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SANSÃO, UMA FORÇA EXCEPCIONAL!

A SEQUÊNCIA DE ERROS DE SANSÃO
A história de Sansão é muito interessante, pois ele nasceu
com um grande propósito, livrar Israel das mãos dos filisteus,

2º - Não ouviu conselhos:
“Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há,

desta forma, era um nazireu (que significa, consagrado,

porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem

separado) que Deus levantou com este grande propósito.

entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos

“Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre
cuja cabeça não passará navalha; o menino será nazireu
de Deus desde o ventre e ele começará a livrar a Israel
da mão dos filisteus” Jz 13.5.

filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai:
Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos” Jz 14.3.
Apesar desta situação ter sido preparada por Deus, fica
claro a indisponibilidade de Sansão em ouvir seus pais.

O tempo passou, Sansão se tornou um homem, era um
gigante em força, mas se mostrou fraco em suas decisões.
Sansão brincou com algo muito sério, o chamado de

3º - Brincou com as coisas de Deus:
“Disse-lhe Sansão: Se me amarrassem com sete vergas

Deus, e por isso pagou um preço muito alto, as pessoas

de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então,

acham que porque foram escolhidas por Deus para

me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem.

desempenhar algum serviço, podem agir de qualquer

Então, os príncipes dos filisteus lhe trouxeram sete

forma, o que é um grande engano, decisões ruins

vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos; e

geram consequências piores.

amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com

Alguns erros de Sansão:

ela numa câmara. Então, ela lhe disse: Os filisteus vêm
sobre ti, Sansão. Então, quebrou as vergas de vimes, como

1º - Não se importou com a regra do nazireado:

se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo; assim, não se

A Bíblia diz em Números 6, do versículo 1 ao 21

soube em que consistia a sua força.

sobre a lei do nazireado, e o versículo 6 deste capítulo é
muito claro:
“Todos os dias que se separar para o Senhor, não se
chegará a corpo de um morto” Nm 6.6.
E o que Sansão fez? Quebrou a regra de não ter
contato com o corpo de um morto, vejamos:
“E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos

Então, disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de
mim e me disseste mentiras; ora, declara-me, agora,
com que poderias ser amarrado”. Jz 16.7-10
Por seus inúmeros erros, Sansão pagou um preço
alto. Foi preso, escravizado e tiraram-lhe a visão.
Devemos ter consciência e temor em tudo, pois
somos frutos das escolhas que fazemos.

de Sansão. E, depois de alguns dias, voltou ele para a
tomar; e, apartando-se do caminho a ver o corpo do
leão morto, eis que, no corpo do leão, havia um enxame
de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos e foi-se
andando e comendo dele; e foi-se a seu pai e à sua
mãe e deu-lhes dele, e comeram; porém não lhes deu a
saber que tomara o mel do corpo do leão”. Jz 14.7-9
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