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Dedicatória

Sempre em primeiro lugar ao criador, arquiteto, 
mentor, sustentador, doador 

e mantenedor da vida, que é Deus

À minha esposa que é a melhor metade de mim, 
meu apoio, em tudo o que almejo.

E a todos os demais da nossa família e amigos 
que acreditaram e de outras formas publicada 

Que Deus os abençoe ilimitadamente e sempre!
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INTRODUÇÃO
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Esta obra foi a mim revelada no dia 14 de 
Agosto de 2015, quando eu orava a Deus 
pedindo uma nova unção, almejando um 
nível maior; um anjo do Senhor veio até a 

mim em sonhos, dizendo ser uma resposta de ora-
ção despejando sobre a minha cabeça a unção de 
escritor, revelando a mim o título e me deixando 
despreocupado com o que eu haveria de escrever... 
Pra honra e glória d’Ele somente! 

Estão aqui contidas neste impresso, testemu-
nhos pessoais, a vida de Sansão e preciosas lições 
para todas as idades, principalmente jovens; respos-
tas a muitas das principais perguntas, quando se tra-
ta do serviço a Deus. Fundamentos com base bíblica, 
edificação, a história completa de um homem que foi 
consagrado a Deus desde antes de ser gerado, o qual 
foi nascido de mãe estéril esposa de Manoá. O Se-
nhor o trouxe à vida com a missão de iniciar a liber-
tação de Israel das mãos dos Filisteus; o nazireado de 
Deus estava sobre sua cabeça, o Espírito de Deus se 
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apossava dele e usava-o com uma força sobrenatural, 
porém, ele levou uma vida dissoluta, descumprindo 
com suas obrigações e responsabilidades para com o 
Senhor e seu povo, sujando-se quando se alimentou 
de mel imundo e deu a seus pais que inocentemente 
comeram, fornicando com uma prostituta filisteia, 
parou nas mãos de Dalila após tudo isso, que com-
prada pelos príncipes dos filisteus, ela representou 
“a cartada final” de Satanás contra a vida daquele 
moço. Após três tentativas frustradas de descobrir o 
segredo da força de Sansão, perseverando, um dia ela 
conseguiu, deitou-o no seu colo, ele caindo no sono, 
junto com outro filisteu, rasparam-lhe as sete tranças 
de sua cabeça e com isso o Espírito de Deus se afas-
tou de Sansão, tornando-o vulnerável aos inimigos. 
Os filisteus enfim aprisionaram-no, arrancaram-lhe 
ambos os olhos e escravizaram-no, até o dia em que 
orando clamou ao Senhor e no que foi ouvido foi 
também alcançado pela misericórdia e amor do Pai. 
Devolvendo a ele toda a sua força, enquanto estava 
encostado nos pilares centrais do templo de Dagom, 
deus dos filisteus, derrubou Sansão aquela casa sobre 
a cabeça dele e de todos os que estavam ali, e mais 
foram os que ele matou na hora da sua morte do que 
em toda a sua vida. Note que apenas nos últimos ins-
tantes de vida que Sansão teve – é o único momento 
em que a Bíblia Sagrada cita que Sansão orou.

Quantos de nós levamos a vida dessa for-
ma? O conteúdo desta obra está comple-
tamente direcionado a ajudar-lhe a colo-
car-se e manter-se de pé, encontrando o 
centro da vontade de Deus. Lembrando-te 
que, materiais como este são apenas adi-
cionais, não abandone jamais a leitura bí-
blica, ela é o nosso manual. 

Faça um bom proveito deste material e que 
Deus ilumine e esteja contigo todos os dias de sua 
vida. Soli deo, Gloria!
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