
 
 
 

 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 
 

NOME:______________________________________________________________________DATA: 16/08/2020 

 

SANSÃO 
 

Versículos para decorar: 

1 - Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a 
força do homem. (1 Coríntios 1:25) 

2 - Pois tu Senhor és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. (Salmos 89:17)   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA-FEIRA 
 

1. Os israelitas mais uma vez fizeram o que desagradava ao Senhor e sofreram as consequências 
da desobediência de novo. Pinte os quadros das respostas corretas. Se precisar, leia Juízes 13:1. 
 
a) Dessa vez o Senhor os entregou nas mãos de quem? 
 
b) Durante quanto tempo os israelitas ficaram nas mãos desse povo? 
 
c) Deus nos ensina que se desobedecemos só vamos ter... 
 
 2. Manoá era um israelita da tribo de Dã. A esposa dele não podia ter filhos, ela era estéril. 
Coloque os números na sequência do acontecimento. Dica: leia Juízes 13:3-5. 

 
  
 

 
3. Nazireu é uma pessoa que faz um voto especial de serviço para Deus. Esse voto pode ser para 
a vida toda ou só por um tempo. O bebê de Manoá seria nazireu por toda a vida. Quem é nazireu 
precisa seguir algumas regras, ligue cada regra na figura certa: 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

O anjo disse que ela teria um filho, 2 

O anjo disse que seu filho libertaria Israel das mãos 
dos filisteus. 

 

O filho de Manoá seria um nazireu.  

O anjo do Senhor falou com a mulher de Manoá, 1 

Filipinos 

4 anos 

Brinquedo
s 

Brasileiro
s 

Filisteus 

40 anos 400 anos 

Felicidade Problemas 

Não pode comer ou beber qualquer 
coisa feita da uva. Nem beber 

qualquer coisa que tenha álcool. 
(Números 6:3) 

 

 

Não pode cortar seu cabelo. 
(Números 6:5) 

 
 

Não pode tocar ou se 
aproximar de um cadáver. 

(Números 6:6) 
 
 



 
Refletindo: 
- Um nazireu era alguém especial, separado por Deus. Hoje, nós somos separados para Deus. 
- Nos dias de hoje, Deus quer que façamos um voto: fugir pecado e ser santo como Jesus. 
 
Decidindo: 
(   ) Decido fugir do pecado e me esforçar para ser santo como Jesus. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva a oração de hoje agradecendo a Deus por você ser separado por Deus e escreva a sua 
decisão: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM      (   )NÃO 
Mostre sua oração para um responsável. (   )Mostrei  
 

TERÇA-FEIRA 
 

1. A esposa de Manoá deu à luz a um filho. Ele tinha uma missão especial: libertar o povo de Israel 
das mãos dos filisteus. Leia de trás pra frente e escreva no nome dele ao lado: 

 
 

 
 
 
  

2. O Senhor abençoou Sansão, mas quando ele cresceu, começou a desobedecer a Deus.  Ele se 
apaixonou por uma mulher filisteia. Quando estava indo ao encontro dela em Timna, um leão 
apareceu. Ligue a figura à desobediência dele: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Na festa de casamento, Sansão propôs um enigma para os filisteus. Os convidados não  
conseguiram adivinhar a resposta. Como eram homens maus, ameaçaram a noiva de Sansão para 
que ela descobrisse e contasse a eles. Foi assim que eles conseguiram a resposta. Sansão ficou 
muito irritado. Pinte a imagem que mostra o que ele fez: (Juízes 14:19) 
 
 
 
 
 
  
  
. 
 
 
 
 
 

_ _ _ _ _ _ 

Sansão se apaixonou por uma mulher do povo inimigo. 
Deus já tinha dito que os israelitas não deveriam casar 
com pessoas de outros povos. (Deuteronômio 7.3) 

Sansão matou o leão. Depois voltou, viu que tinha mel na 
carcaça do leão e comeu desse mel. Sansão era nazireu, 
não podia nem tocar ou se aproximar de um cadáver. 
 

Desceu até a 
plantação de 
vinhas e matou 
outro leão. 
Depois deu a 
carcaça do leão 
para os filisteus. 

Desceu até a cidade 
de Ascalom e matou 
30 homens, pegou 
as roupas deles e 
pagou o preço do 
enigma.  
 



