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Igreja de Deus
Escola Dominical
MOISÉS ENVIA ESPIÕES
Números 13:14-14:45; Deuteronômio 1:19-46
Os filhos de Israel finalmente estava se
aproximando da terra prometida que Deus havia
prometido dar-lhes. Já depois de ter gasto muito tempo
no monte Sinai, eles viajaram por três dias e
acamparam-se "no deserto de Parã" (Números 12:16).
Foi neste mesmo tempo que o Senhor disse a Moisés
para enviar alguns homens a explorar a terra de
Canaã, a terra prometida.
Nisto,
Moisés
escolheu
doze
homens—governadores nas suas tribos—para ir
espionar a terra. Moisés disse a
esses para irem ver como a
terra estava: isto é, se as
pessoas eram "fortes ou fracas,
se eram poucos ou muitos," as
pessoas viviam "nas tendas, ou
em praças-fortes (fortalezas),"
se a terra era "boa ou má," se
há "arvores ou não" na terra?
Ainda disse Moisés, "sejam
corajosos, e trazei a mim
algumas frutas daquela terra."
Que viagem interessante
tiveram os espiões! Eles
viajaram pelo deserto e sobre
montanhas. Foram encontrar
homens muito grandes que
eles — homens
giga nt es !
Também foram encontrar
maravilhosos ribeiros de água
clara, corrente. Muitas frutas, tais como: figos, romãs
e uvas.
Quando chegaram os espiões no ribeiro de Escol,
eles derrubaram um ramo de videira que tinha um
único cacho de uvas. O cacho de uvas era muito
comprido que tiveram que usar um pau carregado por
dois homens! Todas frutas cresciam em abundância.
Imagina só, que terra maravilhosa Deus havia
preparado para o Seu povo.
Depois deles revistado a terra por 40 dias, os
espiões voltaram a Moisés e o povo. Os espiões
mostraram o povo as uvas, romãs, e os figos. Disseram
que a terra fluía "leite e mel." Isto significa que a terra
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era rica, cheia de coisas boas para comer. (De facto
Deus havia lhes dito que seria uma terra com essas
todas condições que foram encontrar lá os espiões.)
Quando se falou mais acerca da terra, eis que dez
espiões acrescentaram, "contudo as pessoas são fortes
que vivem na terra, e os cidadãos são cercados por
muralhas muito grandes: além do mais nós vimos
também crianças (filhos) de Anaque [esses eram
gigantes]." Aqueles espiões tiveram medos, e estavam
amedrontados o povo!
Calebe e Josué estavam
naquele grupo de doze espiões.
Eles acreditavam, ou tinham fé,
em Deus. Eles sabiam que Israel
não seria capaz de conquistar o
povo daquela terra pelas suas
próprias forças, mas sim com
Deus eles podiam. Calebe veio
para adiante do povo e
sossegou-lhes. Então ele disse
"vamos imediatamente subir e
possuirmos a terra; porque nós
somos muito bem capazes de
vencer isso."
Mas os dez outros espiões
desencorajaram as pessoas com
as suas más notícias daquela
terra. Disseram: "as pessoas de
lá são mais fortes em relação a
nós … também vimos homens
gigantes … e nós aos nossos próprios olhos éramos
como gafanhotos diante deles."
Isso de gigantes, Deus sabia muito bem. Ele não
quis que o povo de Israel tentasse entrar na sua própria
força. Deus quis que o povo depositasse a sua
confiança n´Ele. A batalha foi o Deus. Se eles
confiariam Ele, eles veriam as maravilhosas coisas que
Ele pode fazer para eles.
O povo acreditou neste relatório triste dos espiões.
Eles começaram a chorar e derramando lágrimas
durante toda noite. Mais uma vez culparam Moisés e
Arão, dizendo que seria para eles melhor se morressem
no Egipto. Até mesmo diziam, que Deus os odiava!
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Ainda disseram os filhos de Israel, "vamos
escolher um capitão parra nos dirigir de volta ao
Egipto." (Porventura já haviam se esquecido da má
escravidão que estava no Egipto?) Moisés e Arão
estavam desolados por causa da incredulidade daquelas
pessoas. Eles tentaram encorajar o povo recordando-os
tudo aquilo que Deus havia feito para eles, sobretudo
a liderança e a protecção de Deus para com eles. Mas
o povo não pode escuta-lo.
Josué e Calebe, os dois espiões que acreditaram,
rasgaram as suas vestes por causa de pena. Disseram
ao povo que Canaã era de facto "uma terra muitíssimo
boa." Eles disseram ao povo para não rebelar contra
Deus a não terem medo "do povo da terra." Os
Israelitas deveriam ter acreditado em Josué e Calebe,
invés de querer se revoltar contra eles e apedreja-los!
Quando Deus viu a descrença nos corações das
pessoas, Ele surgiu na sua glória lá no tabernáculo, e
todo Israel viu aquilo. E Deus disse para Moisés, "até
quando esse povo me provocará? E até quando esse
povo continuará não acreditando em mim, pelos sinais
eu tenho mostrado entre eles?"
Deus estava pronto a lhes destruir todos e fazer
uma grande nação a partir de Moisés e seus filhos.
Ora, Moisés intercedeu para os Israelitas. Ele disse ao
Senhor que outras nações diriam que o Deus não tinha
sido capaz de trazer os Israleitas na terra prometida.
Também o Moisés fez a questão de lembrar a Deus da
paciência, misericórdia e o seu perdão que sempre teve
para com o seu povo.
Moisés implorou a Deus para perdoar o povo dos
seus pecados. Como Deus sempre foi generoso, de

facto teve que perdoa-los, mas os Israelitas tiveram
que pagar por suas incredulidades. Os dez espiões que
trouxeram mau relatório morreram de pragas do
Senhor. O povo de Israel teve que vaguear pelo deserto
cerca de quarenta anos—um ano durante cada dia os
espiões tinham procurado a terra. Por causa das
"murmurações dos filhos de Israel" Deus disse para
eles, todo aquele que tinha "vinte anos de idade para
cima" morreria no deserto. Que de facto eles não
estariam na terra prometida, mas sim os seus filhos
cresceriam e podiam entrar na terra prometida. (Calebe
e Josué por causa do seu relatório fiel, esses podiam
também entrar naquela terra prometida.)
O povo depois de tanto ouvir da punição de Deus,
escalaram a montanha até o cume cedo de manhã.
Apesar dos seus pecados, estavam decididos em ir à
terra prometida. Moisés alertou-lhes para não irem.
Deus não estava com eles.
Moisés e a Arca da Aliança, não saíram do campo.
Mas mesmo assim, o povo não o escutou! Eles foram
confiando as suas forças, presumindo que Deus estaria
lá—infelizmente, Deus não os defendeu até que os seus
inimigos, Amalequitas e Cananeus os derrotaram. O
povo de Israel "voltou e chorou diante do Senhor,"
porém Deus não os escutou.

Versículo Para Memorizar:
"Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês
tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do
Deus vivo."
—Hebreus 3:12

Põe dentro de um circulo os nomes dos dois espiões que não estavam amedrontados
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OS DOZES ESPIÕES

D

ois espiões tinham a fé e por sua vez eles
tiveram que ir a terra prometida e ocupa-la.
Os outros espiões disseram que os Israelitas
não eram bastante fortes.
Agora veja o diagrama
para preencher os
espaços em branco

É

Ã
V

Quem eram os dois espiões que tiveram a fé?

e

O que é que os espiões devolveram com eles?

e

de
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OS ESPIÕES VOLTAM DE CANAÃ
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