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PERSONAGENS 

 

- SANSÃO: Nazireu de Deus 

- CÁSSIA: esposa de Sansão 

- DALILA: a prostituta 

- MANOÁ: Pai de Sansão 

- SIRA: Mãe de Sansão 

- ANJO DO SENHOR: Enviado de Deus para falar com Manoá 

- BATIS: Sogro de Sansão 

- FILISTEUS: inimigos de Sansão 

- HOMENS DE JUDÁ: Homens do povo de Sansão 

- GAZITAS: Homens de Gaza 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 

          Esta é uma obra, que semelhante às tragédias gregas, conta um relato de 

alguém que foi escolhido por Deus para trazer o livramento ao seu povo, preferiu 

dar ouvidos ao seu coração e por isso pagou um preço terrível, foi abdicado de sua 

força, e de sua visão, e morreu junto com seus inimigos, uma morte trágica, porém 

honrosa. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena I 

 

Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, e ele os 

entregou na mão dos filisteus por quarenta anos. Havia um homem de Zorá, da 

tribo de Dã, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. 

Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: 

 

ANJO DO SENHOR: Eis que és estéril, e nunca deste à luz, porém conceberás, e 

terás um filho. Agora pois, toma cuidado, e não bebas vinho nem bebida forte, e não 

comas coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja 

cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o 

ventre de sua mãe, e ele começara a livrar a Israel da mão dos filisteus. (Entra 

Manoá) 

SIRA: Veio a mim um homem de Deus, cujo semblante era como o de um anjo de 

Deus, em extremo terrível, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu 

nome, porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora pois, não 

bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa impura, porque o menino será 

nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até o dia da sua morte. 

MANOÁ: Ah!!! Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus, que enviaste, venha ter 

conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. 

 

 

 

 

 

 



Cena II 

 

 

 

ANJO DO SENHOR: onde está seu marido mulher??? 

SIRA: Eis que ele se encontra em nossa casa, correrei Ter com ele, para que nos 

anuncie as boas novas de nosso Senhor!!! 

ANJO DO SENHOR: Assim seja feito!!! (sai o anjo e entra Manoá) 

SIRA: Eis que me apareceu aquele homem que veio ter comigo o outro dia. (Entra o 

anjo) 

MANOÁ: És tu o homem que falou a esta mulher??? 

ANJO DO SENHOR: Sim... Sou eu. 

MANOÁ: Quando se cumprirem as tuas palavras, como se há de criar o menino e 

que fará ele??? 

ANJO DO SENHOR: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela, de nenhum 

produto da vinha comerá, não beberá vinho nem bebida forte, nem comerá coisa 

impura, tudo quanto lhe ordenei cumprirá. 

MANOÁ: Deixa que te detenhamos, para que te preparemos um cabrito. 

ANJO DO SENHOR: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres 

holocausto, é ao Senhor que o oferecerás.  

MANOÁ: Qual é o teu nome??? - para que, quando se cumprir a tua palavra, te 

honremos. 

ANJO DO SENHOR: Por que perguntas pelo meu nome, visto que é 

maravilhoso??? (Sai Manoá) 

SIRA: Sei que és muita pretensão minha, mas falei-me mais sobre o filho que terei ó 



ungido de Deus. 

ANJO DO SENHOR: Ele será um escolhido do Senhor, repleto de uma força 

descomunal, serás alguém que as pessoas olharão e verão como Deus é bom e forte, 

mas terás que fazer de acordo como já te disse, ele será um nazireu de Deus, e tem 

que ser criado como tal, Deus escolheu a tí e a seu marido para cumprires tal tarefa. 

SIRA: Quem somos nós para sermos escolhidos do Senhor para que se faça a sua 

palavra cumprir??? 

ANJO DO SENHOR: Deus, Ele sonda os corações nobre mulher, se Ele te escolheu, 

é porque vê em ti alguém capaz de cumprir tal tarefa, então não te rebaixes se o 

próprio Deus te escolheu, comece a se enxergar da maneira que Ele mesmo te vê, 

assim verás o quanto és capacitada para cumprir tal tarefa.  

SIRA: Que assim seja meu senhor. (sai, e entra Manoá) 

ANJO DO SENHOR: O que trazes ai contigo Manoá??? 

MANOÁ: Um cabrito e ofertas de cereais para o meu Senhor. 

ANJO DO SENHOR: Que assim seja segundo a oferta que apresenta o seu coração 

Manoá (estende a mão e consome a oferta) 

MANOÁ: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Ó Senhor, tende 

piedade dos teus servos, porque duvidamos da Sua palavra, agora sei que és 

realmente um enviado do nosso Deus. (e ajoelha diante do Anjo) 

SIRA: Se o Senhor nos quisera matar, não teria recebido da nossa mão o holocausto 

e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado todas estas coisas, nem agora nos teria 

dito semelhantes coisas. 

