TOP KIDS
6ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 2 e 3
SEMANA 8 – SANSÃO

Nome:_____________________________________ Turma: ( ) 2A ( ) 2B ( ) 2C ( ) 3A ( ) 3B ( ) 3C
Professor / Contato: _______________________ /___________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª

Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para
sempre. (Salmos 73:26)
2 – Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho.. (Salmos 18:32)
3 – Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. (Colossenses 1:29)

Versículo: Enviar vídeo para o professor da criança até 12.04.2020
SEGUNDA - FEIRA
Entendendo a História
1. Certo homem, da tribo de Dã, chamado Manoá tinha uma esposa que não podia engravidar. O
Anjo do Senhor apareceu a sua mulher e contou uma novidade que a deixaria muito feliz. Leia
Juízes 13:3 e descubra qual a mensagem completando as lacunas com as alternativas corretas.
"Você é _____________, não tem filhos, mas
______________ e dará à luz um _______________
(Juízes 13:3)
2. O nome da criança era Sansão e ele seria diferente das outras crianças. Sansão seria
consagrado ao Senhor desde o seu nascimento. Desembaralhe o nome descubra qual era o
nome do voto de consagração ao Senhor que Sansão teria que ter.

_____________________: era um voto ao Senhor por
um tempo da vida ou por toda a vida.

3. Este bebê foi separado e dedicado ao Senhor por toda a vida. Deus deu algumas regras que
ele deveria seguir. Leia Juízes 13:4-5 e risque com um X nas imagens abaixo que um nazireu
NÃO poderia fazer.

TOMAR BEBIDA
FERMENTADA

BRINCAR COM
OS AMIGOS

CORTAR O
CABELO

COMER ALGO
IMPURO

APROXIMAR DE
UM CADÁVER

Falando com Deus: Senhor, quero ser separado para ser teu desde criança.
TERÇA - FEIRA
Entendendo a História
1. Assim como o voto de Sansão, nós também devemos fazer um voto de obediência e
santidade a Deus. Ligue as colunas com as mesmas figuras e descubra como o voto de Sansão
é parecido com o nosso nos tempos de hoje.

Não beber vinho.

Afastar-se do pecado. (Números 6:6)

Não se aproximar de um morto.

Tornar pública sua separação para Deus. (Números 6:7)

Não cortar o cabelo.

Abrir mão dos “prazeres” deste mundo. (Números 6:2-3)

2. Sansão cresceu e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Certa vez ele foi
para a cidade de Timna e no caminho, um leão o atacou, então o Espírito do
Senhor se apossou dele e ele matou o leão com as próprias mãos (Juízes
14:5-6). Marque um X na opção correta.
(
(
(

) Ser forte é só para os super-heróis.
) Eu sou forte quando eu malho muito.
) Não adianta ser forte se você não tiver a força do Senhor.

3. Em Timna, Sansão se apaixonou por uma filisteia. Indo Sansão para casar com essa mulher,
viu o leão que havia matado, nele estava um enxame de abelha e mel. Sansão não podia se
aproximar de cadáver e desprezou seu voto de nazireu, pegou o mel com a mão e saiu comendo
pelo caminho. Em sua festa de casamento Sansão deu um enigma para 30 homens. Complete o
versículo, descubra o enigma e complete a cruzada:
“do que come (1) ____________ saiu
comida (2)_______________; do que é
forte (3) ___________ saiu doçura
(4)_________”(Juízes 14:18).
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Falando com Deus: Senhor, eu não vou desobedecer às tuas regras.
QUARTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Os homens não estavam conseguindo decifrar o enigma, por isso eles ameaçaram a noiva e
sua família para que convencesse Sansão a falar a resposta. Leia Juízes 14:16-19 e descubra o
que a noiva de Sansão fez e qual foi a consequência

A noiva _______________ o
enigma para os filisteus.
2. Algum tempo depois Sansão foi
visitar sua mulher, mas soube que
ela havia sido dada para ser
mulher do seu amigo. Sansão
ficou furioso. Circule a imagem
que representa o que Sansão fez
para se vingar dos filisteus. Leia
Juízes 15:4-5.

