Tema: Cada um fazia o que
queria
Texto Bíblico: Juízes 21.2-5
Versículo para memorizar: “Vale mais ter paciência do que ser valente, é melhor saber se controlar
do que conquistar cidades inteiras”. Provérbios 16.32
Princípio Bíblico: Nosso alvo é incentivar a criança a desenvolver a prática do princípio de
autogoverno.
Quebra gelo:
Sejam todos bem-vindos ano nosso 8º encontro da viagem aos tempos bíblicos do Antigo
Testamento!
Hoje precisaremos de um participante voluntário, que contará duas histórias relacionadas à sua vida:
uma história será verdadeira e outra falsa.
Seremos juízes e juízas e faremos perguntas julgando as histórias para descobrir qual história é
verdadeira. Após descobrirmos a verdade, podemos refletir sobre o que significa ser juiz. Qual o
trabalho de um juiz atualmente?
No nosso encontro de hoje vamos descobrir qual a diferença entre o trabalho de um juiz nos dias
atuais e o trabalho dos juízes nos tempos bíblicos.
Mensagem:
Após outro período de paz, o povo de Israel voltou a fazer o que não agradava a Deus. Eles se
esqueceram de Deus e decidiram imitar o que as pessoas que moravam nos povos vizinhos faziam.
Nesse contexto, Deus permitiu que os filisteus os atacassem e vencessem.

Nesse tempo, Deus escolheu um homem chamado Manoá e sua esposa para serem os pais do
futuro líder que livraria Israel das mãos dos seus inimigos. O Anjo de Deus foi enviado para lhes
avisar da gravidez, pois a esposa de Manoá não podia ter filhos. O Anjo também os instruiu dizendo
que não deveriam cortar o cabelo do menino, nem lhe dar bebida alcoólica ou comer nada
considerado impuro para os judeus, como carne de porco, por exemplo.
Por ter sido escolhido e dedicado a Deus desde antes de seu nascimento, ele era um “narizeu”,
pessoa que deveria viver completamente dedicado ao Senhor.
Após crescer, Sansão cometeu diversos erros. Ele havia sido dedicado a Deus e separado por Ele
para uma tarefa especial. No entanto, muitas vezes Sansão decidiu não agir com dedicação ao
Senhor, como era esperado de um narizeu. De várias formas, Sansão menosprezou seu
compromisso de dedicação completa a Deus, sempre dando mais importância aos desejos e
caprichos pessoais do que ao propósito para qual havia sido chamado.
Sansão sempre se deixava guiar por sua vontade imediata e não conseguia controlar os próprios
desejos. Certo dia, conheceu Dalila, uma mulher do povo inimigo, os filisteus. Ele se apaixonou por
Dalila e fez de tudo para ficar com ela.
Ao saber disso, seus inimigos, os filisteus, prometeram a Dalila certa quantia em prata a fim de que
ela descobrisse da força de Sansão. No início Sansão não revelou seu segredo, mas com o passar
dos dias ele se deixou levar pelos argumentos e desejos daquela mulher, não percebendo que
estava caindo em uma armadilha.
Sansão contou a Dalila que não poderia raspar o cabelo, senão ele perderia sua força. Ela, então,
cortou o seu cabelo e chamou os filisteus, que o prenderam e furaram seus olhos. Sansão, que
sempre desejava tudo o que via, teve seus olhos furados por seus inimigos e também perdera a sua
força. Ele foi preso e foi colocado para rodar um moinho. Triste fim para um juiz que havia recebido
tanta força e cuidado de Deus em sua vida.
Provérbios 16.32 diz: “Vale mais ter paciência do que ser valente, é melhor saber se controlar do que
conquistar cidades inteiras”. Um dos erros de Sansão foi não saber se controlar e dar mais
importância a seus desejos do que ao propósito de Deus para sua vida. Podemos perceber quanto a
falta de autogoverno prejudicou a vida de Sansão e de seus amigos israelitas.
O que acontece quando não aprendemos a nos controlar? Porque é importante ter autogoverno?
Vocês sabem o que a falta de autocontrole pode ocasionar? Roubo, mentira, drogas, embriaguez,
violência, desobediência, obesidade, etc.
Aplicação:
Vamos interceder (Abrir o mapa-múndi)
Vamos utilizar o mapa-múndi para localizar o Brasil. Observem em qual continente o Brasil está
localizado e falem quais países pertencem ao mesmo continente que o Brasil.
Vamos colocar nossos dedos sobre o mapa do Brasil e vamos interceder.
Momento de orar:

1) Vamos orar para que haja paz em nosso coração e em nossa família.
2) Vamos orar para que possamos cuidar bem de nossas matas e florestas.
3) Vamos orar para que Deus nos ajude a ter autocontrole para cumprir o propósito que Ele tem
na nossa vida.
Atividade:
1) Fazer a atividade do dia.
2) Brincadeira: PERCEBENDO- Sansão não mudou só sua aparência, mas também seu modo
de obedecer a Deus e por isso foi derrotado. Divida um grupo em 2 a 2, um olhando para o
outro. Peça a eles para que se observem por 1 minuto, depois peça para eles se virarem de
costas e mudarem uma coisa em si mesmos e depois desvirarem e fazerem com que o
parceiro descubra o que foi mudado. O outro também repete e assim sucessivamente.
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