ANJO DO SENHOR: Falaste bem mulher, levanta Manoá, somente Deus é digno 

que te ajoelhes diante da sua presença (se levanta Manoá), agora vai e fazes segundo 

tudo aquilo que manda o Senhor vosso Deus. (sai) 

 



Cena III 

 

 

 

SIRA: Manoá, meu amado esposo, estou prestes a dar à luz, chame a parteira de 

nosso vilarejo!!!(sai Manoá) – ó meu Senhor!!! Tudo quanto prometestes à mim e ao 

meu amado esposo Manoá... Tú o cumpristes, fostes fiel à nós, porquanto era estéril 

e meu ventre era cerrado a madre, e hoje, enfim, poderei Ter em meus braços o fruto 

de tua fidelidade... não faltarei eu com minha palavra, pois Tú ó Deus todo 

poderoso, não faltastes com a sua palavra conosco, meu filho será nazireu conforme 

a tua vontade (começam as dores de parto) – Ah!!!! Manoá... Manoá meu marido.... 

onde estás??? Porque te demoras com a parteira??? (entra Manoá e a parteira) 

MANOÁ: Calma mulher!!! Chegastes junto à mim a parteira!!!            

PARTEIRA: Podes sair Manoá, ela ficará melhor sem ti. (sai Manoá) Acalma-te 

mulher, faltas pouco para ver teu filho, ficai tranqüila, respira fundo e faça força. 

SIRA: (Responde aos gritos) – achas que é fácil ó mulher ignorante, és um filho que 

quer sair e não uma roupa qualquer do meu corpo. 

PARTEIRA: Perdoe-me senhora, mas faças o que eu digo por favor, estou aqui 

apenas para que tudo corra bem contigo e com seu filho, olha só, já posso ver a 

cabeça, força senhora (ela grita mais ainda),  olhe ó mulher, teve um varão!!! Um 

menino vos nasceu!!! (entra Manoá), olhe Senhor, é um varão. (ajoelha Manoá) 

MANOÁ: Louvado seja o nome de nosso Deus!!! 

SIRA: Sim... louvado seja o nome do nosso Senhor, o Deus de Israel!!!  

MANOÁ: O chamaremos de Sansão!!! 

 



 

 

 

ATO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena I 

 

Desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, 

subiu, e declarou-o a seu pai e a sua mãe, dizendo: 

 

SANSÃO: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora pois, tomai-ma 

por mulher meu pai, eu te peço. 

MANOÁ: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo 

o nosso povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos 

meu filho??? 

SANSÃO: Toma esta para mim, porque ela muito me agrada. Vejo que eu a amo 

meu pai, meu coração ardeu no momento em que eu a vi, agora já não a posso 

esquecer, fazei isto meu pai, tu nunca me negaste nada, não será essa a vossa 

primeira vez a fazer isso. 

MANOÁ: Mas tu nunca me pediste para se casar com uma incircuncisa meu filho, 

isso é algo totalmente diferente, és um nazireu do nosso Deus, não podes quebrar 

com as tradições do nosso povo. 

SANSÃO: Não foi escolha minha isso meu pai, se sou um nazireu de Deus, foi por 

escolha de Deus e depois tua, eu não tenho nada a ver com seus acordos com nosso 

Deus, apenas estou pedindo para que me faças isso, tu és meu pai, e ela a mulher a 

quem amo, nunca estivera apaixonado antes não meu pai??? 

MANOÁ: É lógico que estive meu filho, a sua mãe foi a única mulher por quem tive 

apaixonado em toda a minha vida, quando nos casamos, pouco tempo depois 

descobrimos que ela era estéril e não podia dar filhos, mas mesmo assim, jamais 

deixei de amar a sua mãe, por isso, não me venha com seus caprichos Sansão, 

sempre fostes mimado pela vossa mãe, e agora colhemos o fruto da vossa ingratidão 



querendo se casar com uma mulher de fora do nosso povo. 

SANSÃO: O amor não escolhe povos meu pai, ele apenas acontece, é assim que eu 

sinto por aquela mulher, chega a ser mais forte do que eu meu pai, com minha destra 

eu posso derrotar exércitos, mas descobri algo que consegue me derrotar tão 

facilmente quanto eu consigo derrubar um homem, o amor meu pai, essa força 

supera a minha força. 

MANOÁ: Não meu filho, não é amor o que sente, é paixão, e realmente isso pode te 

derrubar, pois o amor não derruba ninguém, ele nos levanta, mas uma paixão fútil 

como essa, essa sim pode não só te derrubar, mas como derrubar todo o nosso povo 

por causa de seus caprichos, pense bem meu filho. 

SANSÃO: Já pensei meu pai, perdoe-me por não fazer aquilo que deseja o seu 

coração, mas meu coração fala mais alto nesse momento. (sai) 

MANOÁ: Isto não vem do Senhor!!! Nosso povo que busca contra os filisteus, e 

meu filho quer se aliançar com uma delas, quem seria louco o suficiente de se casar 

com um inimigo??? Os filisteus dominam sobre Israel, meu filho que deveria nos 

libertar quer se ajuntar com uma delas??? Ó meu Deus, ajudai-me a compreender, 

pois não o consigo. (sai) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena II 

 

Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. E, chegando ele às 

vinhas de Timnate 

 

SIRA: Olhai Manoá, és um leão, meu Deus, salvai-nos eu te imploro (ajoelha) 

MANOÁ: Levanta mulher, ficar ajoelhada só facilitará para que o leão te devore, 

fujamos o mais rápido possível. 

