
Miriã ajudou a proteger a vida de Moisés quando ele era bebê.

Ela ajudou a liderar os israelitas, junto com Moisés e Arão, para

sair do Egito e da escravidão (Miquéias 6: 4).

PONTOS FORTES 

•  Miriã foi muito corajosa. Enquanto era jovem, ela se preocupava e

    protegia o seu irmão mais novo. Enquanto adulta, ela demonstrou

    o seu amor pelo seu povo, ajudando-o a ir para a Terra Prometida.

•  Quando ela era mais velha, Miriã liderou as mulheres israelitas em

    adoração, cantando e dançando, no momento em que Deus libertou

    os israelitas dos egípcios ao atravessarem o Mar Vermelho.

MIRIÃ E DEUS (Relacionamento)

•  Miriã acreditava em Deus e, assim, Deus fez coisas poderosas por

   meio dela.

•  Miriã adorou e deu graças a Deus quando ela testemunhou muito

   dos Seus milagres.

“Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó:
‘A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para

amamentar e criar o menino?’" Êxodo 2:7 NVI

•  Miriã era a irmã mais velha de Moisés e Arão.  

•  Quando Moisés tinha apenas três meses de idade, a sua mãe

  o colocou em um cesto entre os juncos, perto do rio Nilo.

•  O faraó, rei do Egito, ordenou que todos os meninos hebreus fossem

  mortos e Joquebede, mãe de Moisés, não conseguiu mais escondê-lo. 

•  Miriã ficou observando de longe o seu irmão Moisés.  

•  Miriã corajosamente foi até a princesa e disse-lhe que iria

  buscar uma mulher hebraica para cuidar do bebê para ela.

  Ao fazer isso, ela se preocupou com a segurança e a saúde

  do seu irmão. 

•  A filha do faraó foi tomar banho no rio Nilo. Uma de suas servas

  encontrou Moiés no cesto e o levou para ela.

ATITUDE HEROICA
Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o Senhor do meu
coração hoje. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."
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