LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
30

Deus chamou Josué e Calebe
LEITURA BÍBLICA: Nm 13-14; Dt 1:22-35; Js 1:1-9
OBJETIVO: Ver que, sendo chamados de Deus, devemos crer em Deus e em Suas promessas para que sejamos
fortes e corajosos para realizar Seu plano.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Hebreus 11:6 (Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe e que recompensa os que O buscam diligentemente.); Hebreus 3:12 (Tende cuidado,
irmãos, para que nunca haja em algum de vós um coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus
vivo); Josué 1:9b (Sê forte e corajoso; não temas, nem te espantes, porque o SENHOR, teu Deus, é contigo por
onde quer que andares.); 2 Coríntios 5:7 (pois andamos por fé e não pelo que vemos.)

SUGESTÕES DE TRABALHO MANUAL:
1) Cole um canudinho ou um palito de picolé em um pedaço de cartolina. Adicione um cacho de uvas (corte
círculos roxos ou use as impressões digitais das crianças). As crianças podem desenhar dois homens (espias)
segurando uma vara para carregar as uvas.
2) Binóculos: junte dois rolos de papel higiênico vazios para fazer um par de binóculos. Faça dois furos e
adicione um pedaço de barbante ou fio para a alça.

CONTEXTO: Deus prometeu levar os filhos de Israel para a boa terra, onde Ele queria que construíssem uma
casa especial onde pudesse habitar. Ele fez coisas maravilhosas para tirá-los do Egito e para atravessarem o
mar Vermelho. Sua intenção era trazer todos eles para a boa terra. Na lição de hoje veremos por que, em vez
de entrar na boa terra imediatamente, eles vagaram pelo deserto por quarenta anos.

CONTEÚDO: Por dois anos depois que os filhos de Israel saíram do Egito, viveram no deserto sob os cuidados
e provisão de Deus. Finalmente os filhos de Israel chegaram à fronteira da boa terra. O Senhor disse a Moisés
que enviasse um homem de cada tribo para sondar a terra de Canaã (a boa terra). Moisés enviou doze homens,
todos chefes de Israel, um de cada tribo. Um era Calebe, da tribo de Judá, e o outro era Josué, da tribo de Efraim.
Esses doze espias saíram para ver como era a terra e como era o povo, se eram fracos ou fortes, se eram muitos
ou poucos. Eles sondaram a terra por quarenta dias, e depois voltaram para o acampamento; também
trouxeram uma amostra dos ricos frutos da terra com eles. Foram necessários dois homens para carregar um
cacho de uvas em uma vara de volta ao acampamento. Era de fato uma terra rica que manava leite e mel.
Dez dos espias deram um relatório negativo e desencorajaram o coração dos filhos de Israel. Disseram-lhes
que a terra manava leite e mel, porém o povo da terra era forte, as cidades eram fortificadas com muros altos
e eram muito grandes, e havia muitos inimigos habitando em toda a terra. Este foi um relatório maligno porque
mostrou que não acreditavam na promessa de Deus de lhes dar a terra; em vez disso, temiam ser mortos pelos
habitantes da terra.

Mas Calebe disse: “Eia! Subamos e possuamos a terra, porque, certamente, prevaleceremos contra ela (Nm
13:30). Mas os outros dez espias continuaram com seu relatório maligno. “Não poderemos subir contra aquele
povo, porque é mais forte do que nós.” Eles descreveram o grande tamanho dos habitantes e se compararam
como gafanhotos aos seus olhos. Desencorajaram o povo a tal ponto que toda a congregação levantou a voz e
chorou. Então todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e disseram que preferiam
morrer na terra do Egito. Até decidiram nomear um capitão e retornar ao Egito.
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Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante da congregação. Josué e Calebe rasgaram as
suas vestes e falaram a toda a assembleia dos filhos de Israel, dizendo: “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. Tão-somente não sejais rebeldes contra o SENHOR e não temais o povo dessa terra,
porquanto, como pão, os podemos devorar; retirou-se deles o seu amparo; o SENHOR é conosco; não os temais.”
(Nm 14:6-9). Mas porque o povo acreditou no relatório maligno dos dez espias, estavam prestes a apedrejar
Josué e Calebe até a morte!

