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A doutrina de Deus: Deus não muda.
Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor. Não sou Deus também de longe? Pode alguém
se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o
Senhor. Jeremias 23:23,24
Qual era a maior prova da graça de Deus? A presença de Deus, mostrando a Sua graça.
O livro de Números narra o tempo que o povo de Israel passou no deserto, e para isso faz
diversas afirmações sobre o caráter de Deus, para mostrar quem Ele é. Por isso, neste livro
aprendemos que:
1.Ele é o Senhor – Números 3.13c Eu sou o Senhor.
1.1 Que escolheu e santificou os levitas para pertencerem a Ele. (Propósito)
1.2 Que ordenou o censo entre o povo e estabeleceu os líderes. (Direção)
1.3 Que determinou o lugar de cada tribo ao redor do Tabernáculo. (Ordem)
2.Ele é o Senhor que abençoa – Números 6.24-27 Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o
Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe
dê paz. Assim, Arão e seus filhos colocarão meu nome sobre os israelitas, e eu mesmo os
abençoarei.
2.1 Ele ordenou que a terra da promessa fosse visitada por líderes das doze tribos – Números
13.1,2.
2.2 Ele ordenou que os homens escolhidos fizessem o melhor, com esforço e coragem –
Números 13.20b.
2.3 Ele ordenou que os homens escolhidos trouxessem do fruto da terra – Números 13.20c,23.
Deus com isso mostraria ao restante do povo a Sua fidelidade em cumprir as Suas
promessas. Porém, quando chegou o momento de abandonar o deserto, entrando
definitivamente na terra prometida, o povo deu ouvidos ao relatório negativo de dez dos espias
– Números 13.27,28,30-33.
Levados a escolher entre as promessas de Deus a seu favor, acompanhadas da
capacitação divina, e a visão humana, acompanhada da incapacidade humana, escolheram a
última, desprezando o próprio Deus – Números 14.6-9.
O foco desta narrativa está em agradar a Deus. A Palavra ensina que sem fé é impossível
agradar a Deus. Eles servem de exemplo para nós – I Coríntios 10:11.
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