Encarte do Mensageiro Luterano de novembro de 2020

Heróis da fé – Sansão
“Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era
correto e receberam o que Deus lhes havia prometido” (Hb 11.33)

Olá, queridos amiguinhos do MC! Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus! Neste mês, vamos estudar a vida
de mais um herói da fé citado em Hebreus
11: Sansão! A história de Sansão está registrada no livro de Juízes, capítulos 13 a 16,
no Antigo Testamento.Você vai conhecer
esta história incrível agora e nunca mais
se esquecerá dela!
A história de Sansão aconteceu
num tempo em que o povo de Deus,
Israel, estava sofrendo há quarenta
anos nas mãos de outro povo, os filisteus. Então Deus enviou um anjo à
casa de um homem chamado Manoá,
cuja mulher não podia ter filhos, e lhe
disse que eles teriam um filho. O filho
seria um nazireu, um homem consagrado a Deus, e nunca poderiam cortar o
cabelo dele.
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E mais: Deus lhe daria a força para libertar o seu povo dos filisteus. Quando o menino nasceu, recebeu o nome de Sansão. E o
que Deus prometeu, ele cumpriu: Sansão foi
escolhido e preparado por Deus para lutar
pelo povo de Israel. Com a sua força, Sansão ajudou Israel a vencer muitas batalhas!
Ao lado desenhe o rosto e os cabelos
ou cole tirinhas de papel, franjinhas de
tecido ou trancinhas de lã para fazer o
cabelo comprido de Sansão!
Os inimigos do povo de Israel estavam
sempre tentando descobrir de onde vinha a
força de Sansão. E ele era mesmo muito forte!
Certo dia, Sansão foi atacado por um leão, e
ele o venceu com facilidade! Agora, abaixo,
faça a juba do leão do mesmo jeito que
você fez os cabelos de Sansão!

Em outro momento, pensando que tinham
descoberto o segredo da força de Sansão, seus
inimigos o amarraram com cordas, mas ele
as arrebentou como se fossem fios, deixando
a todos muito assustados. Pinte a cena ao
lado e desenhe ou cole fios de lã na mão
de Sansão.
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Sansão se apaixonou por uma moça chamada Dalila. Ela não era de Israel, o povo de Deus.
Os inimigos do povo de Israel prometeram
muito dinheiro para Dalila se ela descobrisse
de onde vinha a força de Sansão. Ela passou
muito tempo tentando descobrir... até que o
próprio Sansão revelou que a sua força estava
em obedecer a Deus e não cortar nunca o seu
cabelo.
Então, quando Sansão adormeceu, Dalila
chamou os inimigos e contou o segredo. Eles
cortaram o cabelo de Sansão, enquanto dormia, e ele perdeu toda a sua força. Depois os
filisteus o amarraram e furaram os seus olhos.
Como é triste a traição.
Traído, fraco e cego, Sansão foi preso e obrigado a trabalhar como escravo para os inimi-

gos. Mas, com o passar do tempo, seu cabelo
foi crescendo novamente.
Num dia de grande festa ao deus Dagom, os
filisteus levaram Sansão acorrentado e o prenderam nas colunas do palácio para zombarem
dele e do Deus de Israel. As principais autoridades e cerca de três mil filisteus estavam naquela festa. Então Sansão orou e pediu a Deus
para fazê-lo ficar forte mais uma vez. E Deus
atendeu o pedido de Sansão!
Nesse momento, amarrado nas colunas,
Sansão conseguiu derrubar o palácio. Assim,
Sansão finalmente libertou o povo de Israel do
domínio dos inimigos filisteus e se tornou, sob
a graça de Deus, um dos grandes heróis da fé.
Pinte a cena em que Sansão derruba as
colunas do palácio dos filisteus.

Amiguinhos, vocês também confiam em
Deus como Sansão? Deus sempre ouve as nossas orações, e a nossa força vem dele. Marque
a sua resposta:
( ) Sim, eu oro e confio em Deus.
( ) Não, eu não acredito.
Que bom que confiamos em Deus! Então, vamos orar juntos: Senhor Deus, pela tua
Palavra tu nos dás orientação e força. Abençoa
a nossa escola dominical e toda a tua igreja para
podermos sempre ouvir e estudar a tua Palavra
com alegria. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Para concluir, abra a sua Bíblia no Sal-

mo 73.26 e complete o versículo:
“Ainda que a minha .................. e o meu
.................. enfraqueçam, ........................ é a minha
................., Ele é ................. o que sempre preciso”.
Queridos amiguinhos, muitas crianças
estão enviando lindas fotos sobre seus heróis preferidos. Amamos todas! E ainda dá
tempo de participar! Mande-nos sua foto
ou desenho até o dia 10 de novembro, pelo
e-mail editorial@editoraconcordia.com.br

Nesta edição
conheça algumas
crianças do Rio
Grande do Sul e
do Paraná, que
também têm seus
heróis favoritos :)
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