INCREDULIDADE E FÉ
TEXTO: Números 13:17-33
17 Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: "Subam pelo Neguebe e
prossigam até a região montanhosa.
18 Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou
poucos;
19 se a terra em que habitam é boa ou ruim; se as cidades em que vivem são cidades
sem muros ou fortificadas;
20 se o solo é fértil ou pobre; se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos! Tragam
alguns frutos da terra". Era a época do início da colheita das uvas.
21 Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, na direção
de Lebo-Hamate.
22 Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai,
descendentes de Enaque. ( Hebrom havia sido construída sete anos antes de Zoã, no
Egito. )
23 Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único
cacho de uvas. Dois deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram
também romãs e figos.
24 Aquele lugar foi chamado vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas
cortaram ali.
25 Ao fim de quarenta dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra.
26 Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cades,
no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e
lhes mostraram os frutos da terra.
27 E deram o seguinte relatório a Moisés: "Entramos na terra à qual você nos enviou,
onde manam leite e mel! Aqui estão alguns frutos dela.
28 Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes.
Também vimos descendentes de Enaque.
29 Os amalequitas vivem no Neguebe; os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na
região montanhosa; os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão".
30 Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: "Subamos e tomemos
posse da terra. É certo que venceremos! "
31 Mas os homens que tinham ido com ele disseram: "Não podemos atacar aquele
povo; é mais forte do que nós".
32 E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra.
Disseram: "A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela
vivem. Todos os que vimos são de grande estatura.
33 Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem
parecíamos gafanhotos, a nós e a eles".
INTRODUÇÃO
• Os dez homens indicados por Moisés para espionar a terra prometida citaram o que
Deus prometera por intermédio de Moisés em Êxodo 3:8 e 33:3, ou seja, que eles
iriam entrar numa terra que mana leite e mel.
• Porém, esses espias duvidaram que fosse possível conquistá-la.
• Se o crente estiver dominado pela incredulidade, duvidará das promessas de Deus.

1. ATITUDES DE INCREDULIDADE
• Duvidam das promessas de Deus.
• Esses dez homens demonstraram que eram pessoas dominadas pela incredulidade.
Eles duvidaram da promessa de Deus - Números 13:31-32.
• Tem memória curta.
• Esses dez homens não se lembraram dos sinais no Egito. O Senhor falou que:
“...viram a minha glória e meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram...»
Números 14:22.
• Vive do aqui e do agora.
• Esses dez homens disseram: “O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso...”
Números 13:28.
• Tem o foco lia impossibilidade.
• Esses dez homens disseram: “Não poderemos subir contra aquele povo...” Números
13:31.
• Contagia quem está por perto.
• Esses espias “...infamaram a terra, que tinham espiado, perante os filhos de Israel...”
Números 13:32.
• Tem complexo de inferioridade.
• Esses espias também se consideraram fracos e impotentes. Disseram: “Também
vimos ali gigantes, filhos de Anaque, descendentes dos gigantes. E éramos aos
nossos olhos como gafanhotos” Números 13:33.
• Mantém o Egito dentro de si.
• Depois deste relatório pessimista, o povo chorou naquela mesma noite e murmurou
contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhe disse: “Ah! Se morrêssemos na terra
do Egito!” Números 14:1-2.
2. ATITUDES DE FÉ
• Acredita na vitória.
• Paulo disse: “Porque eu sei em quem tenho crido...” 2 Timóteo 1:12.
• Volta a atenção para Deus.
• Em Números 14:8, Josué e Calebe falaram: “Se o Senhor se agradar de nós...”
• Depende de Deus.
• Em Números 14:8b, Josué e Calebe continuam a dizer: “...então nos porá nesta terra,
e no-la dará, terra que mana leite e mel ‘
• Obedece a Deus.
• Em Números 14:9, Josué e Calebe exortam o povo à obediência.
• Dizem: “Tão-somente não sejais rebeldes contra o Senhor...”
• Não é dominada pelo medo.
• Em Números 14:9, Josué e Calebe animam o povo. Dizem: “... não temais o povo
desta terra...”
• As adversidades não são elementos de derrota.
• Os empecilhos para os incrédulos eram as nações dos jebuseus. Mas, para Josué e
Calebe, essas nações nada representavam.
• Confia na companhia do Senhor.
• Em Números 14:9, Josué e Calebe dizem que “...retirou-se deles (dos jebuseus) o
seu amparo, e o Senhor é conosco...”
• Crê que em Deus a vitória está garantida.

• Em Números 14:30, o Senhor diz que o povo não entraria na erra prometida, salvado
apenas Josué e Calebe.
CONCLUSÃO
• Deus cuida daquele que Nele crê. Em Números 14:10 está escrito que toda a
congregação queria apedrejar Josué e Calebe. Porém, a glória do Senhor apareceu
para defendê-los.
• A pessoa de fé pode contar com a proteção de Deus em meio às adversidades da
vida.
• Porém, os incrédulos não poderão desfrutar das bênçãos do Senhor em sua vida
nem entrarão na cidade celestial.

