
ANDAR POR FÉ OU POR VISTA! 

A ESCOLHA É SUA. 

 

Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal; e Calebe, filho de 

Jefoné o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, 

homem de Deus, em Cades-Barnéia por causa de mim e de ti. 

Quarenta anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de 

Cades-Barnéia a espiar a terra; e eu lhe trouxe resposta, como sentia no 

meu coração; 

Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do 

povo; eu porém perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. 

Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou 

o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente; pois 

perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. 

E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse; quarenta e 

cinco anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a 

Moisés, andando Israel ainda no deserto; e agora eis que hoje tenho já 

oitenta e cinco anos; 

E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou; qual 

era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra 

como para sair e entrar. 

Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia; pois 

naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes 

cidades. Porventura o Senhor será comigo, para os expulsar, como o 

Senhor disse. 

E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em 

herança. 

Portanto Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné o 

quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao 

Senhor Deus de Israel. 

 

Josué 14:6-14 

 

Calebe foi um homem que decidiu viver seguindo o Senhor Deus em 

santidade e submissão a sua palavra. 
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Calebe respeitava seus líderes e confiava que Deus falava com eles e 

através deles. 

 

Hoje iremos analisar dois tipos de postura que podem nos levar a benção 

ou a maldição. 

E falou o SENHOR a Moisés, dizendo: 

Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de 

Israel; de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um 

príncipe entre eles. 

E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor; todos 

aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. 

 

Números 13:1-3 

E eles voltaram de espiar a terra, ao fim de quarenta dias. 

E caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos 

de Israel no deserto de Parã, em Cades; e deram-lhes notícias, a eles, e a 

toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. 

E contaram-lhe, e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste; e 

verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. 

O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e 

mui grandes; e também ali vimos os filhos de Anaque. 

Os amalequitas habitam na terra do sul; e os heteus, e os jebuseus, e os 

amorreus habitam na montanha; e os cananeus habitam junto do mar, e pela 

margem do Jordão. 

Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse: Certamente 

subiremos e a possuiremos em herança; porque seguramente 

prevaleceremos contra ela. 

Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir 

contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. 

E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra, 

pela qual passamos a espiá-la, é terra que consome os seus moradores; e 

todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. 

Também vimos ali gigantes, filhos de Anaque, descendentes dos gigantes; e 

éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus 

olhos. 

 

Números 13:25-33 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/nm/13/1-3+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/nm/13/25-33+


Deus deu-lhes a promessa e os garantiu a posse da Terra, mas sua falta de 

fé e insubmissão os impediu de realizar os planos do Senhor e de gozar da 

tão sonhada terra prometida. 

E disse o Senhor: Conforme à tua palavra lhe perdoei. 

Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá 

toda a terra, 

E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no 

Egito e no deserto, e me tentaram estas dez vezes, e não obedeceram à 

minha voz, 

Não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me 

provocaram a verá. 

Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e 

perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua 

descendência a possuirá em herança. 

Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale; tornai-vos amanhã e 

caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. 

Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão dizendo: 

Até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho 

ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra 

mim. 

Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim 

farei a vós outros. 

Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de 

vós foram contados segundo toda a vossa conta, de vinte anos para cima, os 

que dentre vós contra mim murmurastes; 

Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar 

nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. 

 

Números 14:20-30 

Andar por vistas nos garante a maldição. 

Teremos o perdão do Senhor, mas as consequências de um ato de 

rebeldia sempre virão. 

Andar por vistas nos garante sempre o ambiente natural e muitas vezes 

seguimos a “onda” do momento. (Andar onde o mundo anda) 

Um verdadeiro filho de Deus jamais anda por vistas, pois segue sua 

palavra e ela nos permite desvendar, desejar e andar no sobrenatural. 
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Quando Josué e Calebe ouviram a promessa, a mesma ardeu em seus 

corações, eles conseguiram imaginar as histórias contadas por seus avós 

desde quando eram meninos se realizando em suas vidas, mas 

infelizmente por conta da incredulidade de um povo rebelde e insubmisso 

tiveram que esperar mais quarenta anos para ver seus sonhos se 

cumprirem.    

 

A POSTURA DE UM FILHO DA PROMESSA 

1- CONFIA NO PODER DA PALAVRA DO SENHOR 

eu porém perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. 

Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que 

pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente; 

pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. 

2- NÃO DESANIMA COM AS CIRCUNSTÃNCIAS. 

E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou; qual 

era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a 

guerra como para sair e entrar. 

3- HONRA SEUS LIDERES. 

Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia; pois 

naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, e grandes e 

fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo, para os expulsar, 

como o Senhor disse. 

E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em 

herança. 

  

Jesus Cristo nos fez algumas promessas específicas e é nelas que 

precisamos nos agarrar todos os dias para podermos ativar nossos 

olhos espirituais e seguir sua palavra assim como Caleb. 

VIDA ETERNA 

E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. 

 

1 João 2:25 

VIDA PLENA 
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O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim para que 

tenham vida, e a tenham com abundância. 

 

João 10:10 

O ESPÍRITO SANTO 

Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto 

mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que lho pedirem? 

 

Lucas 11:13 

PAZ 

Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis 

aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 

 

João 16:33 

 

PROVISÃO DIÁRIA 

Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos, ou que 

beberemos, ou com que nos vestiremos? 

Porque todas estas coisas os gentios procuram. Decerto vosso Pai 

celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas; 

Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas 

vos serão acrescentadas. 

 

Mateus 6:31-33 
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