Refletindo: 
- Deus tinha uma missão para Sansão. Mas ele precisava cumprir as instruções sobre ser um 
nazireu. Ele precisava obedecer. 
- Deus tem uma missão para você também, por isso, você precisa aprender a obedecer. 
 
Decidindo: 
(   ) Decido obedecer completamente, imediatamente e sem reclamar. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva a oração de hoje agradecendo a Deus pela missão que Ele tem para você, e peça ajuda 
para obedecer completamente, imediatamente e sem reclamar: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM      (   )NÃO 
Mostre sua oração para um responsável. (   )Mostrei  
 
 

QUARTA-FEIRA 
 

1. Sansão foi visitar sua esposa e descobriu que ela havia sido dada para ser mulher do seu amigo. 
Sansão ficou furioso. Coloque as sílabas na ordem certa e descubra o que Sansão fez. Dica: Leia 
Juízes 15:4-5. 
 
a) Sansão capturou trezentas __________________. (SAS –RA– PO) 
 
b) Amarrou as raposas aos pares pela ____________. (DA – CAU) 
 
c) Prendeu uma ________ (CHA – TO) em cada par de caudas. 
 
d) Soltou as raposas no meio das plantações dos _____________ (TEUS – LIS – FI) 

 

Sansão estava agindo mal, tinha que aprender a obedecer a Deus 100%! 
 

 

2. Os homens da tribo de Judá ficaram com medo dos filisteus atacarem. Eles foram atrás de 
Sansão, que estava em uma caverna. Depois convenceram Sansão a se entregar aos filisteus. O 

que aconteceu depois? Marque V para Verdadeiro e F para Falso. Dica: 
Juízes 15:14-16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. Depois de um tempo Sansão se apaixonou  
por outra mulher filisteia chamada Dalila. Ela  
era uma armadilha dos filisteus para descobrir  
o segredo da força de Sansão. No labirinto,  
leve Sansão até Dalila. 
 
 
 
 
 
 

Sansão não tinha controle das suas 
emoções e por isso acabava se 

dando mal. 
 

Quando Sansão ia chegando em Leí, os filisteus se aproximaram 
para atacar aos gritos. 
 
 O Espírito do Senhor lhe deu força novamente e ele quebrou as 
cordas com facilidade. 

Sansão pegou uma espada enorme e matou mil filisteus. 



VOCÊ SABIA? 
 Que essa quantia seria em torno de 
100 mil reais. E daria para comprar 
dois belos carros novos.  

 

 

 

 

Refletindo: 
- Precisamos aprender a controlar nossas emoções para não nos darmos mal igual Sansão. 
- Responda: 
a) Qual emoção (raiva, medo, ódio, mágoa, tristeza, ansiedade etc) que você não sabe controlar 
ainda? 
__________________________________________________________________________ 
b) Você gostaria de ser uma criança controlada emocionalmente? ______________ 
 
Decidindo: 
Deus tem poder para fazer todas as coisas, Ele que criou você. Ele te conhece melhor que 
qualquer pessoa. 
Decida hoje ser uma criança que não se deixa controlar pelas emoções. 
(    ) Decido não me deixar levar pela tristeza, raiva ou qualquer outro sentimento que não seja da 
vontade de Deus. 
(    ) Decido confiar em Deus para me ajudar a resolver os meus problemas. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva a oração de hoje agradecendo a Deus por todas as emoções que ele te deu e escreva as 
duas decisões de hoje também: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM      (   )NÃO 
Mostre sua oração para um responsável. (   )Mostrei  
 

QUINTA-FEIRA 
 

1. Os 5 líderes dos filisteus ofereceram à Dalila uma quantia de prata para descobrir o segredo da 
força de Sansão. Conte as barras de prata de descubra quantas cada líder ofereceu para Dalila. 
 
 

  
 

  
 
 
 

 
 

2. Dalila tentou enganar Sansão várias vezes. Ela insistiu muito e deixou Sansão tão irritado que 
ele lhe contou o segredo: Ele era nazireu e nunca tinha cortado o cabelo. Ela imediatamente 
contou aos filisteus. Preencha a cruzadinha com as palavras destacadas. Dica: Siga a ordem das 
frases para ficar mais fácil. 
  
