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Em Números 13 e 14, nós encontramos a linguagem e as definições da verdadeira fé e da incredulidade. Os dez
espiões que tinham subido à terra retornaram com o relato do que tinham visto: “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. Mas o
povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes’” (Números 13:27,28). Assim, o relato
foi positivo e negativo ao mesmo tempo.
O povo entrou em pânico e clamou com medo e descrença: “Não somos capazes de irmos contra eles, pois são
mais fortes do que nós” (veja 13:31). Mas Calebe, uma voz calma de fé, teve, simplesmente, uma abordagem
oposta: “Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos” (Números 13:30).
A congregação inteira tomou parte: “Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão; e toda a
congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto! E por que nos
traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por
presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos
para o Egito” (Números 14:1-4). Porém, novamente, a fé fala através de Josué e Calebe: “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” (Números 14:7-8).
Deus quer saber se o que está em seu coração corresponde a um verdadeiro crente. É medo de gigantes e um
desejo de voltar para o Egito? Ele quer um povo que usará a fé para destruir tudo que os mantêm longe da
plenitude de Jesus.
O inimigo não tem poder para impedir o povo de Deus de alcançar o que ele tem para eles. Satanás pode estar
usando problemas contra você agora - não fique para baixo, mas sim mantenha-se em pé. Todo o inferno está
enfurecido contra você para te impedir de se mover na plenitude de Cristo, para um lugar de descanso, uma vida
de confiança e uma caminhada de paz debaixo do seu domínio.
Deixe a sua fé prevalecer e proclame: “Eu não temerei o que o homem pode fazer. Meus inimigos não têm poder,
pois Deus está comigo. Estou seguindo em direção daquilo que ele tem para mim!”
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