TOP KIDS
6ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 4
SEMANA 8 – SANSÃO

Nome: _____________________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B ( ) 4C
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)
4 – Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados,
como os pagãos que desconhecem a Deus. (1 Tessalonicenses 4:4-5).

Versículo: Enviar vídeo para o professor da criança até 12.04.2020
SEGUNDA-FEIRA – O Juiz nazireu
Entendendo a História
1. Os israelitas mais uma vez fizeram o que o Senhor reprova e por isso o Senhor os entregou nas mãos
dos filisteus por 40 anos. As instruções de Deus para o povo de Israel foram claras, porém eles decidiram
desobedecer e por isso sofreram as consequências. Para aprender uma lição importante desembaralhe
as palavras que estão dentro dos quadros e use-as para completar os espaços em branco.
As instruções de D_______ para nós são
claras. Se continuarmos a endurecer os nossos
C_____________ e não obedecermos, só
traremos P________________ em nossa vida.
2. O Anjo do Senhor apareceu para esposa de Manoá da tribo de Dã. Ela era estéril e o anjo lhe disse
que ela teria um filho e que ele seria nazireu. Qual significado de nazireu? Marque a opção certa. (Juízes
13.5)

(
(
(
(

) Nascido em Nazaré.
) Um voto ao Senhor por um tempo da vida ou por toda a vida.
) Homem forte e valente.
) Condição de todo primogênito.

3. Nazireu era uma pessoa que fazia um voto de separação para o Senhor por um tempo determinado ou
por toda a vida. O Anjo do Senhor deu todas as instruções à mulher de Manoá de como ela deveria cuidar
do menino. Para descobrir o que um nazireu jamais poderia fazer leia Juizes 13.4-5 e Números 6.4-6 e
circule as imagens que ilustram as proibições corretamente.

Compartilhando com Deus: Senhor, eu quero ser separado para ti. ( ) Orei.

TERÇA-FEIRA – Sansão despreza seu voto de nazireu
Entendendo a História
1. Deus quer que façamos o voto para sermos nazireus – como alguém que renasceu e que fez um voto
de santidade, de separação para o Senhor. Agora faça uma associação do que significa ser um nazireu
nos dias atuais com as regras da época de Sansão ligando corretamente as frases de acordo com as
figuras.
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. A mulher de Manoá deu à luz um menino e lhe deu o nome de Sansão. Ele cresceu, o
Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Porém, contrariando a
vontade de seus pais, Sansão desceu para Timna. Lá ele se apaixonou por uma mulher
do“Não
povosefilisteu
e decidiu casar-se
com ela,dedesobedecendo
assim
a Deus. Leiaaos
______________
com pessoas
lá. Não deem suas
___________
Deuteronômio 7.3 e complete o que Deus tinha falado sobre casar com pessoas de
filhos povos.
delas, nem _____________ as filhas delas para seus ____________.”
outros
3. Certo dia, quando se aproximava de Timna, Sansão foi atacado por um leão feroz. Naquele momento, a
Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele matou o animal. O que ele usou para
matar o leão? Marque com um X a alternativa correta. (Juízes 14.6)

4. Algum tempo depois, Sansão voltou para casar com a mulher filistéia. Durante o
caminho para Timna, ele decidiu ir ver o cadáver do leão que havia matado e para
sua surpresa nele encontrou um enxame de abelhas e mel. Sansão tirou o mel com
as mãos do cadavér do leão e saiu comendo pelo caminho. Abaixo coloque F para
as alternativas falsas e V para as verdadeiras.
( ) Não havia problema nenhum Sansão tocar no leão morto, pois era um animal e
não uma pessoa.
( ) Sansão desprezou o seu voto de nazireu, uma vez que não poderia tocar em cadáver.
( ) Porque comeu mel, Sansão desobedeceu a Deus já que era nazireu.
( ) Sansão desobedeceu uma das regulamentações que Deus havia ordenado para ele.
( ) Sansão deu mel para seus pais também comerem, porém ele não contou de onde havia pego.
Compartilhando com Deus: Peça ajuda de Deus para você cumprir o que prometeu a ele. ( ) Pedi!

QUARTA-FEIRA – O noivado e o enigma de Sansão
Entendendo a História
1. Para sua festa de noivado, Sansão convidou trinta homens e lhes deu um enigma
(Juízes 14.14 e 18). Use a tabela ao lado para descobrir qual foi o enigma que Sansão
deu aos 30 homens completando a frase abaixo. Siga o exemplo:
a. Do que come saiu C O M I D A do que é __ __ __ __ __ saiu __ __ __ __ __ __.
31 53 55 42 41 11
12 53 34 54 51
41 53 55 15 34 11
b. Segundo a Bíblia __ ___ __ __ __ __ estava falando do __ __ __ __ e do __ __ __.
44 11 43 44 13 53
23 51 13 53
33 51 23
2. Durante três dias os homens não descobriram o enigma. Então passaram a ameaçar a mulher de
Sansão. Ela perturbou tanto Sansão que ele contou o segredo e os homens descobriram o enigma.
Sansão furioso cumpriu sua promessa, mas de maneira desonrosa. Seguindo as setas, elimine todos os
X e descubra como Sansão cumpriu sua promessa, em seguida escreva a resposta abaixo.
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Reposta: Sansão desceu a cidade de Ascalom e _____________________________________________
____________________________________________________________________________________.