SANSÃO: Não meu pai, ficais atrás de mim, eu darei conta desse animal. 

MANOÁ: Não meu filho, não tentes o Senhor nosso Deus, Ele te deu forças, mas 

não contra as feras do campo. 

SANSÃO: Meu pai, eu posso sentir a força que vem dele nesse momento, sinto 

como se estivesse sido tomado por um Espírito, olhai meu pai. (pega o leão e o rasga 

em dois) 

MANOÁ: Santo Deus!!! É mais incrível que eu pensei, ele rasgou o leão como se 

fosse uma folha de papel... 

SIRA: É realmente inacreditável 

SANSÃO: Não é não meus pais, é a força do Senhor que se apoderou de mim, hoje 

eu posso sentir mais do que nunca, mas não nos atrasemos, vamos de encontro com 

minha amada meu pai, ó minha mãe, não vejo a hora que a conheças, ela é tão linda 

mãe, tu irás adorá-la também. 

SIRA: Não fales bobagem, acabastes de fazer um milagre e não vês que esse 

casamento está fora da vontade do nosso Deus, que querer se ajuntar com uma 

estranha, se quisestes mesmo dar um pouco de alegria aos seus pais, se casaria com 

uma mulher da nossa parentela, ai sim nos deixaria orgulhosos, e ao nosso Deus 

também. 



SANSÃO: Não quero discutir com a senhora minha mãe, somente eu sei o que sinto 

dentro de mim, então, comemoremos esse dia, és um dia especial, e não estraguemos 

com meras formalidades, estou apaixonado minha mãe, e tenho certeza que ainda 

vai sentir orgulho de mim por isso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena III 

 

SANSÃO: Àquela mulher, e ela muito lhe agradou. 

MANOÁ: Meu filho, ainda há tempo para voltar, não sigamos adiante com essa 

tolice toda, não tens nada a provar a ninguém com isso. 

SANSÃO: Tenho sim meu pai, provar ao meu coração que eu estou certo do que eu 

quero, e provar à ti e à minha mãe que meu coração não se engana, nunca tive tanta 

certeza do que agora meu pai, falai com o pai dela, e dai-me a mãe da mulher que 

roubou meu coração, pois o quero de volta, e a farei a mulher mais feliz deste 

mundo. (entra alguns filisteus), a paz seja convosco!!! 

BATIS: A paz seja convosco ó judeus, o que desejais aqui, não sabeis que essas 

terras são terras dos Filisteus e que não são bem vindo aqui??? 

MANOÁ: Sabemos que são vossas terras sim, mas viemos em paz, sei que existe 

conflito entre o nosso povo o vosso, mas não contendamos por favor, eu vos 

imploro, minha vinda é uma vinda de paz. 

BATIS: Sejais bem vindo por enquanto, mas meus homens estarão alertas e sairão 

mortos tu e tua família se estiveres mentindo. 

MANOÁ: Tens a minha palavra, e aceito tua ameaça e não reagirei caso aconteça 

algo, mas minha vinda é de paz, meu nobre filho se apaixonou por uma garota de 

vossa casa, gostaríamos que tu desses a mão dela para meu filho. 

BATIS: Realmente estais ficando louco, porque daria a mão de minha filha à um 

escravo??? 

MANOÁ: Meu filho não é um escravo, és um homem honrado, trabalha por 20 

homens de uma só vez, tenho certeza que serão muito felizes juntos. 

BATIS: Mas vós sois nossos inimigos, vosso povo e o meu. 

MANOÁ: Isso é verdade, mas não eu e ti, deixemos as diferenças entre os nossos 



povos e deixemos que nossos filhos sejam felizes como deseja os vossos corações. 

BATIS: Filha... Filha... (entra Cássia) 

CÁSSIA: sim meu pai, tu me chamastes??? 

BATIS: Sim minha filha, por acaso conheces esse rapaz??? 

CÁSSIA: Sim meu pai, nos encontramos algumas vezes, porquê??? 

BATIS: Porque ele deseja se casar contigo, por acaso é do vosso agrado se casar 

com ele??? 

CÁSSIA: Sim meu pai, gosto muito dele, me divirto muito quando estou com ele, 

além de tudo, és um homem muito forte, mais do que todos os nossos homens 

juntos. 

BATIS: Ele me falaste mas eu não quis acreditar, mas acredito em vossas palavras 

minha filha, agora podes sair, vosso noivado está certo se ele te agrada. (sai Cássia), 

mas qual será o dote por minha filha nobre Manoá??? 

MANOÁ: Ela terás metade de minhas terras, assim que eu morrer. 

BATIS: Não conheço vossas terras, mas vejo em vosso olhar que és um honra, e 

minha filha se agrada de vosso filho, e isso para mim já basta, marquemos o 

casamento então. (se cumprimentam e saem) 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

ATO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena I 

 

SANSÃO: Ó meu pai, já está em tempo para que eu despose a minha noiva, descerei 

para poder então desposá-la. 

