A VERDADE SOBRE MIRIÃ, A
PROFETISA
(Luiz Guilherme Marques)
A Wikipédia informa:
“Miriã Mirian ou Míriam, em hebraico
Miryam, foi a irmã mais velha do profeta
Moisés e de Arão; depois de sua mãe
Joquebede (Números 26:59) colocar seu
irmão Moisés numa cesta revestida de
betume e a por no Rio Nilo, postou-se de
longe para ver o que aconteceria. Após ser
encontrado Moisés pela filha de faraó no
rio, Miriã também indicou sua própria
mãe para que fosse babá de Moisés (Êx
2:7). Miriã não teve filhos, mas ajudou a
cuidar dos seus sobrinhos Nadabe, Abiú,
Eleazar e Itamar e posteriormente Josué
(Oséias), filho de Num. Mais tarde, sofreu
temporariamente de lepra alegadamente
por sua rebeldia perante a autoridade de
Moisés (Nm 12). Miriã era também
profetisa e tocava tamboril (Êx 15:20); ela
morreu e foi sepultada em Cades (Nm
20:1).”
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Miri%C3%A3)
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Vamos comentar essas únicas referências
que o passado legou a respeito dessa mulher
extraordinária.
Segundo pensamos, não significa nenhum
sinal de superioridade ter sido irmã de Moisés e
Arão, pois Jesus teve irmãos, que eram seu
oposto e assim muitos são parentes de homens e
mulheres que marcaram a humanidade pelos
seus grandes feitos no Bem.
Miriã tem brilho próprio, como
demonstraremos no curso deste breve estudo.
Interessante notar que sua mãe é quem
teria colocado Moisés numa cesta para
tentarem sua salvação, mas a mãe não teve a
coragem de Miriã de realizar o que representou
a verdadeira salvação, ou seja, colocar a cesta
no rio, acompanhar-lhe a trajetória e, depois,
influir para que a mãe fosse a babá de Moisés.
Uma das qualidades que deflui da
narrativa mosaica é sua coragem e outra
qualidade é a bondade.
Mas vamos adiante na nossa reflexão.
Se indicou sua mãe para ser babá de
Moisés, a qual teria sido admitida pela princesa
egípcia, isso significa, de duas uma: que tinha
conhecimento com a referida princesa ou então
era articulada o suficiente para conseguir seu
intento.
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De qualquer forma, vemos aí uma outra
qualidade, que é sua grande inteligência
prática.
Não ter tido filhos não significa que não
casou, mas percebemos que há uma intenção
disfarçada, maldosa, de secundarizar a
importância do papel das mulheres no período
mosaico.
Pessoalmente, acreditamos que tenha
casado, mas, tendo sido Moisés o redator das
referências quanto à sua irmã, foi cruel nesse
ponto, por causa do fato que analisaremos a
seguir.
Se cuidou dos sobrinhos é porque era
dotada de expressivo sentimento maternal.
O “castigo” de ter contraído lepra
temporariamente merece uma nota mais longa
e vemos aí indagamos o seguinte: Esse castigo
não partiu da Justiça Divina, pois, por que
somente ela deveria ser punida, quando
também seu irmão Arão advertiu Moisés por
ter se amasiado.
O machismo estampado claramente!...
Lepra era uma doença sem cura e como
ela se teria curado?
Advertir o irmão mais novo sobre a
imoralidade da sua conduta justificaria um
castigo divino tão duro?
3

A verdade é que Moisés era um poderoso
médium de efeitos físicos e, incomodado com a
firmeza da irmã, que lhe “puxou as orelhas”,
amaldiçoou-a e ela adoeceu.
A maldição foi neutralizada pelas Forças
do Bem, que não permitiriam que a repreensão
justa fosse punida, ainda mais com uma doença
tão devastadora.
Por isso Miriã sarou, mesmo contra a
vontade do missionário.
Miriã era uma médium que trabalhou
com seus dois irmãos durante toda sua vida,
fato esse que Moisés não teve como negar, ao
qualificá-la como profetisa.
Ela não sobressai na História como
aconteceu com outras mulheres talvez menos
evoluídas e merecedoras que ela, mas a
explicação para isso está na animosidade surda
que Moisés tinha por ela por conta da sua
retidão moral, que incomodava a inquietação
sexual do irmão poderoso e centralizador.
O fato de mencionar-se Miriã como
musicista demonstra, por um outro ângulo, sua
inteligência e podemos deduzir que era muito
talentosa, pois, em caso contrário, não haveria
nenhuma referência a essa qualificação.
Não nos parecem relevantes, para efeito
do nosso estudo, falar sobre o local onde
morreu e onde foi sepultada.
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Vamos agora aprofundar a reflexão sobre
dois pontos: sua mediunidade e a ingratidão de
Moisés.
Nossa intenção não é denegrir o nome de
Moisés, mas sim mostrar aos prezados leitores
o valor de Miriã, sua irmã mais velha.
Podemos dizer que Moisés teve, de fato,
três mães: sua mãe biológica, a princesa egípcia
e Miriã.
Sejamos sinceros: se não fossem as várias
iniciativas de Miriã, o grande profeta sequer
teria passado da primeira infância.
A História oficial, sempre afirmamos, é o
resultado
de
inúmeras
manipulações
mentirosas misturadas com algumas poucas
verdades.
Essa mesma História oficial foi de uma
injustiça inominável contra essa profetisa
extraordinária e, pelo que nos pareceu até o
ponto em que pesquisamos, ninguém se
preocupou em corrigir essa injustiça.
Estamos fazendo-o aqui, apesar da quase
inanidade da iniciativa, mas cumprimos o nosso
dever e isso basta.
Miriã foi sacrificada como desobediente
pela História oficial para que Moisés brilhasse
como poderoso diante dos crédulos leitores da
bíblia, mas a verdade é que ele é um desses
5

missionários que faliram parcialmente por
conta da inflamação do próprio ego.
Errou duas vezes: pelo relacionamento
com a amante, sendo casado, e por ter
amaldiçoado a irmã, adoecendo-a.
Assim, prezados leitores, se vocês têm
afeição e gratidão pelos ensinos e feitos de
Moisés, inclusive incluindo o valor inestimável
do Decálogo, enxerguem por trás dessas
manifestações de mérito espiritual de Moisés, a
figura humilde, forte e iluminada de Miriã e
guardem-na no coração e na mente.
Abençoada seja essa profetisa pela sua
vida reta e sua grande contribuição para que a
humanidade tivesse o Decálogo.
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