3. Sansão ficou enfurecido e retornou para a casa de seu pai. Algum tempo depois Sansão foi visitar sua
mulher, mas foi impedido. Sansão ainda não sabia o que havia acontecido, leia a sequência da história e
depois circule na coluna C (certo) para os fatos corretos e circule na coluna E (errado) para os fatos que
não estão corretos. Dica: Leia Juízes 15.1-17.
FATOS
Sansão descobriu que sua mulher adoecera e foi sacrificada para ser poupada do sofrimento.
Sansão descobriu que sua mulher havia sido dada em casamento pelo pai ao seu amigo.
Sansão capturou trezentas raposas, amarrou pela cauda e queimou as plantações dos filisteus.
Sansão ficou triste, voltou para sua terra e pediu perdão ao seu pai e a sua mãe.
Irados com a destruição das plantações, os filisteus queimaram a mulher de Sansão e o pai dela.
Com medo por causa da morte de sua mulher, Sansão se escondeu em uma caverna.
Sansão pretendeu se vingar dos filisteus e se escondeu em uma caverna.
Sansão foi levado pelos israelitas até os filisteus e matou mil homens com uma queixada.
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Agora complete a frase e descubra a lição da história de hoje:
Ele agiu sem pensar em vários momentos e usou o dom de Deus em propósitos __ __ __ __ __ __ __ __.
Compartilhando com Deus: Peça a Deus para usar o dom que ele te deu somente para ele. ( ) Pedi!

QUINTA-FEIRA – A paixão de Sansão por Dalila
Entendendo a História
1. Mais uma vez Sansão se deixou levar pela emoção e apaixonou-se por uma filisteia chamada Dalila.
Ele podia ser forte a ponto de matar um leão, mas quando se tratava do coração, Sansão não conseguia
controlar suas emoções. Com Sansão aprendemos que quando não controlo minhas emoções, faço
escolhas erradas e desagrado a Deus. Leia Tito 3.3a escreva 3 exemplos de paixões que podem
atrapalhar você de agradar a Deus.
a. __________________________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________________________
2. Logo, os líderes filisteus procuraram Dalila e lhe ofereceram dinheiro para que ela descobrisse o
segredo da força de Sansão. Depois de tanto insistir, Sansão finalmente acaba cedendo e revela seu
segredo. Faça o que se pede:
a) Faça as contas e descubra quanto em real Dalila receberia.
R$
3.500,00
Quantidade de
líderes filisteus

Kilos de prata
que cada
líder ofereceu

Total em prata
que Dalila
recebeu

R$ _________________

Valor do kilo da
prata em Real
Março/2020

Total em Real.

b) Complete a frase abaixo com as palavras corretas e descubra o que Sansão falou para Dalila. Juízes
16.17
"Jamais se passou ___________ (escova/navalha) em minha cabeça", disse ele, "pois sou ___________
(nazireu/judeu), desde o ventre materno. Se fosse _____________ (pintado/rapado) o cabelo da minha
cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão ____________ (lindo/fraco) quanto qualquer
outro homem".
3. Encaixe as palavras em negrito na cruzadinha ao lado e complete
1
a frase abaixo:
Dalila(5) revelou o segredo de Sansão aos líderes filisteus. Enquanto
Sansão dormia, Dalila chama um homem para cortar(1) as 7 tranças
de sua cabeça(3). Os filisteus prenderam(4) Sansão, furaram seus
olhos e o levaram para a cidade de Gaza. Em Gaza(2), ofereceram
um grande sacrifício ao deus falso(6) Dagom para comemorar a
vitória.

2
3
4
5
6

Os filisteus achavam que a força de Sansão estava em seu ____________________.
Compartilhando com Deus: Peça a Deus que o ajude a controlar suas emoções. ( ) Pedi.

SEXTA-FEIRA – A verdadeira fonte da força de Sansão
Entendendo a História
1. Toda vez que Sansão mostrava sua grande força podemos notar que algo acontecia antes, e isso era a
fonte da sua verdadeira força. Descubra o que sempre acontecia nesses momentos lendo Juízes 14.6,
14.19 e 15.14, e em seguida complete os espaços em branco abaixo.

O E____________ do S____________ a______________ de Sansão!
2. A nossa força sempre vem do Senhor. Deus é forte e
Sansão sozinho era fraco. Jesus nos deu o maior exemplo de
força e resistência, pois ele poderia ter descido da cruz, mas
por mim e por você ele foi forte e resistiu. Para descobrir qual
força vale mais a pena ter, leia os textos dentro das figuras e
ordene do maior para o menor.

4
força
física
1
Se você não tiver

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3
não vale nada a

2
a força
que
vem do
Senhor

3. Por causa do seu pecado Sansão estava fraco, cego e seus
inimigos zombavam dele, mas ele se arrependeu e orou a
Deus, que lhe deu forças mais uma vez e antes de morrer Sansão derrubou as colunas do templo dos
seus inimigos e matou mais homens em sua morte do que em toda a sua vida. Encontre os sete erros nas
figuras de Sansão no templo.

4. Sansão terminou sua vida como herói. Apesar de suas fraquezas e falhas o Senhor ouviu suas
orações, viu seu arrependimento e o usou pela última vez para realizar os planos que havia sonhado para
ele. Marque as alternativas corretas.
(
(
(
(
(

) Eu posso conquistar tudo que eu quiser com minha própria força.
) A verdadeira força vem do Senhor é ele quem me ajuda a conquistar meus sonhos.
) Força física vale mais que a força de Deus.
) Mesmo com minhas falhas Deus pode me usar para grandes conquistas, é Deus que me capacita.
) Se nos arrependermos dos nossos erros Deus nos perdoa e nos ajuda a vencer.
Deus não se importa com minha força física, pois a verdadeira força vem dele.
Não importa quais são as nossas falhas, se nos arrependermos e o obedecermos, ele irá realizar
os sonhos dele para nossas vidas.

Com Deus eu tenho a força!
Compartilhando com Deus: Peça de Deus força para vencer os desafios. ( ) Eu pedi.