MANOÁ: Sim meu filho, que nosso Deus perdoe o vosso pecado. (sai) 

SANSÃO: Não vejo a hora de encontrar com meu amor, nem consegui dormi essa 

noite, apenas ficava pensando no seu doce olhar, na suavidade de como seus cabelos 

balançam quando uma brisa passa por ela, foi por essa estrada que eu matei o leão 

alguns meses atrás, será que ele ainda está lá??? Sim, ele ainda está ai, mas o que é 

isso dentro dele??? É um enxame de abelhas, hummm, que mel delicioso, mostrarei 

aos meus pais, eles adorarão comer deste mel, que é o mais doce que eu já provei em 

toda a minha vida. (entram Manoá e sua esposa), olá meu pai, provai deste mel que 

eu colhi para vocês, (provam do mel) 

MANOÁ: É realmente delicioso meu filho, jamais provei um mel tão saboroso 

assim, tiraste de onde??? 

SANSÃO: Dali da colina, de uma árvore, eu o vi e imaginei que poderia Ter mel, e 

como vêem, acertei em cheio, é realmente uma maravilha, talvez jamais comeremos 

um mel tão saboroso quanto esse. 

SIRA: É verdade meu filho, destes sorte, e bem no dia de vosso casamento. 

SANSÃO: Sim minha mãe, só pode um sinal dos céus que meu casamento dará 

certo, isso me deixa ainda mais esperançoso, não vejo a hora de rever minha amada 

e tomá-la em meus braços, serás o dia mais feliz de toda a minha vida. 

MANOÁ: Gostaríamos que fosse o dia mais feliz de nossas vidas também meu 

filho. 

SIRA: Cala-te Manoá, não estraguei o dia do nosso amado filho, pelo menos hoje 

não falemos mais nesse assunto, se é o dia mais feliz da vida dele, que seja o mais 



feliz de nossa vida também, não estraguemos esse momento tão especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena II 

 

 Desceu, pois, seu pai à casa da mulher, e Sansão fez ali um banquete, porque assim 

os mancebos costumavam fazer.  

 

BATIS: Ó meu filho, achegai-vos, estávamos esperando por ti. 

SANSÃO: Onde está a minha noiva??? 

BATIS: Ela está se aprontando, ficai em paz, e comemoremos nós enquanto ela não 

chega, brindemos ao meu novo filho, tenho certeza que não estou perdendo uma 

filha, mas ganhando um filho, aquele que dizem ser o mais forte dos homens, a tua 

fama está crescendo Sansão, não te assustas com isso??? 

SANSÃO: Não meu sogro, as pessoas dizem o que bem entendem, mas na verdade, 

somente nós sabemos da verdade que existe dentro de nós, e ninguém pode nos 

acusar se a nossa vida estiver limpa, nunca fiz mal à ninguém, então, podem 

comentar o que quiserem, sei que sou um homem honrado e que honro cada 

ensinamento que recebi dos meus pais. 

BATIS: Que assim seja Sansão, olhai, és a minha filha vem vindo (entra Cássia) 

SANSÃO: Ó meu amor, como estais linda, sua beleza resplandece como o sol em 

minha vida, ó como doce te olhar, é eterno esse segundo para mim, meu Deus, como 

estais linda, sentais aqui do meu lado para comemorarmos nosso momento tão 

especial (senta Cássia) 

FILISTEUS: Louvados sejam os nossos Deuses e teu único Deus Sansão meu genro. 

SANSÃO: Amém meu genro, amém. 

BATIS: falai-nos algo ó Sansão, tenho certeza que a tua felicidade está apta a isso 

hoje. 



SANSÃO: Permiti-me propor-vos um enigma, se nos sete dias das bodas o 

decifrardes e descobrirdes, eu vos darei trinta túnicas de linho e trinta mantos, mas 

se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim as trinta túnicas de linho e os trinta 

mantos.  

FILISTEUS: Propõe o teu enigma, para que o ouçamos. 

SANSÃO: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura!!! 

FILISTEUS: Está feito Sansão, descobriremos o tal enigma, e ganharemos as trinta 

túnicas de ti. 

SANSÃO: Veremos então irmão, mas por hoje, brindemos ao meu casamento, 

brindemos a essa felicidade que invadiu todo o meu ser. 

TODOS: Um brinde a Sansão e Cássia, que sejam felizes para sempre!!! (todos se 

levantam e brindas suas taças) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena III 

 

E em três dias não puderam decifrar o enigma. Ao quarto dia, pois, disseram à 

mulher de Sansão: 

 

FILISTEUS: Persuade teu marido a que declare o enigma, para que não queimemos 

a fogo a ti e à casa de teu pai. Acaso nos convidastes para nos despojardes??? 

CÁSSIA: Tentarei fazer isso amigos, mas Sansão é teimoso como uma jumenta, 

jamais conseguirei arrancar a resposta de sua boca, e outra, se ele desconfiar, poderá 

me matar. 

FILISTEUS: Se ele não te matar, mataremos nós a ti e a tua casa, faça o possível e o 

impossível para que isso aconteça, senão verás o preço da tua falha para conosco. 

CÁSSIA: Tentarei meus irmãos, agora saiam pois ele está para chegar. (saem e entra 

Sansão) Tão-somente me aborreces, e não me amas, pois propuseste aos filhos do 

meu povo um enigma, e não mo declaraste a mim.  

