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Enxergando com os olhos da Fé
“Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos
animosamente e possuamo-la em herança; porque, certamente,
prevaleceremos contra ela” (Números 13.30).
Há muitas formas de reagir diante de uma situação difícil, de um
obstáculo, de um problema ou de um desafio. Os espias, enviados por Moisés
para observar a Terra Prometida, estiveram juntos para realizar a tarefa.
Viram a exuberância, admiraram-se com a prosperidade da terra,
experimentaram de seus frutos e até trouxeram amostras. Da mesma forma,
surpreenderam-se com a grandiosidade e o sistema de fortificação das
cidades. Os doze tiveram as mesmas experiências, participaram das mesmas
aventuras e vivenciaram as mesmas realidades.
Os relatos dos doze espias foram iguais, entretanto houve divergência
nas conclusões. Dez dos doze espias, a maioria deles, chegaram a
conclusões diferentes de Josué e Calebe. Para Josué e Calebe, os desafios
foram percebidos de forma oposta. Enquanto para dez espias seria
impossível empreender a conquista, Josué e Calebe lhes foram contrários, e
também ao povo. Calebe, perante Moisés, exigiu que eles se calassem,
convocando todos a se animarem e partirem para a conquista da Terra
Prometida.
Josué e Calebe, diante do mesmo desafio, olharam para “além da
visão”, enxergaram a mão de Deus pelejando e garantindo a vitória. Embora
todos daquela geração tivessem presenciado a mão de Deus nas pragas do
Egito, na morte dos primogênitos, na travessia do Mar Vermelho, na
destruição do Exército de Faraó, não foram capazes de enxergar o poder de
Deus acima das dificuldades e dos obstáculos que a terra apresentava.
Quantas vezes, em nossas vidas, tivemos a oportunidade de
testemunhar a mão de Deus nos sustentando, curando, abençoando e
realizando maravilhas, mas quando surge uma nova dificuldade não somos
capazes de contar essas bênçãos, uma a uma, dizendo-as de uma só vez
para reconhecermos o quanto nosso Deus já fez. Ou seja, deixamos de
enxergar com os olhos da fé a realidade que estamos vivenciando e,
simplesmente, ficamos limitados pelos nossos olhos humanos.
Da mesma forma que os dez espias foram tentados a fechar os olhos
da fé para ver com os olhos humanos, ainda hoje somos tentados a agir da
mesma forma, ignorando o poder de Deus, como se não houvesse solução ou
como se tudo estivesse perdido. Em tempos de tribulação, saiba que o
mesmo Deus que fez seu povo passar pelo mar, caminhando em terra seca,
está vivo e é fiel para pelejar com e por você diante de qualquer dificuldade.
Josué e Calebe não ignoraram o desafio, mas o enxergaram com os
olhos da fé. Perseverar na fé é abrir os olhos e enxergar o poder de Deus
além do desafio, crendo de todo o coração que Deus é capaz de operar a Sua
vontade e realizar os Seus planos em nossas vidas. Que, de hoje em diante,
possamos enxergar qualquer desafio com os olhos da fé.

