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3. Quando a filha de faraó veio ao rio para banhar-se, 
o que ela viu? O que ela pediu que a serva fizesse? 
(Êxodo 2:5)

4. O que Miriã sugeriu à filha de faraó? Com quais 
resultados? (Êxodo 2:6-8)

5. Que instruções especificas a filha de faraó deu à 
mãe quanto a como cuidar da criança? 
(Êxodo 2:9-10)

6. A seguinte menção a Miriã, onde ela é identificada 
por nome, encontra-se em Êxodo 15:20-21. Como ela 
é identificada na primeira parte do verso 20?

7. Quais sentimentos se desenvolveram entre os 
três irmãos? Quais duas causas são mencionadas? 
(Número 12:1-3)

8. Como Deus lidou com a situação? 
(Números 12:4-10)

1. Faraó temia que os escravos hebreus se tornassem 
muito numerosos e que se fortalecessem a ponto de 
se rebelarem, então o que ele fez a fim de assegurar-
se de que isso não acontecesse? (Êxodo 1:29)

2. Miriã foi solicitada a realizar uma tarefa incomum 
para uma menina. Que tarefa foi essa? (Êxodo 2:1-4)

Introdução

Aprofundando

As Mulheres da Bíblia: Miriã e Eu

A história de Miriã apresenta um exemplo 
extraordinário da disposição de Deus de per-
doar os pecadores. Miriã amava o Senhor. Mas 
permitiu que uma atitude má ganhasse força e 
assim teve problemas. Deus a puniu, mas de-
pois a restaurou.

Esse perdão nos está também disponível.

* Sua Fidelidade ao Dever.
* Suas Capacidades de Liderança.
* Sua Necessidade de Perdão.

Descobrir



9. Como os irmãos intercederam junto a Deus por sua 
irmã? Qual foi o resultado? (Números 12:11-15)

10. Tivemos uma maravilhosa lição sobre a fidelidade 
de Miriã em cuidar da cesta com o bebê. É possível a 
cada uma de nós sermos tão fieis a nossos deveres, 
não importa o quão desgastante ou pequeno possa 
parecer a nós? Que tarefa comum eu não aprecio? 
Como a história da pequena Miriã pode me ajudar?

11. Quando somos invejosos e críticos, quem é o 
mais prejudicado – a pessoa a quem criticamos ou 
de quem tempos inveja ou nós mesmas? Explique.

Seu Nome Significa: “Amargura”
MIRIÃ

Leitura Bíblica: Êxodo 2:1-10; Êxodo 15:20; Números 12; Números 26:59.

Palavras de Sabedoria

Aplicação para os 
Nossos Dias

Perguntas para 
Discussão:

1.Como podemos ser literalmente a 
“guardadora de nosso irmão” no círculo fa-
miliar? Na comunidade da igreja?

A história de Miriã é um belo retrato de uma 
irmã amorosa e filha obediente que estava dis-
posta a permanecer sob o calor intenso do sol 
e resistir por longas horas de solidão vigiando 
seu irmãozinho. Quando se tornou adulta e 
lhe foi confiado o papel de profetisa, ela foi fiel 
a Deus. A tragédia de sua vida foi ter permito 
que a inveja penetrasse sua mente e desse 
lugar aos ciúmes em seu coração. Quando se 
tornou leprosa, a preocupação amorosa de 
seus irmãos e seu desejo de salvá-la desse 
destino também foram demonstrados. A in-
veja e o ciúme são um dos traços satânicos 
que mais se manifestam no coração humano. 
Ele sempre tem resultados terríveis. Onde há 
inveja, há contenda; e onde existe contenda, 
existe confusão e outros males mais se fazem 
presentes.
Anotações:

2. Qual foi o pecado de Miriã? Com que 
frequência ele ocorre em nossos dias? Quais 
são os efeitos naqueles que o cometem? 
Nos outros envolvidos?



Minha Oração Hoje

Compartilhar

“Querido Deus, em minha vida hoje, por 
favor, elimina os sentimentos de inveja e de 
ciúmes. Ajuda-me a ser fiel ao servir-Te. Ajuda-
me a apreciar os talentos e as capacidades 
dos outros. Que eu incentive e não critique 
meus semelhantes.”

Quando a conversa ao seu redor passa 
para pensamentos de inveja, faça todo o pos-
sível para reprimir tais palavras e sentimentos 
pecaminosos. Procure as pessoas que foram 
difamadas devido à inveja de alguém e faça 
tudo o que puder para incentivar essa pes-
soa e animar seu espírito. Seja verdadeira 
irmã dela.

Seja modelo de atitude que não critica e 
julga. Focalize a vida de serviço e a humil-
dade de Jesus. Convide o Espírito Santo para 
remover a inveja de seu coração e incentive 
os outros pelo seu exemplo.
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