
 

SEMANA 21 –SANSÃO  

NOME: _____________________________________________________- DATA:22/05/2022 

Orientações ao responsável pela criança: 

• Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 

• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia); 

• Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 

• Leia antes para saber se você precisará de algum material; 
• A história a ser contada de segunda a sexta está em Juízes 13:1-24; 16:1-31 (sua leitura); 

• O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na 
atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e Senib e ORAR por 
elas). 

 
 

VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A 
MAMÃE: 

 
“FOI ELE QUEM NOS FEZ E SOMOS DELE” (Salmos 100: 3) 

 

Gestos: Foi ele (apontar para o alto) quem nos fez (apontar para si mesmo de cima a baixo) e somos 
(apontar para si mesmo e em volta) dele (apontar para o alto). 

 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA: 
 

* HISTÓRIA: 

Mais uma vez os israelitas desobedeceram a Deus 
adorando deuses falsos. Por isso Deus os deixou sofrerem 
durante 40 anos nas mãos de outro povo inimigo: os filisteus. 

Quando  não  obedecemos  ao  que   Deus   manda,   
muitas coisas ruins acontecem com a gente. 

Um casal israelita não podia ter filhos. Certa vez um anjo do  
Senhor apareceu para a esposa de Manoá dizendo que ela teria um  
filho muito especial, ele seria um NAZIREU que libertaria o povo de  
Israel dos filisteus. 

Nazireu era uma pessoa separada para servir a Deus, por isso ele tinha que obedecer algumas 
coisas diferentes dos outros. Por exemplo: O nazireu não podia cortar o cabelo, não podia comer ou 
beber qualquer coisa feita da uva e nem chegar perto de pessoa morta ou animal morto. Qual o nome 
desse nazireu? Amanhã você irá aprender. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: “FOI ELE QUEM NOS FEZ E SOMOS DELE” 
 

* ATIVIDADE: Um anjo disse que Manoá e sua esposa teriam um filho. Pinte essa cena: 

                            NOVA BABY                                   



 
 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, me ajude a ser obediente a Ti 
desde pequeno(a).” 

 

TERÇA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

A criança nasceu e sua mãe deu o nome de Sansão para o menino. Sansão cresceu e Deus o 
abençoou. O Espírito de Deus estava com Sansão e lhe deu muita força, por isso ele era o homem mais 
forte dos israelitas. Ele chegou a matar um leão com as mãos. Mas Sansão não obedeceu completamente 
e fez coisas que deixaram Deus muito triste. Uma delas foi que ele se apaixonou por uma mulher do povo 
filisteu chamada Dalila. 

 

 

Quando os líderes filisteus ficaram sabendo que Sansão gostava de Dalila, fizeram um acordo com 
ela: se ela descobrisse qual o segredo da força de Sansão, cada líder daria para Dalila 13 kg de prata, e 
isso era muito dinheiro. 

Sansão tinha tudo para ser um grande herói, mas se meteu em muita confusão. Será que Dalila vai 
descobrir o segredo da força de Sansão? 

 
* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar 
a lição: “FOI ELE QUEM NOS FEZ E SOMOS 
DELE” 

 

* ATIVIDADE: Dalila fez um acordo com os 
lideres filisteus. O responsável pela criança vai 
cortar papel amarelo (pode ser pintado de giz 
de cera) em formato de círculos peuenos para 
ser como moedas e deixar a criança colá-las 
dentro da sacola para encher a sacola de 
Dalila de dinheiro. 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você 
poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, eu quero te 
deixar feliz com meu comportamento!” 



QUARTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Dalila tentou várias vezes enganar Sansão para 
descobrir o segredo de sua força. De tanto ela insistir, 
Sansão falou para ela: "Nunca cortaram meus 
cabelos. Se fosse rapado o cabelo da minha 
cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu 
ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem". 

Na mesma hora Dalila foi contar aos líderes 
filisteus e naquela noite quando Sansão dormiu, os 
líderes filisteus cortaram as 7 tranças dele. 

Depois prenderam Sansão, furaram seus olhos e 
ele ficou cego. Eles o levaram para trabalhar na 
prisão. Mas os filisteus nem imaginavam que a força de Sansão não estava no cabelo dele. A força de 
Sansão vinha de Deus. Assim como “A minha força vem do Senhor!” 

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: “FOI ELE QUEM NOS FEZ E SOMOS DELE” . 
 

* ATIVIDADE: O que os filisteus fizeram com os cabelos de Sansão? Marque um X na resposta correta. 
 

 

 

 

 

CORTARAM PENTEARAM 
 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, obrigado(a) por ser meu 
Deus forte.” 

 
 

 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Ontem você aprendeu que não eram os cabelos que 
deixavam Sansão forte, era o poder de Deus! Sansão sozinho 
era fraco. Assim é você também, sem Deus você é fraco. 

Você sabe quem estava sempre com Sansão, toda vez 
que ele mostrava sua força? Era o Espírito de Deus que estava 
com ele. 

Um tempo depois  que  Sansão  já  estava  na  prisão,  o 
povo filisteu fez uma grande festa para um falso deus. Eles 
estavam comemorando porque Sansão tinha perdido a força. 
Então eles mandaram buscar Sansão para zombar dele. Zombar 
é quando você fica rindo de alguém e a pessoa fica triste. Depois 
disso, prenderam Sansão nas duas colunas centrais do templo. 

Nesse momento Sansão orou e pediu a Deus para ficar forte mais uma vez. Ele fez isso porque sabia 
que era Deus quem lhe dava força. Deus respondeu sua oração e deu forças mais uma vez para Sansão. 

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: “FOI ELE QUEM NOS FEZ E SOMOS DELE” . 
 

* ATIVIDADE: Sansão fez um último pedido para Deus. Circule o que ele fez. 



 

 
 

Sansão brigou Sansão orou 

 
 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, obrigado(a) por escutar 
minhas orações.” 

 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Deus atendeu o pedido de Sansão e lhe deu força mais uma 

vez. Assim Sansão empurrou com toda a sua força as colunas que 

sustentavam o templo. O templo desabou e matou os filisteus e também 

Sansão. 

Sansão foi um homem muito forte, mas desobedeceu a Deus e 

a seus pais fazendo várias escolhas erradas, mas pediu perdão a Deus, 

e terminou a sua vida como herói. 

Devemos fazer o que é certo, se por acaso você errar, peça 
perdão de Deus e não faça mais errado. 

Se Sansão falasse hoje diria: A minha força não estava em  
meus cabelos. A minha força vem do Senhor. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: “FOI ELE QUEM NOS FEZ E SOMOS DELE” . 
 

* ATIVIDADE: Pinte Sansão destruindo o templo dos filisteus. 
 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor, eu sei que o Senhor é a 
minha força todos os dias!” 