O SENHOR salvou suas vidas, mas não toleraria o coração malvado e endurecido de incredulidade e provocação
do povo. Ele disse a Moisés que feriria os filhos de Israel com pestilência e os desapossaria, e faria de Moisés
uma nação maior e mais poderosa do que eles. Mas Moisés lembrou ao SENHOR como Ele tirou os filhos de
Israel da terra do Egito; se Ele os matasse, as nações poderiam dizer que o SENHOR não foi capaz de trazer o
povo para a terra que jurou dar a eles e, portanto, os matou no deserto. Moisés orou ao Senhor para perdoar a
iniquidade do povo de acordo com a grandeza de Sua benignidade, assim como Ele os havia perdoado até
agora. Então o Senhor os perdoou. Mas nenhum deles entraria na boa terra; vagariam no deserto quarenta
anos até que morressem. Só poderiam entrar as crianças e jovens com menos de vinte anos, junto com Josué e
Calebe. E os dez espias, que trouxeram o relatório negativo sobre a terra, morreram de praga diante do Senhor.
Quarenta longos anos de testes se passaram, e todos aqueles com mais de vinte anos morreram no deserto,
nunca entrando na terra prometida. Depois que Moisés também morreu, o Senhor chamou Josué (jovem servo
de Moisés) e disse-lhe que se levantasse e conduzisse todos os filhos de Israel através do rio Jordão para a
terra que o Senhor lhes daria como herança (Js 1:1, 2, 6).

Por meio da liderança de Josué, o povo de Deus finalmente alcançou a meta que Ele havia planejado para eles
mais de quarenta anos antes, quando foram libertados da escravidão do Egito. “Assim, tomou Josué toda esta
terra, segundo tudo o que o SENHOR tinha dito a Moisés; e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme
as suas divisões e tribos; e a terra repousou da guerra.” (Js 11:23).

APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar todas
elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que você está
servindo.

● Crer na palavra de Deus agrada a Deus. Devemos ter um coração de fé para crer na palavra de Deus.
Deus se agradou de Josué e Calebe porque eles O seguiram plenamente (Nm 32:12) e tinham um espírito
diferente daqueles que forneceram um relatório negativo (Nm 14:24). Em vez disso, tinham um espírito
crente e obediente; creram na promessa de Deus de levá-los para a boa terra. Isso os fortaleceu e lhes deu
coragem para obedecer, mesmo diante de muitos inimigos. Eles receberam a bênção de Deus e foram os que
puderam realizar Seu plano. Também precisamos crer nas promessas de Deus. Isso nos fortalecerá e nos
tornará corajosos para obedecer à Sua palavra, apesar das nossas circunstâncias. Assim como Josué e Calebe,
receberemos a bênção de Deus e também seremos capazes de realizar Seu plano.

● A incredulidade insulta Deus ao máximo e impede as bênçãos de Deus. Devemos guardar-nos contra
um coração perverso de incredulidade. Deus ficou muito descontente e irado com os outros dez espias por
causa de seu coração maligno de incredulidade. Eles não acreditaram na promessa de Deus e foram
desobedientes. Não foram fortes e corajosos, mas fracos e temerosos diante de seus inimigos. Sua
incredulidade fez com que muitos outros se juntassem a eles em sua rebelião e perdessem completamente
a bênção da boa terra. Não devemos ter um coração maligno de incredulidade como os dez espias e
influenciar negativamente os outros; se fizermos isso, causaremos grandes perdas a nós mesmos e aos
outros. Devemos ter um coração de fé que confia plenamente na Palavra de Deus!

Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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