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O Nazireado tinha por intuito tipificar 
a separação e um modo de viver santifi-
cado e restrito. Dentre os juízes apenas 
Sansão foi Nazireu, e essa missão foi 
determinada desde o seu nascimento 
pelo próprio Deus, porém a lei mosaica 
oferecia a possibilidade de que qual-
quer judeu sendo homem ou mulher fi-
zesse um voto de separação a Deus por 
um tempo determinado ou por toda sua 
vida, tendo de cumprir alguns ritos.

Veja abaixo algumas regras e restri-
ções que envolviam o Nazireado descri-
tas em Números 6:

1. Não poderia beber vinho ou qual-
quer bebida forte;

2. Não poderia tomar vinagre de vi-
nho ou de qualquer bebida forte;

3. Não poderia beber nada que con-
tenha ou venha de uvas;

4. Não poderia comer uvas, nem fres-
cas, nem passas de uvas;
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5. Não poderia consumir nada produ-
zido a partir da vinha, desde a semente 
até a casca;

6. Não poderia raspar os cabelos (se-
ria santo para o SENHOR);

7. Não poderia se aproximar de mor-
tos, nem mesmo seus pais ou irmãos;

8. Todos os dias do seu Nazireado 
será santo ao SENHOR;

9. Se mesmo por incidente o Nazireu se 
contaminasse, teria que se purificar raspan-
do a cabeça e recomeçando o voto, pois 
todo o tempo que passou se torna inútil.

Podemos entender quando lemos os 
detalhes da lei do voto de Nazireu quais 
foram as causas pelas quais Sansão per-
deu sua força e a presença de Deus em 
sua vida após tudo o que viveu. De for-
ma nenhuma um Narizeu deveria fazer 
as coisas que Sansão fez, mas a graça de 
Deus o alcançou no fim de sua vida para 
que pudesse matar seus inimigos.

Sansão, o nazireu 
de Deus
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