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Números 13:1 
“E o Senhor disse a Moisés: Envie um líder de cada tribo com a missão de inspecionar a terra que 

dou aos israelitas.” 
 
Era para ser só uma inspeção, um reconhecimento, uma visita de constatação das promessas feitas 
por Deus, mas terminou gerando um caos. E gerou porque dez dos doze separados para inspecionar 
a terra não tinham olhos espirituais. Eles até viram as riquezas produzidas na terra, mas só olharam 
as dificuldades. 
 
Como no dia desta inspeção, continuamos tendo problemas com os pessimistas. Eles não 
conseguem enxergar o que Deus prometeu ou o que ele pode fazer, só conseguem pensar nas 
dificuldades que terão. Eu imagino que tudo o que Deus precisava é que eles voltassem animados 
com o presente que haviam recebido, mas quando perceberam que “ainda teriam que 
desembrulhar” o presente, resolveram desistir da bênção. Mais que isto, resolveram disseminar por 
todo o povo a sua desistência. 
 
O relatório de dez foi o mais negativo possível. Nós constatamos de fato que o vale é fértil, mas 
vimos um povo forte, a cidade fortificada com muros intransponíveis, teremos que trabalhar muito 
pois o vale é muito fértil, esta terra consome seus moradores de tanta ocupação. E o pior, nós 
vimos até gigantes habitando lá. A conclusão foi a de que a terra era “inconquistável”. Sentiram 
vontade de voltar para o Egito às portas da benção divina prometida por Deus. Você já imaginou? 
Eles passaram 40 anos para chegar até ali, e chegando concluíram equivocadamente que a benção 
de fato existia, mas que não havia condições de desfrutá-la. Foi um desespero só. 
 
Muitas vezes na minha vida este texto me ajudou. Me ajudou quando já avistando a promessa 
divina especialmente projetada por ele para mim, alguém quis me fazer desacreditar que era 
possível e lembrando deste texto resolvi guardar meu coração, ensurdecer e emudecer. Os 
pessimistas são ladrões da benção divina, se você os escutar deixará de usufruir das suas vitórias. 
 
Em Números 14:1 nós conseguimos enxergar o desespero do povo. Quando os dez espias 
transcreveram na ótica do pavor o que haviam visto, o povo ficou desesperado, eles caíram em 
prantos. A primeira ideia foi esta: (3-4) – “Era melhor jamais termos saído do Egito. Vamos 
constituir um novo líder e vamos voltar ao Egito.” Deus se indignou com a atitude dos dez espias e 
de todo povo. Pela defesa feita por Moisés o Senhor não corrigiu de forma trágica seu povo, mas 
uma coisa nós precisamos dizer: Os dez que disseminaram um relatório negativo, estes não 
sobreviveram. Você tem amor a sua vida? Então é melhor crer nas promessas de Deus. 
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