O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
DEUS CHAMOU JOSUÉ E CALEBE
LEITURA DA BÍBLIA: Nm 13-14; Dt 1:22-35; Js 1:1-9.
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Hb 11:6; 3:12; Js 1:9b.

INTRODUÇÃO: Deus prometeu trazer os filhos de Israel para a boa terra. Na boa terra, Ele queria
que os filhos de Israel edificassem uma casa onde Ele poderia habitar. Ele fez coisas maravilhosas
para tirá-los do Egito e atravessar o Mar Vermelho. Sua intenção era levar todos à boa terra. Hoje
veremos que, em vez de entrarem imediatamente na boa terra, eles andaram errantes pelo deserto por
quarenta anos.
ENCARGO A TRANSMITIR: Por dois anos após os filhos de Israel terem saído do Egito, eles
viveram no deserto sob o cuidado e provisão de Deus. Finalmente chegaram à fronteira da boa terra.
O Senhor disse a Moisés para enviar um homem de cada tribo para espiar a terra de Canaã (a boa
terra). Moisés enviou doze homens, todos eram líderes dos filhos de Israel, um de cada tribo. Um
deles era Calebe, da tribo de Judá, e o outro era Josué, da tribo de Efraim.
Estes doze espias foram espiar como era a terra e o povo: se eram fracos ou fortes, se eram muitos ou
poucos. Eles espiaram a terra por quarenta dias e então voltaram ao acampamento. Eles trouxeram
uma amostra do rico fruto da terra. Foram necessários dois homens para carregar um cacho de uvas
com uma vara. Era realmente uma terra que manava leite e mel.
Dez dos espias deram um relatório ruim que desencorajou os corações dos filhos de Israel. Eles
disseram que a terra manava leite e mel, mas o povo da terra era forte, as cidades fortificadas com
altos muros, e que havia muitos inimigos habitando em toda a terra. Esta informação foi ruim,
porque mostrava que eles não criam na promessa que Deus dera a eles com respeito à boa terra, ao
contrário, eles temeram ser mortos pelos habitantes daquele lugar.
Mas Calebe disse: “Eia! Subamos e possuamos a terra, porque, certamente, prevaleceremos contra
ela” (Nm 13:30). Mas os outros dez espias continuaram seu relatório maligno: “Não poderemos
subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós”. Eles descreveram a grande estatura dos
habitantes e se disseram ser como gafanhotos aos seus próprios olhos (Nm 13:31-33). Eles
desencorajaram o povo a tal ponto que toda a congregação gritou em alta voz e chorou. Então todo o
povo de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, e disseram que prefeririam ter morrido na
terra do Egito. Eles até decidiram designar um capitão para retornar à terra do Egito.
Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos diante de toda a congregação. E Josué e Calebe
rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação, dizendo: “A terra pelo meio da qual passamos
a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então, nos fará entrar nessa terra e
no-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não
temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar; retirou-se deles o seu
amparo; o Senhor é conosco; não os temais.” (Nm 14:7-9). Apesar disso, toda a congregação disse
que apedrejassem Josué e Calebe.

O Senhor salvou suas vidas, mas Ele não toleraria a provocação daquele povo incrédulo, de coração
endurecido e mau. Ele disse a Moisés que iria ferir os filhos de Israel com pestilência e despojá-los, e
faria de Moisés uma nação maior e mais poderosa do que a deles. Mas Moisés lembrou Jeová de
como Ele tirou os filhos de Israel do Egito, se Ele matasse aquele povo, as nações diriam que Jeová
não fora capaz de introduzir o povo na boa terra que jurou dar-lhes, então os matou no deserto.
Moisés orou ao Senhor para perdoar a iniquidade do povo de acordo com a grandeza de Sua
benignidade, assim como os tinha perdoado até agora. Então o Senhor os perdoou. Mas Ele disse que
nenhum deles entraria na boa terra, eles vagariam no deserto por quarenta anos até que todos
morressem. Somente os abaixo de vinte anos entrariam, junto com Josué e Calebe. E os dez espias,
que haviam trazido informação ruim sobre a terra, morreram da praga naquele dia diante de Jeová.
Quarenta longos anos de provações se passaram, e todos aqueles acima de vinte anos de idade
morreram no deserto, não entraram na terra prometida. Depois Moisés também morreu, e o Senhor
chamou Josué (o jovem servidor de Moisés) e disse a ele para se levantar e liderar o povo para passar
o Rio Jordão para a terra que o Senhor lhes daria como herança (Josué 1:1, 2,6).
Através da liderança de Josué, o povo de Deus finalmente atingiu o objetivo que Ele planejara para
os filhos de Israel mais de quarenta anos antes, quando foram libertados da escravidão do Egito.
“Assim, tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés; e Josué a
deu em herança aos filhos de Israel, conforme suas divisões e tribos; e a terra repousou da guerra.”
(Josué 11:23)
APLICAÇÃO:
1- Devemos ter um coração crente para crer na palavra de Deus. Deus se agradou de Josué e
Calebe porque eles O seguiram fielmente (Nm 33:12) e tinham outro espírito (Nm 14:24),
isto é, um espírito crente e obediente. Eles creram na promessa de Deus de levá-los à boa
terra. Isto os fortaleceu e deu-lhes coragem para obedecer até mesmo diante dos inimigos.
Eles receberam a benção de Deus e foram capazes de levar a cabo Seu plano. Nós também
devemos crer nas promessas de Deus, isto nos fortalecerá e nos fará corajosos para obedecer
à Sua palavra a despeito do meio em que vivemos. Como Josué e Calebe nós receberemos a
benção de Deus e seremos capazes de levar a cabo o Seu plano.
2- Devemos nos precaver para que não tenhamos um coração perverso de incredulidade
(incredulidade insulta Deus ao máximo). Deus ficou muito contrariado com os outros dez
espias por causa de seus corações incrédulos. Eles não creram na promessa de Deus e
desobedeceram. Eles não foram fortes e corajosos, mas fracos e medrosos diante de seus
inimigos. Eles não receberam a benção de Deus, não entraram na boa terra e não cumpriram o
plano de Deus.
3- A incredulidade dos dez espias fez com que muitos perdessem a benção da boa terra, o seu
relato maligno fez com que o povo se unisse a eles em sua rebelião e sofreram grande perda.
Não devemos ter um coração mau e incrédulo como os dez espias e influenciaram outros
negativamente. Isto fará com que nós e outros soframos grande perda.