SANSÃO: Eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e to declararei a 

ti??? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena IV 

 

Assim ela chorava diante dele os sete dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, 

pois, que ao sétimo dia lho declarou, porquanto o importunava, então ela declarou 

o enigma aos filhos do seu povo. 

 

CÁSSIA: Falai-me meu amor o que é o tal enigma, já se passaram sete dias desde 

que nos casamos e tu não confiaste a mim o tal segredo, estou morrendo de 

curiosidade, falai-me agora, eu te imploro, como tua esposa nem deveria te implorar, 

eu te faço isso. 

SANSÃO: Tudo bem mulher, tua insistência venceste, deixaste-me cansado com 

tanta insistência, nunca vi igual, em tudo você é assim mulher??? 

SIRA: Não meu amor, é que estou curiosa para saber sobre o enigma, fiquei 

pensando todos esses dias e nem sequer cheguei perto de decifrá-lo, eu apenas não 

gosto de ficar curiosa sobre algumas coisas, somente isso, não me levai a mal, sabes 

que eu te amo e que sempre te amarei. 

SANSÃO: Também te amo, por isso dividirei contigo as túnicas que ganharemos 

essa noite, Que coisa há mais doce do que o mel??? e que coisa há mais forte do que 

o leão??? Esse é o enigma mulher, agora deixai-me ir, tenho muitos afazeres agora. 

(sai) 

SIRA: Que coisa há mais doce do que o mel??? e que coisa há mais forte do que o 

leão??? Era tão fácil e eu me matando aqui por causa disso... (entram os filisteus) 

FILISTEUS: Então mulher, conseguistes a resposta do enigma de Sansão teu 

esposo??? 

SIRA: Claro que consegui meus irmãos, Que coisa há mais doce do que o mel??? e 

que coisa há mais forte do que o leão??? Eis o enigma que Sansão propôs é 



esse.(entra Sansão) 

SANSÃO: A paz seja convosco irmãos filisteus!!! Estão prontos para pagar as 

minhas trinta túnicas??? 

FILISTEUS: Como nós pagaremos se descobrimos a resposta para o teu enigma??? 

SANSÃO: Falai-me então irmãos, pois seria impossível adivinhar a resposta, mas se 

sabeis, me falai. 

FILISTEUS: Que coisa há mais doce do que o mel??? e que coisa há mais forte do 

que o leão???  

SANSÃO: Se vós não tivésseis lavrado com a minha novilha, não teríeis descoberto 

o meu enigma. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena I 

 

Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelom, 

matou trinta dos seus homens e, tomando as suas vestes, deu-as aos que declararam 

o enigma. 

 

SANSÃO: Eis aqui as suas vestes como parte de nosso acordo, pois sou um homem 

honrado. 

FILISTEUS: Sim Sansão, com certeza és um homem honrado e cumpristes tudo 

quanto nos prometera. Agora desfrutaremos de tudo quanto tu nos destes, ficai a 

vontade a nos propor mais enigmas quando quiseres, adoraremos ganhar mais 

túnicas de vós (SAEM RINDO DE Sansão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena II 

 

Ardendo em ira, subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu 

companheiro, que lhe servira de paraninfo. 

 

SANSÃO: Que é que está acontecendo aqui??? 

BATIS: Tú não cumpristes seu voto com a moça meu filho, por direito nós a 

entregamos à seu paraninfo!!! 

SANSÃO: Eu não cumpri meu pai??? Nem tive tempo para tal, e vós já me fizestes 

uma afronta dessas!!! Tú bem sabes o quanto amo a vossa filha meu sogro. 

MANOÁ: Foi preciso meu filho, tú deverias estar com ela aqui, e tú ficou entre os 

de sua família fazendo enigmas!!! Um marido que se preze não fica fazendo jogos 

em vez de dar valor à sua mulher!!! 

SANSÃO: Ultrapassastes todos os limites meu pai, de minha vida decido eu e não 

vós!!! Dai-me a minha esposa de volta, é meu direito estar com ela, tu sabes meu 

sogro que eu a amo mais do que tudo nesse mundo. 

MANOÁ: Sua mãe e eu sabemos o que é melhor para tí meu filho!!! 

SANSÃO: Vocês não sabem nem o que é melhor para vós, quanto mais à mim, de 

minha vida e de meu destino decido eu, eu!!! Estais entendendo??? E não se meteis 

em minha vida nunca mais. 

MANOÁ: Pobre filho, estais cego pelo próprio ego!!! meu filho, o Dom que Deus te 

concedeu, você está encarando como um poder em seu próprio benefício. 

SANSÃO: Estais louco meu pai, perdestes o seu juízo, só pode ser isso!!! Por favor 

meu sogro, deixai-me a sós com meu ignorante pai. (sai Batis), então pai, falai-me 

agora tudo quanto desejas. 



MANOÁ: Meu filho, estais sendo injusto com seu pai que sempre te quis o bem, 

mas eu avisei que não daria certo seu casamento com uma mulher estranha ao nosso 

povo e os nossos costumes. 

