
 

ESTUDOS PARA CÉLULAS  

 

Nm 27.7 

As filhas de Zelofeade 

Nº 19 / 2016 

 

 

 

Segunda-feira (20h:30 min) CULTO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

ESTUDOS PARA CÉLULAS 

 

Nm 27.7 

As filhas de Zelofeade 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Nº19 / 2016 

 

 

 

Líder: Encaminhe seus discípulos SALA TEOLOGIA BÍBLICA. 

     

   

  

 

Você crê que existe uma “receita” para avançar na sua vida com Cristo? 

Líder: Deixe que todos respondam e em seguida conte a Historia das filhas de 

Zelofeade e já dizendo os cinco exemplos(“receita”) de cada filha:  

Confiança, perseverança, ser uma pessoa desembaraçada, autoridade,  deleitar 

em Deus! 

Resumo básico da historia: Na época de Moises a lei determinava que a 

herança primeiramente fosse para o filho homem mais velho e caso não 

tivesse filho homem iria para o irmão mais velho da pessoa que tinha falecido, 

no caso Zelofeade não tinha nenhum filho homem e sim 5 filhas (Maalá, Noa, 

Hogla, Milca e Tirza) e elas reivindicaram a herança do pai a Moises o qual 

consultou a Deus e a lei da época foi alterada conforme Deus determinou. 
 

O que você faria se retirassem o seu direito de obter a herança? 

Líder: Deixe TODOS responderem! 
 

Você confia plenamente em Deus? 

A filha mais velha chamada Maalá (Macla), seu nome significa: “Confiança”. Ela 

confiou no Senhor, sua confiança foi tremenda e nem mesmo em meio a 

adversidade desanimou e por isso saiu bem aventurada. (Sl 40:4) 
 

Você persevera até o fim ou desanima no meio do caminho?  

A segunda filha chamada Noa, seu nome significa: “Aquela que não se detém, 

que ninguém pode deter”. Ela perseverou em oração, não se deteve e não 

parou de orar, perseverou até o fim, até que tenha sido cumprido o plano de 

Deus. É a mulher determinada e cheia de fé como a sunamita dos tempos de 

Eliseu (2 Rs 4:8-37). 
 

Você se considera uma pessoa “desenrolada”? 

A terceira filha chamada Hogla, seu nome significa: “aquela que não anda com 

os pés amarrados”. Que não está amarrada aos cuidados deste mundo, mas 

que anda pela fé em Deus todos os dias de sua vida. Por não ser “amarrada” se 

assemelha a um “navio mercante que sai de um lugar a outro trazendo 

mantimento a sua casa (Pv 31:14-15). Hogla é a mulher abnegada, 

desprendiosa e fiel a Deus. 
 

Qual a diferença entre “Autoridade” e “Autoritária”? 

A quarta filha chamada Milca, seu nome significa: “aquela que tem 

autoridade”. Milca representa a mulher com autoridade sem ser insubmissa. 

Uma mulher respeitada por seus maridos, por seus filhos e por sua 

comunidade (Pv 31: 28-31), não era autoritária querendo mandar em tudo e 

em todos, mas tinha respeito e conseqüentemente autoridade. 
 

Por fim, você tem prazer em adorar a Deus? 

A quinta e ultima filha chamada Tirza, seu nome significa: “deleite, a delicia da 

vida e prazer de Deus”. Aquela que tem o favor de Deus e que cuja graça 

resplandece a outros. Ela é aquela mulher agradável que obedece ao Senhor e 

que tem prazer estar e se derramar diante Dele. Tem prazer em Adorar a 

Deus! É como Maria, irmã de Lázaro que preferiu adorar a Deus do que fazer 

outra coisa (Mt 26:6-13) 


