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VOCÊ SABIA? 
pastorharry@ibgenesis.com.br 

 
 

Miquéias 6:4 
“Eu o tirei do Egito, e o redimi da terra da escravidão; enviei Moisés, Arão e Miriã para conduzi-los.” 

 
Esta sessão do texto bíblico começa com duas perguntas muito interessantes de Deus ao seu povo: 
Miquéias 6:3 – “Meu povo, o que foi que fiz contra vocês? Fui muito exigente?” Deus fez estas 
perguntas porque as atitudes do seu povo não condiziam com os benefícios que Ele havia 
produzido em favor deles. 
Deus foi o primeiro pastor do seu povo, e ele sempre aparece nas horas que nos desgarramos. É 
assim desde o princípio: Gn 3:9 - “Adão, Adão, onde está você?” Certamente foi por isto ficamos 
conhecidos por “ovelhas” e ele como “Pastor de ovelhas.” As ovelhas são débeis, se desgarram 
infantilmente como muita frequência do bando e parecem não ter noção dos riscos que isto 
representa. Sozinhas quase nunca conseguem achar de volta o caminho que a levará ao grupo de 
ovelhas que fazia parte, e que contam com a proteção do seu pastor.   
 
Uma crise hídrica levou o seu povo ao Egito, e lá, a prosperidade é alcançada, isto pode ser visto na 
história de José, que chegou a ser governador de todo o Egito. 
 
O Faraó havia notado que a benção divina sobre o seu povo produzia uma fertilidade incomum, e 
por um raciocínio lógico pensou: “Não demora e eles serão maioria aqui.” Por esta percepção, havia 
determinado morte a cada menino que nascesse de uma mãe hebreia (Ex 1:22). Essa ordem 
colocou em risco a vida de Moisés, que era ainda um bebê. É aqui que vai se sobressaltar o nome 
de uma mulher incrível. Sua estratégia foi a de acompanhar a descida do menino Nilo abaixo. 
Quando finalmente o menino esbarrou em uma caravana onde a filha de Faraó estava lá para tomar 
banho, foi Mirian, a própria irmã do menino quem sugeriu a filha de Faraó que chamasse a mãe do 
menino. Condoída com aquela cena, a de um menino em um pequeno barco de vime descendo rio 
abaixo, ela manda Mirian ir chamá-la.  
 
Mirian era uma mulher incrível, e na semana do dia internacional das mulheres serve como uma 
legítima representante de todas as mulheres. Por sua ação, a Filha de faraó pagou para a mãe e a 
irmã para cuidarem do menino enquanto amamentava. Depois disto, levaria Moisés para ser criado 
por Faraó como filho adotivo. Estrategista, Deus era quem estava por trás de tudo isto. Ele infiltra o 
libertador na casa do monarca egípcio, para depois se tornar agente do milagre divino da libertação 
do seu povo. Não é incrível? E quem Deus usou para execução de todo este Plano? Mirian, lógico. 
Com sua forma sábia de lidar com a adversidade salvou a vida de Moisés, propiciando a Deus 
condições para desenvolver o seu plano de libertação dos hebreus (Ex 2:7). Elas, as mulheres, 
sempre foram canal de bençãos divinas para nós. 
 
Quando Deus questiona a atitude repugnante do seu povo, que qual ovelha se desvia facilmente 
depois de receber seus benefícios, lá aparece novamente o nome de Mirian. Em uma sociedade 
patriarcal, onde quase sempre era o homem era quem recebia as honras da execução das ordens 
divina, lá estava nome de Mirian se destacando. Falando as suas débeis ovelhas, que se desgarram 
com facilidade do caminho da benção, Deus justifica que não havia causa para eles se desgarrarem, 
pois havia dado três pastores para guiá-los no caminho da libertação: Moisés, Arão e Mirian.  
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Isto mesmo, Mirian foi dada como pastora auxiliar de Moisés para conduzir aquela multidão rumo a 
terra prometida. Foi assim que aconteceu. 
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