SANSÃO: Isso tudo deve Ter sido orquestrado por ti meu pai, no mínimo deve Ter 

tido sua mão nisso tudo. Eu já deveria saber disso, meu próprio pai um traidor, 

gostaria de nunca mais poder olhar na sua cara meu pai, nunca mais estais 

entendendo??? 

MANOÁ: Ó meu filho (coloca a mão no coração), eu vou morrer meu filho (ajoelha 

aos pés de Sansão). 

SANSÃO: Parais de brincadeira meu pai, o assunto é sério!!! 

MANOÁ: Meu filho, diante do nosso Deus, estou morrendo, não me negais o teu 

perdão, tudo o que eu fiz foi para o teu bem, mas não orquestrei nada, tudo 

aconteceu por causa da vontade do nosso Deus, diante de Deus e diante de ti meu 

filho, nada fiz eu para que teu casamento fostes cancelado. (Morre) 

SANSÃO: Ó meu pai!!! Me perdoe por ser tão teimoso... ó meu Deus, perdoai-me, 

sou tão imaturo que causei a morte do meu próprio pai, ó Senhor, leve-o em Suas 

mãos Senhor, e que ele encontre descanso em Suas Asas. (entra Sira) 

SIRA: Ó meu Deus, falai-me meu filho, diga que o que eu estou vendo não é 

verdade meu filho, que seu pai está apenas descansando, falai-me a verdade meu 

filho (se ajoelha diante dos dois). 

SANSÃO: Não minha mãe, Deus levou meu pai, era a vontade dEle e eu respeitarei 

a vontade de Deus pela primeira vez, perdoai-me minha mãe, sempre fui um filho 

ingrato, e agora vejo a verdade, precisou meu pai ir embora para que eu descobrisse 

a verdade, nunca dei valor a vocês e nem ao amor de vocês, perdoai-me minha mãe 

(abraça a mãe). 

SIRA: Não é culpa sua meu filho, tinha que acontecer, foi a vontade de Deus, não 

fique colocando o peso do mundo nas suas costas, ele é grande demais até mesmo 



pra você que tem a força de muitos homens. 

SANSÃO: Será mãe... será??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena I 

 

 

Alguns dias depois disso, durante a ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi 

visitar a sua mulher. 

SANSÃO: Entrarei na câmara de minha mulher. 

BATIS: Na verdade, pensava eu que de todo a aborrecias, por isso a dei ao teu 

companheiro. Não é, porém, mais formosa do que ela a sua irmã mais nova??? 

Toma-a, pois, em seu lugar. 

SANSÃO: De agora em diante estarei sem culpa para com os filisteus, quando lhes 

fizer algum mal. 

BATIS: Não falais assim meu filho, ficai conosco, bem sei o quanto és importante 

em minha casa, és o filho que eu não tive, meus deuses só me deram filhas, e eu só 

tenho a ti como homem além de mim em minha casa. 

SANSÃO: E mesmo assim usastes de maneira errada seus pensamentos comigo meu 

sogro, não poderei responder por mim, já o disse, apenas observai o que farei com 

os seus irmãos filisteus. (sai)           

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena II 

 

E Sansão foi, apanhou trezentas raposas, tomou fachos e, juntando as raposas 

cauda a cauda, pôs-lhes um facho entre cada par de caudas. E tendo chegado fogo 

aos fachos, largou as raposas nas searas dos filisteus, e assim abrasou tanto as 

medas como o trigo ainda em pé as vinhas e os olivais. 

 

FILISTEUS: Quem fez isto??? 

FILISTEUS: o genro de Batis o timnita, porque este lhe tomou a sua mulher, e a deu 

ao seu companheiro. (entra Batis e Cássia ) 

FILISTEUS: Que mal fizemos nós a vós para nos trazer tamanho malefício ó 

timnita??? 

BATIS: Nenhum mal nos fizestes, ó irmãos!!! 

FILISTEUS: Tú porém nos trouxestes a desgraça!!! 

BATIS: Não sabemos do que falas meus irmãos!!! 

FILISTEUS: Seu genro Sansão pois ateou fogo em nossos campos, e era todo o 

nosso provimento, por tua negligência para com teu genro, porquanto não honrastes 

a tua promessa!!! 

BATIS: Se vós estivésseis em meu lugar, e amassem as vossas filhas como eu amo a 

minha filha, fariam o mesmo que eu fiz. Quem não honrou com a sua palavra foi 

Sansão, abandonou minha filha para ficar entre os seus, antes ele fizeste tudo quanto 

me prometeste, mas não o fez. 

FILISTEUS: Teu amor à sua filha trouxe ruína à nossa casa, e agora trará ruína à 

vossa casa, pois queimaremos tú, tua casa e a vossa amada filha!!! 

BATIS: Estais precipitados irmãos, contenham vossa ira. 



FILISTEUS: Nossa ira só será contida depois que pagares com a mesma medida que 

pagamos, queime-os!!! (Subiram, pois, os filisteus, e queimaram a fogo a ela e a seu 

pai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena III 

 

SANSÃO É assim que fazeis??? pois só cessarei quando me houver vingado de vós. 

