
 

O ANJO FALA! 

Sansão foi um líder de Israel que ficou conhecido por sua grande 

força física. Ele lutou contra os filisteus, um povo que oprimia 

Israel, e matou muitos de seus inimigos.  Seu pai era um homem 

chamado Manoá, da tribo de Dã, e sua mãe era estéril. Um dia o 

Anjo do Senhor visitou o casal e disse que teriam um filho que 

iria começar a libertar os israelitas dos filisteus. Esse menino 

seria nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Como 

sinal de sua consagração, ele não poderia cortar seu cabelo. O 

menino nasceu e foi chamado Sansão.    

 Quando já era adulto, Sansão se apaixonou por uma 

mulher do povo filisteu e decidiu casar com ela. Seus pais não 

ficaram muito felizes, porque ela era de um povo inimigo, mas 

organizaram o casamento para ele.     

 No caminho para pedir a mulher em casamento, Sansão foi 

atacado por um leão. O Espírito Santo veio sobre Sansão e ele 

rasgou o leão com suas mãos!      

 Mais tarde, quando voltou para casar com a mulher, 

Sansão encontrou o cadáver do leão e mel dentro do cadáver. 

Ele pegou no mel e o partilhou com seus pais. Mas ele não 

contou onde tinha encontrado o mel (comida tirada de um 

cadáver era impura para os judeus). No casamento, Sansão 

propôs um enigma aos filisteus que foram convidados.                

Quem perdesse teria de dar 30 mudas de roupa ao vencedor. Os 

jovens concordaram e Sansão disse: 

"Do que come saiu comida; do que é forte saiu doçura." 

        

 

 

“Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um 

filho.”  Jz 13:3 

 



 

Os jovens filisteus não conseguiram decifrar o enigma, 

então chantagearam a esposa de Sansão. Ela, por sua vez, 

chorou durante a festa toda, até que Sansão lhe contou a 

resposta do enigma. Depois os jovens vieram até Sansão e lhe 

deram a resposta. Sansão ficou muito zangado e, para pagar a 

aposta, matou 30 filisteus e entregou suas roupas aos 

convidados!       

 Sansão foi para casa sem sua esposa, por isso ela foi dada 

a outro homem. Mais tarde, ele voltou para se reconciliar com 

ela mas o pai dela o impediu de se aproximar dela. Quando 

Sansão descobriu que ela era esposa de outro homem, ele ficou 

furioso e destruiu as plantações dos filisteus     

 Em vingança, os filisteus mataram a mulher de Sansão e 

seu pai. Sansão, por sua vez, se vingou matando muitos filisteus. 

Depois ele se escondeu. Os israelitas entregaram Sansão, bem 

amarrado, aos filisteus, mas Sansão partiu as cordas e matou 

1000 filisteus com o osso de um jumento. Israel foi liderado por 

Sansão vinte anos. 

 

O ANJO FALA! 
 



 

 

 



 

 

 

 



 


