
Números 13.25-33 

Os Olhos da Fé 

  

25      Ao cabo de quarenta dias, voltaram de espiar a terra, 

26      caminharam e vieram a Moisés, e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de 

Parã, a Cades; deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. 

27      Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste; e, verdadeiramente, mana leite e 

mel; este é o fruto dela. 

28      O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades, mui grandes e fortificadas; também 

vimos ali os filhos de Anaque. 

29      Os amalequitas habitam na terra do Neguebe; os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na 

montanha; os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. 

30      Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Subamos e possuamos a terra, porque, 

certamente, prevaleceremos contra ela. 

31      Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos contra aquele povo, porque 

é mais forte do que nós. 

32      E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da 

qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores; e todo o povo que vimos nela são 

homens de grande estatura. 

33      Também vimos ali gigantes (os filhos de Anaque são descendentes de gigantes), e éramos, aos 

nossos próprios olhos, como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos. 

  

Mensagem Central:  O crente deve olhar as dificuldades por meio da fé. 

  

2 tipos de olhar que um crente pode ter 

  

1. O olhar natural 

Eles fizeram uma análise racional dos pontos positivos e negativos (vv.27-29). 

Tiraram uma conclusão racional que ignorava a ação de Deus (vv.31-33). 

  

2. O olhar da fé 

Calebe olhou a mesma situação como ocasião de benefício e não de derrota (v.30). 

Por que?! 



6E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, 
rasgaram as suas vestes7e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A 
terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa.8Se o SENHOR se 

agradar de nós, então, nos fará entrar nessa terra e no-la dará, terra que mana leite e 
mel.9Tão-somente não sejais rebeldes contra o SENHOR e não temais o povo dessa terra, 

porquanto, como pão, os podemos devorar; retirou-se deles o seu amparo; oSENHOR é 

conosco; não os temais (Nm 14.6-9). 

 


