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Discernindo Oportunidades 
 

Números 13:25-33 
 

Introdução: no capítulo 13 de Números, encontramos um episódio vivido por Israel que nos é 
bastante ilustrativo. Deus disse a Moisés que enviasse doze homens (cada um representando 
uma tribo de Israel) a Canaã, a fim de espiar a terra que Ele lhes daria. Depois de quarenta dias, 
os doze homens voltaram para passar o relatório a Moisés e a todo o povo. Dos doze, dois 
trouxeram uma impressão excelente da terra que eles receberiam de Deus, porém, os outros 
dez fizeram um relatório extremamente pessimista que acabou influenciando negativamente 
toda a nação, resultando em rebeldia e murmuração contra Deus e o seu servo Moisés. 

 
No estudo dessa semana, veremos como podemos perder oportunidades dadas por Deus 
quando não há discernimento. Veremos também qual deve ser a nossa postura diante dos 
desafios propostos por Deus. 

 
1. Às vezes desistimos das coisas por elas não serem 100% - para não desperdiçarmos 

oportunidades dadas por Deus, em primeiro lugar, temos que entender que coisas boas e más 
se misturam diante de nós, e a tendência é desistirmos das boas por causa das más. No verso 
27, eles dizem a Moisés que a terra era boa, e reconhecem que verdadeiramente manava leite 
mel. Porém, nos versos 28 e 29 eles dizem que o povo que lá habitava era poderoso, e as 
cidades eram fortificadas. 

 
Mesmo reconhecendo que a terra era boa, eles perderam o ânimo de lutar pela conquista. Isso 
acontece quando estamos buscando algo que seja 100%. É interessante, pois desistimos das 
coisas por não serem 100% perfeitas. Entretanto, muitos não compreendem que é melhor ter 
50% de alguma coisa, do que 100% de nada. Eles não tinham uma terra para se estabelecer 
como nação, Deus estava lhes dando, mas eles não queriam aquela terra porque julgavam que 
o povo que habitava naquele lugar era mais forte do que eles.  

 
Não jogue fora as oportunidades dadas por Deus só porque elas não são exatamente do jeito 
que você queria ou imaginava. A princípio, pode até não ser 100%, mas não podemos esquecer 
que a conquista é progressiva e portanto precisamos começar. Se caminharmos pela fé, em 
seguida Deus acrescentará por termos sido fiéis. 

 
2. O olhar negativo que vê a derrota como concreta – a forma como olhamos para as coisas 

pode ser decisiva no resultado que vamos obter. No verso 31 há uma confissão de 
incapacidade desanimadora por parte dos dez espias. Eles dizem que não poderiam subir 
contra o povo que habitava a terra, porque eles eram mais fortes. Mesmo reconhecendo que 
existem inimigos mais forte do que nós, não podemos confessar isso na direção do desânimo. 
Sabemos que somos incapazes diante de muitas situações, mas temos um Deus capaz e Todo-
poderoso que nos dará vitória em toda e qualquer situação.  

  
Quando nos deixamos dominar pelo olhar negativo que vê a derrota como concreta, passamos 
a ressaltar os defeitos e os problemas daquilo que Deus nos deu para conquistar para que, 
assim, tenhamos desculpas que justifiquem a nossa desistência. No verso 32 e 33, eles dizem 
que aquele lugar “é terra que devora os seus moradores” e que “também viram gigantes e que 
eles eram como gafanhotos”.  Eles aumentam as dificuldades, colocam empecilhos, fazem de 
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tudo para se justificar diante de Moisés. Quando agimos assim, o resultado será pessimismo, 
desânimo, incredulidade e revolta (Nm 14:1, 2). 

 
3. O olhar positivo vê a oportunidade em meio às dificuldades – dos doze espias, dois trouxeram 

um relatório realista, porém, sem nenhum pessimismo. Eles se chamavam Josué e Calebe e 
criam que Deus lhes daria a terra, derrotando os inimigos que lá habitavam. Eles foram 
positivos com base na promessa de Deus, e isso é tudo o que Senhor espera de nós. Mesmo 
diante das dificuldades, sabemos que temos um Deus que nos ampara e, portanto, 
permaneceremos firmados na sua promessa ao invés de nos rebelarmos, por causa da 
situação. 

  
Em Números 14:7, eles afirmam que a terra era boa. Isso nos ensina que devemos focar 
naquilo que é bom, sem contudo nos iludirmos. Veja o lado bom das coisas, não minimize as 
dificuldades, não se iluda, mas coloque as circunstâncias debaixo da vontade de Deus. Foi 
exatamente o que os dois fizeram: “Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa 
terra, e no-la dará.... e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão podemos devorar; 
retirou-se deles o seu amparo; o Senhor é conosco; não os temais”  (14:8, 9). 

 
Conclusão:  

 
a) Jogamos fora as oportunidades que Deus nos dá e somos derrotados quando nos deixamos 

dominar por atitudes negativas e incrédulas (14:11). 
b) A derrota é fruto de desobediência e rebeldia (14:22, 23) 
c) Nos tornamos vítimas das nossas palavras e visões da vida (14:28) 

 
 

Atenção, Líder! Leia os capítulos 13 e 14 de Números antes de ministrar o estudo. 
 


