Pequenos Grupos de Pastores e Esposas
Lição 29
Crise de liderança
Nm 12 – NVI
“Miriã e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma
mulher cuxita.
"Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? ", perguntaram. "Também
não tem ele falado por meio de nós?" E o Senhor ouviu isso.
Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na
terra.
Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriã: "Dirijam-se à Tenda do
Encontro,
vocês
três".
E
os
três
foram
para
lá.
Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da Tenda,
chamou
Arão
e
Miriã.
Os
dois
vieram
à
frente,
e ele disse: "Ouçam as minhas palavras: Quando entre vocês há um profeta do Senhor,
a
ele
me
revelo
em
visões,
em
sonhos
falo
com
ele.
Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa.
Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas; e ele vê a forma do Senhor.
Por que não temeram criticar meu servo Moisés?"
Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou.
Quando a nuvem se afastou da Tenda, Miriã estava leprosa; sua aparência era como a
da neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra
e disse a Moisés: "Por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão
tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do
ventre
de
sua
mãe
com
a
metade
do
corpo
destruído".
Então Moisés clamou ao Senhor: "Ó Deus, por misericórdia, cura-a!"
O Senhor respondeu a Moisés: "Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria
ela envergonhada sete dias? Que fique isolada fora do acampamento sete dias; depois
ela poderá ser trazida de volta".
Então Miriã ficou isolada sete dias fora do acampamento, e o povo não partiu
enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Hazerote e
acamparam no deserto de Parã.”
Objetivo: Refletir sobre a crise de liderança no Ministério.
A liderança nunca está isenta de tribulações. O capítulo anterior tratou de
murmurações do povo sobre a questão de alimentação. E, logo em seguida, neste

capítulo, trata-se de uma crise dentro da família de Moisés, pelas contrariedades de
Miriã e Arão. Moisés, Arão e Miriã eram irmãos e líderes do Povo de Israel – Mq 6.4.
Arão, irmão mais velho, porta voz de Moisés e Sumo Sacerdote. Miriã salvou Moisés
quando era bebê e conduziu o povo numa maravilhosa adoração após a passagem do
Mar Vermelho. Por isso, essa crise foi gravíssima.
A princípio, foi o segundo casamento de Moisés com uma mulher etíope. Sobre isto,
Wiersbe comenta a possibilidade de Moisés ter ficado viúvo de Zípora.1 E depois, a
questão de liderança: "Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? ",
perguntaram. "Também não tem ele falado por meio de nós? " E o Senhor ouviu isso. ”
– V. 2. Apesar de Arão e Miriã serem mais velhos, a liderança maior estabelecida por
Deus era a de Moisés. A questão não era a capacidade, mas a autoridade delegada, a
escolha de Deus. Spurgeon disse: “A fé tem sido atacada severamente por inimigos
cruéis. No entanto, ela não tem sido tão perigosamente injuriada por seus inimigos
como o tem sido por seus amigos. Quem fez aquelas feridas na mão da Santidade?
Aquele que professou fé mas usou o punhal da hipocrisia; o homem fingido, que entra
no rebanho sendo nada além de um lobo vestido de ovelha, atormenta mais o rebanho
do que o leão do lado de fora. ” 2
Moisés não reagiu, porque possui uma elevada qualidade - a mansidão, ou paciência:
“Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na
terra. ” – v. 3.
Mas, o Senhor “ouviu” e interviu, chamando os três à porta da Tenda da Congregação.
Deus fala com Arão e Miriã, defende Moisés, destacando o relacionamento que tinha
com ele, que era face a face, e deixa Miriã leprosa. Por que somente Miriã? A palavra
hebraica “falaram”, do primeiro versículo está com terminação feminina. Fica implícito
que quem liderou a sedição foi Miriã e Arão apenas acompanhou-a.3
Arão se humilha e confessa o pecado. Moisés intercede por Miriã. Esta, porém, fica
leprosa, isolada do acampamento, numa situação vergonhosa e atrasa a viagem por
sete dias.
1. Você vê a crise de liderança no ministério perniciosa como a lepra?
2. O comportamento de Moisés, não se defendendo e depois intercedendo, é um
exemplo louvável?
3. Você crê que Deus lhe defenderá caso seja preciso, como fez com Moisés?
4. Uma crise na liderança como traição, murmuração ou inveja atrasa realmente a
obra de Deus?
Conclusão
Deus permite certos conflitos para o nosso crescimento e para a sua glória. Nada é por
acaso em nosso ministério. No caso refletido, ficou a lição para a nação inteira:
“Lembrem-se do que o Senhor, o seu Deus, fez com Miriã no caminho, depois que vocês
saíram do Egito. ” – Dt 24.9
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