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Igreja de Deus
Escola Dominical
M IRIÃ E ARÃO M URM URAM CONTRA M OISÉS
Números 12:1-16
Como os filhos de Israel seguiram
Moisés e a coluna de nuvem à terra
prometida,
mais
problemas
se
levantaram. Moisés tin h a uma irmã e
um irmão, esses são Miriã e Arão,
cujos também estavam na mes m a
viagem com o povo de Israel.
Ambos Arão e Miriã tinham sido
usados po r Deus. Arão tinha sido
porta-voz qu ando Moisés sentia-se
incapaz de falar (Êxod o 4:30). Miriã
conduziu as pessoas numa canção de
alegria depois de Deu s ter levado as
p essoas para o outro lado do m ar
vermelh o na terra seca (Êxodo
1 5 :21). Miriã era chamada de um a
profetisa (Êxodo 15:20) e Arão
considerado sacerdote (Êxodo 28:1).
Talvez por uma razão, porque eles tinham s id o
usados por Deus, Miriã e Arão sentiram-se algo
importante—tão importante como Moisés. Eles falar am
contra Moisés, criticaram-lhe por causa da s ua mulher
Etíope. Eles disseram, "Deus tem apenas que falar com
Moisés? Também não tem falado por meio de nós?" Em
outras palavras, "O que é que existe em Moisés de tão
especial? Deus tamb ém n os usa." (Ora, já podemos ver
aqui, a razão do seu murmúrio: a final eles eram
invejosos.)
Q u ão doloroso isto deve ter sido para Moisés! É
mu ito doloroso quando as
pessoas falam mal de ti e ti
maltratam, po rém é muito
pio r ainda quando esses
maus tratos vêm da sua
própria família. Moisés era
um homem man so, "sobre
todo s os homens que
estiveram na superf ície,
terrestre." Ele não se
defendeu da malvadez do
seu irmão e irmã - mas
Deus fez em seu lugar!
"O Senhor ouviu."
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Deus ouviu a cada uma das palavras
que Miriã e Arão falaram! O Senhor
Deus disse a Moisés, Ar ão e Miriã
"saírem para fora do tabern ác ulo da
congregação. " "Deus desceu numa
coluna de nuvem, e parou na porta
do tabernáculo." Deus chamou por
Arão e Mir iã e eles vieram diante
d´Ele. Deus tinha algo a dizer para
eles. Ele estava muito aborrecido!
Deus disse lhes que Ele m es mo
s e fez revelar aos seus profetas p o r
intermédio de sonhos e visões, mas
não assim com Moisés fiel. Com
Moisés , Deus falou "cara a cara, do
m esmo modo que um homem fala
c o m o seu amigo" (Êxodo 33:11).
Em seguida, Deus procurou saber porque é q u e Arão e
Miriã não tin h am m edo de falar mal do Seu "servo
Mo is és ." (Cara, normalmente teria medo de executar a
tal coisa!)
Dai Deus a partiu, e a nuvem desapar ec eu do
tabernáculo. Depois de Deus ter partido, o castigo veio
em descer aos homens. "Miriã teve lepra de imediato,
toda ela branca como a neve." Naquela altura, a lepra
era uma doença maldita. Algumas vezes a lepra era um
castigo do pecado ( c o m o exactamente havia acontecido
com Miriã).
Haviam instruções cautelosas na
lei de Deus qu e as pessoas eram
dadas, no que diz r espeito em
reconhecer a lepra e o que fazer
quando alguém por acaso e atacado
pela tal. Alguns sintomas da lepra
e r am
in c h a ç o ,
b o r b u lh a s
avermelhadas, man chas brancas na
pele e o c ab elo torna-se branco
(Levitico 13:2-3). Assim que alguém
fosse achado leproso, imediatamente
era considerado impuro. Era um leper.
O que é que iss o significa na
bíblia, ser leproso? A lei de Deus já
disse a respeito dessa doença, lepra:
1

Miriã e Arão Murmuram Contra Moisés

A Educação Primária

www.PrintableLessons.com

"As suas roupas serão rasgadas, cabeça descoberta, e
ainda cobriras o seu lábio de c ima com vestimenta e
clamando, impuro, impuro … e ele viverá s o zinho; fora
do acampamento, na sua residência sozinho. Sem
ninguém (Levítico 13:45-46).
A punição de Deu s p ar a com a Miriã por causa do
seu pecado era tão severa qu e o Arão clamou para
Moisés, "… nos comportamos imprudentemente e ...
pecamos." Arão clamou amargamente e implorando pela
miseric ó r dia em prol da Miriã. Moisés clamou a Deus,
pedindo-Lhe a cura da sua irmã, Miriã. (Que grande
espírito de perdão, Moisés teve!)
Porém Deus ordenara a Moisés a tirar a Miriã para
fora do acampamen to cerca de sete dias. Do castigo de
Miriã, todos tiveram conhecimento. Sem nenhuma
dúvida, Deus quis claramente mostrar ao povo o grande
perigo de falar mal dos Seu líder, Moisés. Enquanto Miriã
estava fora do acampamento, o progresso de Israel havia

parado. Estes não puderam progredir sem Miriã "até que
Miriã estivesse de volta ao acampamento." O seu pecado
afectou todo o povo directamente.
Quando Miriã e Arão falav am mal de Moisés, ao
mesmo tempo temos q u e entender que eles falavam mal
do próprio Deus. Que gran d e cuidado devemos ter, que
não permitamos sentimentos errados surgir n os nossos
corações. Olha a gr an d e tribulação e sofrimento que
causará essa mulher por uma simples p alavra que ela
falou com Arão contra o Moisés! Tudo isso p orque
permitiram o sentimento de inveja trabalhar nos seus
corações.
Versículo Para Memorizar:
" Lembra-te do que o Senhor, teu Deus, fez a
Miriã no caminho, dep o is que vocês saíram do
Egito."
—Deuteronômio 24:9

PREENCHA NOS ESPAÇOS EM BRANCO

Miriã era uma _______________.
Arão era um ____________.

Quando Miriã e Arão falar
contra Moisés, Deus desceu
num coluna de
______________.

A nuvem partiu do(e)
___________________.
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Deus puniu

Moisés pediu à

Miriã com

Deus para curar

___________.

____________.

Por sete dias,
Miriã tirada
para fora do
_____________.

USE ESTAS PALAVRAS
Miriã
Sacerdote
Profetiza
Acampamento
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Tabernáculo
Lepra
Nuvem
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