Sintam a ira de Sansão (matando a todos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena IV 

 

Então os filisteus subiram, acamparam-se em Judá, e estenderam-se por Leí. 

 

HOMENS DE JUDÁ: Por que subistes contra nós??? 

FILISTEUS: Subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer como ele nos fez.(Saem 

os filisteus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena V 

 

Então três mil homens de Judá desceram até a fenda do penhasco de Etã, e 

disseram a Sansão: 

 

HOMENS DE JUDÁ: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós??? por que, 

pois, nos fizeste isto??? 

SANSÃO: Assim como eles fizeram a mim, eu fiz a eles. Não é assim que deveria 

ser meus irmãos??? Eles mataram meu pai, mataram a minha esposa e mataram meu 

sogro, quem mais teriam que matar até que aprendessem a vossa lição??? 

HOMENS DE JUDÁ: Descemos para amarrar-te, a fim de te entregar nas mãos dos 

filisteus.  

SANSÃO: Jurai-me que vós mesmos não me acometereis. 

HOMENS DE JUDÁ: Não, não te mataremos, mas apenas te amarraremos, e te 

entregaremos nas mãos deles. E amarrando-o com duas cordas novas, tiraram-no do 

penhasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena IV 

 

Quando ele chegou a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Então o 

Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que lhe ligavam os braços se 

tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras 

se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumento e, 

estendendo a mão, tomou-a e com ela matou mil homens. 

 

SANSÃO: Com a queixada de um jumento montões e mais montões!!! Sim, com a 

queixada de um jumento matei mil homens. (lança a queixada fora) chamarei este 

lugar de Ramá-Lei (ajoelha) Pela mão do teu servo Tu deste este grande livramento 

e agora morrerei eu de sede, e cairei nas mãos destes incircuncisos??? (abriu-se uma 

fonte diante dele e Sansão bebeu), ó Senhor, louvado seja para sempre o Teu Santo 

Nome, porque fizestes maravilhas em minha vida, chamarei essa fonte de En-

Hacore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena V 

 

SANSÃO: Mãe... Mãe..., voltei mãe, estou com uma fome de leão (olha para a mãe 

caída no chão), mãe... mãe... (segura ela no colo), fale comigo mãe, fale comigo!!! 

SIRA: Ó meu filho, tu voltaste finalmente, tive medo de nunca mais vê-lo 

novamente (acaricia seu rosto), como é bom vê-lo meu filho, vejo que estais bem, 

que nenhum filisteu tocou no seu lindo rosto, ó meu filho, estais cada vez mais belo, 

fico muito feliz de vê-lo no meio do nosso povo novamente, os filisteus só te fazem 

mal, toda vez que vais para lá, fico preocupada. 

SANSÃO: Descansa minha mãe, logo-logo estará melhor, tenho certeza disso. 

SIRA: Não meu filho, meu dia chegou, todos nós temos nosso dia, felizmente eu não 

sou uma mãe desafortunada de ver meu filho no leito de morte como a muitas mães 

que vêem seus filhos voltarem mortos da guerra, mas tu meu filho, me enches de 

alegria e de orgulho, espero que encontres o que procura em sua jornada, e nunca te 

esqueças que és um nazireu de Deus, não deixes nada e nem ninguém tirar a força 

que Deus te deu. 

SANSÃO: Ó minha mãe, descanses, já falaste demais por hoje, amanhã nos 

veremos, tenho certeza disso, descansai minha mãe... 

SIRA: Não meu filho, quem me dera que fosses verdade, mas já vejo a gloriosa luz 

do nosso Deus me chamando, é uma voz suave, uma luz agradável, um dia terás o 

privilégio de enxergar tal luz também meu filho, por enquanto apenas faça a vontade 

do nosso Deus e serás bem sucedido em tudo (beija o filho e morre) 

SANSÃO: Não vá mãe, fale comigo... fale comigo mão... Não meu Deus, não a 

deixe ir assim, por favor Senhor, de que me adianta Ter a força de mil homens e não 

Ter a fé necessária para ressuscitar minha mãe??? Fala comigo meu Deus, de que 

me adianta tudo isso, minha mãe era tudo o que eu tinha, e agora nem isso eu tenho 

mais, porque meu Deus, porque??? 



 

 

 

 

 

 

 

ATO VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena I 

 

Sansão foi a Gaza, e viu ali uma prostituta, e entrou a ela. 

 

GAZITAS: Sansão entrou aqui. Cercaram-no, pois, e de emboscada à porta da 

cidade o esperaram toda a noite, (Assim ficaram quietos a noite toda, dizendo) - 

Quando raiar o dia, matá-lo-emos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena II 

 

Mas Sansão deitou-se até a meia-noite então, levantando-se, pegou nas portas da 

entrada da cidade, com ambos os umbrais, arrancou-as juntamente com a tranca e, 

pondo-as sobre os ombros, levou-as até o cume do monte que está defronte de 

Hebrom. Depois disto se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era 

Dalila. 

 

SANSÃO: Como chamaste tu ó mulher??? 

DALILA: Me chamo Dalila meu Senhor, e quem és tu??? 

SANSÃO: Me chamo Sansão. 

DALILA: Não me és um nome estranho, por acaso és um guerreiro??? 