Sansão ___________ (TOU-MA) trinta
homens e pegou as roupas de volta.

3. Quando os filisteus ficaram sabendo que Sansão havia destruído suas plantações, mataram a
mulher e o pai dela. Ele ficou tão irado que os atacou, fez terrível matança entre os filisteus e
depois foi se esconder em uma caverna. Coloque a meditação de cabeça para baixo e escreva
na linha a frase que está dentro do retângulo abaixo:

SANSÃO AGIU SEM PENSAR EM VÁRIOS MOMENTOS E USOU O DOM CONCEDIDO POR
DEUS PARA SEUS PROPÓSITOS EGOÍSTAS.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. 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.
Falando com Deus: Senhor, decido te obedecer e fazer a tua vontade
QUINTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Dalila tentou várias vezes enganar Sansão para
descobrir o segredo da sua força. Até que de tanto
perguntar, ele contou o segredo. Complete a
cruzadinha e descubra o que aconteceu.
a) Quantos eram os líderes filisteus? (Josué 13:3)
b) Quantos quilos de prata cada líder daria a Dalila
se ela descobrisse o segredo de Sansão? (Juízes
16:5)
c) O que jamais tinha se passado na cabeça de Sansão? (Juízes 16:17)
d) O que Sansão era desde o ventre materno? (Juízes 16:17)
e) Sansão falou que perderia sua força se cortassem os seus __________ (Juízes 16:17).
2. Leia Juízes 16:18-23 e numere as frases na sequência correta do que aconteceu com Sansão
após revelar seu segredo para Dalila.
( ) Os filisteus prenderam Sansão e furaram seus olhos.
( ) Eles cortaram as sete tranças de Sansão quando ele dormia no colo de Dalila.
( ) Eles ofereceram um sacrifício a um deus
3. Os filisteus nem imaginavam que não eram as tranças que fortalecia Sansão. Leia os
versículos e coloque as letras nas imagens corretas quem mostram a origem de sua força.
Depois complete a frase descobrindo de onde vinha a força de Sansão.

a) Juízes 14:6

b) Juízes 14:19

c) Juízes 15:14

O __ __ __ _Í_ __ __ __ __ do __ __ __ H __ __ era a força de Sansão.
Falando com Deus: Senhor, quero que tu sejas a minha força.
SEXTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Durante a festa no templo do deus Dagom os filisteus mandaram chamar Sansão para zombar
dele. Sansão estava fraco, cego e humilhado. Mas ele se arrependeu de todas as coisas erradas
que havia feito. Preencha os espaços de acordo com o número de letras e o sentido da palavra
no texto e descubra o que Sansão fez. Dica: A palavra pode ser usada mais de uma vez
(4) = Orou

(5) = Força

(7) = Colunas

(6) = Templo

(7) = Líderes

(4) = Vida

Ele _ _ _ _ (4) ao Senhor e pediu _ _ _ _ _ (5) mais uma vez. Em seguida, ele forçou as
duas _ _ _ _ _ _ _ (7) centrais que apoiavam o _ _ _ _ _ _ (6) e elas desabaram sobre Sansão,
sobre os _ _ _ _ _ _ _ (7) e todo o povo. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do
que em toda a sua _ _ _ _ (4).
Tirando a Lição
2. Sansão terminou sua vida como herói. Apesar de suas fraquezas e falhas no passado, o
Senhor ouviu a sua oração de confissão e arrependimento e o usou pela última vez para
alcançar seus propósitos. Encontre os 7 erros e depois escreva a frase de trás para frente e veja
o que Sansão falaria se ele estivesse vivo hoje:

Senhor do força a tiver não você se nada vale não física Força.

Falando com Deus: Senhor, eu quero fazer a tua vontade desde agora.

