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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Você já teve a experiência de ficar com a vida comprometida por causa 

de uma má escolha? 2) Você pode falar um pouquinho sobre essa experiência? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – Juízes 16.1-22 

 

A Bíblia nos adverte que “enganoso é coração, mais do que todas as coisas” (Jr 17.9a). A história de Sansão é uma prova 

de que nossas emoções podem comprometer a nossa caminhada com Deus, levando-nos ao sofrimento. Sabemos que o 

nosso sucesso, ou o nosso fracasso, está diretamente ligado à qualidade das nossas escolhas. Hoje, vamos analisar alguns 

fatos sobre a vida de Sansão. Um homem que apesar de todos os seus equívocos foi muito importante para a história de 

Israel. Sua história serve de alerta para nós. 

 

1. Devemos tomar cuidado com o nosso ENVOLVIMENTO com o mundo. Sansão se envolveu com os filisteus; 

apaixonou-se e casou-se com uma filisteia, ignorando o alerta dos seus pais (Juízes 14.3). Envolveu-se com uma 

prostituta quando foi a Gaza (Juízes 16.1) e por fim rendeu-se aos encantos de Dalila, uma mulher que sabia usar seus 

encantos para conseguir seus intentos (Juízes 16.16). A queda de Sansão está diretamente ligada a sua disposição em 

viver longe do seu povo. Paulo faz um alerta para os todos os cristãos (Rm 12.2). Tiago também nos adverte (Tg 4.4). 

Paulo aconselhou o jovem pastor Timóteo (2Tm 2.22). Lembremo-nos das palavras do salmista (Salmo 1). 

 

2. Não podemos colocar as EMOÇÕES à frente da RAZÃO. Sansão deu vazão à emoção. Estava nos braços de uma bela 

mulher, que o levou à queda. Ele havia se acomodado ao ambiente, achava-se forte o bastante para qualquer situação. 

Sansão tornou-se uma presa fácil para Dalila e para os filisteus. A Bíblia nos alerta (Pv 3.7). Vivemos numa época em que 

todos querem sentir, se arrepiar, porém, poucos falam sobre pensar. Precisamos pensar antes de agir e estabelecer 

princípios que priorizem nossa integridade diante de Deus. Precisamos andar segundo a Palavra de Deus (Sl 119.11). Leia 

novamente o alerta do apóstolo Paulo (Rm 12.1-2). 

 

3. Nem sempre será possível ser como ANTES. Essa é uma triste conclusão que a história de Sansão revela. A sua fala de 

vigilância custou muito caro. Mesmo Deus ouvindo a sua oração naquele tempo, Sansão não teve como recuperar os 

seus dias de glória. Um dos melhores antídotos contra o pecado é pensarmos nas suas consequências, no preço 

caríssimo a ser pago diante de Deus e dos homens. Pare, pense, resista e fuja (Tg 1.14-15). Sabemos que quando 

confessamos ao Senhor os nossos pecados, eles são perdoados. Mas também sabemos que muitas vezes haverá um 

triste salário a ser pago em consequência deles (1Co 10.12,13). 

 

4. Mesmo estando no fundo do poço, CLAME ao Senhor. Os erros de Sansão o levaram a uma condição humilhante. Mas 

em meio às pesadas consequências, ele fez um pedido a Deus e foi atendido. Sempre é tempo de clamar (2Cr 7.14). 

Nenhuma condição deve nos afastar de Deus. Clamemos ao Senhor, não importa a circunstância. Alguém escreveu o 

seguinte: “o propósito da oração não é fornecer a Deus o conhecimento das coisas que precisamos, mas confessar-lhe 

nosso sentimento de necessidade”. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa fazer a escolha certa, que é Jesus Cristo. Fale de Jesus para ela e seja 

um canal usado por Deus para essa restauração. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: Não se esqueçam da nossa festa no dia 01 de dezembro e do dinheiro pra a 

realização da mesma. Entregar o dinheiro até o próximo domingo, dia 22 de novembro (no máximo dia 29). 


