
“Não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter,
porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento.

Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus".
- Juízes 13:5 (NVI)

Deus deu a Sansão uma força física extraordinária. Quando

um leão selvagem tentou atacá-lo, Sansão o despedaçou com

as suas próprias mãos.

PONTOS FORTES 

•  Deus usou a grande força de Sansão para derrotar muitos

   filisteus.

•  Houve um tempo em que Sansão não obedeceu a Deus.

   Ele perdeu o seu cabelo e sua força por ser desobediente.

   Felizmente, Sansão entendeu a importância de pedir perdão

   a Deus quando fazia coisas erradas.

O RELACIONAMENTO DE SANSÃO COM DEUS

•  Deus esteve ao lado de Sansão sempre que Sansão precisou Dele.

   Depois de uma grande batalha contra os filisteus, Sansão estava

   com sede, mas não tinha água e não conseguiu encontrá-la em

   nenhum lugar. Então, Deus abriu a rocha e dela fez jorrar água

   para ele.

•  Deus usou Sansão até o fim da sua vida. Sansão morreu com

   muitos filisteus, quando derrubou as colunas e destruiu o templo

   de adoração a Dagom, um ídolo

   maligno dos filisteus.
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•  A mãe e o pai de Sansão realmente lutaram para

  ter filhos.

•  Então, um dia, um anjo do Senhor disse à mãe

  de Sansão que Deus lhes daria um bebê.

•  O anjo também disse que eles precisavam dedicá-lo 

  a Deus desde o seu nascimento.

•  Deus queria usar Sansão para mostrar a Sua 

  força por meio dele e para ajudar os israelitas 

  a derrotar os filisteus que lhes faziam mal.

Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o Senhor do meu
coração hoje. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."