SANSÃO: Sim mulher, sou um guerreiro hebreu, defendo o meu povo, já fazem 

vinte anos, desci a fim de encontrar um pouco de descanso, e quem sabe um calor 

suave de uma bela donzela. 

DALILA: Acabaste de encontrar o seu calor ó grandioso Sansão, ficais comigo esta 

noite, tenho certeza que não irá querer ir embora. 

SANSÃO: Pelo jeito, estou vendo que vai valer a pena mesmo hein mulher, conte-

me seus segredos para que eu fique aqui contigo... 

DALILIA: Meus segredos tem um preço ó guerreiro, se pagar muito bem, tenho 

certeza que valerá cada centavo que investires. 

SANSÃO: Pagarei quanto quiseres minha Dalila, apenas me mostre tudo o que 

quiseres. (saem) 

 

 



Cena III 

 

 

FILISTEUS: Persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força, e como 

poderemos prevalecer contra ele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos, 

cada um de nós, mil e cem moedas de prata. (saem os filisteus e entra Sansão) 

DALILA: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que 

poderias ser amarrado para te poderem afligir. 

SANSÃO: Se me amarrassem com sete cordas de nervos, ainda não secados, então 

me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. (sai Sansão e entra os 

filisteus) 

DALILA: Eis que se o amarrassem com sete cordas de nervos, ainda não secados, 

então tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. (Então trouxeram a Dalila 

sete cordas de nervos, ainda não secados)  

FILISTEUS: Eis o que nos pedistes mulher, cumpre a tua tarefa e serás muito bem 

paga. 

DALILA: Farei tudo quanto estiver ao meu alcance meu senhor (saem os filisteus e 

entra Sansão) – Pareces cansado meu amor, descansas um pouco e renove as suas 

forças. 

SANSÃO: jamais me canso ó mulher, mas me deitarei junto à tí. (e Sansão 

adormece, e Dalila o amarra) 

DALILA: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão!!! (E ele quebrou as cordas de nervos, 

como se quebra o fio da estopa ao lhe chegar o fogo. Assim não se soube em que 

consistia a sua força). 

DALILA: Eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras, declara-me agora com 

que poderia ser a amarrado. 



SANSÃO: Se me amarrassem fortemente com cordas novas, que nunca tivessem 

sido usadas, então me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. 

(adormece novamente Sansão então Dalila tomou cordas novas, e o amarrou com 

elas) 

DALILA: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão!!! (Porém ele as quebrou de seus braços 

como a um fio) - Até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras, declara-me 

pois, agora, com que poderia ser amarrado.  

SANSÃO: Se teceres as sete tranças da minha cabeça com os liços da teia. ( 

Adormeceu Sansão, Assim ela as fixou com o torno de tear, e disse-lhe) 

DALILA: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão!!! (Então ele despertou do seu sono, e 

arrancou o torno do tear, juntamente com os liços da teia). - Como podes dizer: Eu 

te amo!!! não estando comigo o teu coração??? Já três vezes zombaste de mim, e 

ainda não me declaraste em que consiste a tua força. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena IV 

 

E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e 

molestando-o, a alma dele se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu 

coração 

 

SANSÃO: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus 

desde o ventre de minha mãe, se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, 

e me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. (Sai Sansão e entra os 

filisteus) 

DALILA: Subi ainda esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. (E 

os chefes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo o dinheiro nas mãos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena V 

 

Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e mandou chamar um homem para lhe 

rapar as sete tranças de sua cabeça. Depois começou a afligi-lo, e a sua força se 

lhe foi. 

DALILA: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão!!! (Despertando ele do seu sono, disse)  

SANSÃO: Sairei, como das outras vezes, e me livrarei. (Pois ele não sabia que o 

Senhor se tinha retirado dele). 

FILISTEUS: Arranquem os olhos deles!!! (Então os filisteus pegaram nele, 

arrancaram-lhe os olhos e, tendo-o levado a Gaza, amarraram-no com duas cadeias 

de bronze) – ajuntemo-nos para oferecer um grande sacrifício ao nosso deus Dagom, 

e para se regozijar, pois nosso deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo, 

aquele que destruía a nossa terra, e multiplicava os nossos mortos. Mandai vir 

Sansão, para que brinque diante de nós. (entra Sansão, e fizeram-no estar em pé 

entre as colunas). 

SANSÃO: Deixa-me apalpar as colunas em que se sustém a casa, para que me 

encoste a elas, (apalpa as colunas) ó Senhor Deus!!! lembra-te de mim, e fortalece-

me agora só esta vez, ó Deus, para que duma só vez me vingue dos filisteus pelos 

meus dois olhos.           (Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em 

que se sustinha a casa, arrimando-se numa com a mão direita, e na outra com a 

esquerda). - Morra eu com os filisteus!!! (Inclinou-se com toda a sua força, e a casa 

caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nela havia) 

 

Assim foram mais os que matou ao morrer, do que os que matara em vida. Então 

desceram os seus irmãos e toda a casa de seu pai e, tomando-o, o levaram e o 

sepultaram, entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele havia julgado a 

Israel vinte anos. 