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
3. Depois que cortaram o cabelo de Sansão, sua força se foi porque quando cortou o cabelo, 
quebrou o seu último voto com Deus. Ele tinha desobedecido e o Espírito o deixou. Os filisteus 
prenderam Sansão, furaram seus olhos e os levaram para Gaza. Depois ofereceram um grande 
sacrifício a um deus falso chamado Dagom para comemorar a vitória. Encontre 5 erros na figura. 
 

____ ____ Kg de prata.  Dos 5 líderes 
ela receberia o total de 65 kg! 

• Dalila tentou enganar Sansão várias vezes. De tanto insistir, 

ele contou o SEGREDO. 

• Dalila contou o segredo aos líderes filisteus. Eles cortaram as 

sete TRANÇAS de Sansão quando ele dormia no colo dela. 

• Não eram as tranças que fortaleciam Sansão, mas o 

ESPÍRITO do Senhor.  

• Sansão matou um leão e milhares de filisteus, mas 

não foi capaz de controlar suas EMOÇÕES. 
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Refletindo: 
- Precisamos ser fiel a Deus e cumprir a sua Palavra. Isso mostra obediência, e pra Deus, 
obediência é amor. 
 
Decidindo: 
(    ) Decido ser fiel a Deus e ser obediente no que Ele fala na sua palavra. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva a oração de hoje agradecendo a Deus porque Ele deixou a Bíblia para nos ensinar, 
escreva sua decisão de hoje e peça ajuda para ser fiel a Ele: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM      (   )NÃO 
Mostre sua oração para um responsável. (   )Mostrei  
 

SEXTA-FEIRA 
 

1. O que os filisteus não imaginavam é que não eram as tranças que fortaleciam Sansão, mas o 
Espírito de Deus. Marque um X nas respostas corretas: 
 
(   ) Sempre que Sansão mostrou grande força, a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava nele. 
(   ) A nossa força sempre vem do Senhor – Deus é quem é forte. Sansão sozinho era fraco. 
(   ) Se deixar meu cabelo crescer vou ser forte igual a Sansão. 
 
2. Sansão estava fraco, cego e humilhado. Mas ele se arrependeu de todas as coisas erradas que 
havia feito. Siga as coordenadas para completar a frase abaixo e saber o que Sansão fez: 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. O Senhor atendeu a oração de Sansão.  
Ele empurrou as duas colunas do templo,  
que desabou sobre todos os que estavam  
ali. Na sua morte Sansão matou mais  
homens do que em toda a sua vida. Pinte  
a figura: 
 
 

A U T R O Ç 

B H O V B P 

C F Q X H L 

D E A H U O 

E S R R A I 

 1 2 3 4 5 

Ele O __ __ __ (B2, E3, A4 e A1) ao Senhor pedindo __ __ __ __ __ 
(C1, D5, E2, A5 e E4) mais uma vez. 

CERTO ERRADO 



 
3. O maior exemplo de força não é Sansão, 
e sim Jesus Cristo. Na cruz ele mostrou  
grande força, pois se ele quisesse podia  
destruir todos os que queriam matá-lo.  
Jesus não morreu porque era mais fraco  
do que os outros, Ele deu a sua vida por amor a 
nós. Desenhe no quadrado ao lado, a cruz onde 
Jesus mostrou ser o mais forte de todos. 
 
 

 
 
 

 
 
Refletindo: 
- No final da sua vida, Sansão reconheceu seu pecado, orou a Deus e Deus o ajudou. 
- Quando estamos em apuros ou sofrendo, podemos buscar a Deus. Ele é o nosso pai e nosso 
melhor amigo, podemos contar sempre com ele. 
 
Decidindo: 
(    ) Decido buscar e orar a Deus pedindo ajuda quando eu precisar. Sozinho(a) sei que eu sou 
fraco(a), mas Deus me faz ser forte. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva a oração de hoje agradecendo porque Ele te dá força quando você pede e peça humildade 
para sempre reconhecer que com Deus você é mais forte: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM      (   )NÃO 
Mostre sua oração para um responsável. (   )Mostrei  
 

Jesus decidiu fazer a coisa mais difícil: 
dar a sua vida por nós. 


