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Introdução: a Bíblia está repleta de personagens e biografias que nos inspiram e nos 
desafiam. Calebe é um desses personagens. Você sabe quem foi Calebe? Ele foi um dos filhos 
de Jefoné, um dos chefes das famílias de Judá, tribo a qual pertence o Senhor Jesus. Ele e Josué 
entraram para a história de Israel como os dois espias que não se rebelaram contra Moisés, 
dentre os doze que haviam sido enviados para observar a terra de Canaã, antes de ser 
conquistada pelos israelitas.  

 
A postura de Calebe é um excelente modelo para nós. Diante das circunstâncias que ele viveu, 
suas atitudes demonstraram o seu caráter aprovado, a sua fé em Deus e sua confiança na sua 
liderança. Olhar para o seu exemplo é também olhar para os princípios da Palavra de Deus. 
Podemos dizer que aqueles que querem viver uma vida de vitória, podem aprender muito com 
Calebe. Essa é a proposta desse estudo: aprender com o filho de Jefoné.  
 
Vejamos, então, cinco qualidades de Calebe: 

 
1. Calebe tinha fé e visão – em Números 14:7-9 encontramos as primeiras qualidades de 

Calebe. Diante do desespero e rebeldia do povo (que declarava que era melhor ter morrido no 
Egito ou no deserto do que ter que enfrentar os gigantes que habitavam a terra que Deus 
estava lhes dando), Calebe juntamente com Josué mostram o quanto criam em Deus. Eles não 
deixaram se impressionar pelo tamanho dos adversários. No verso 9, eles admoestam o povo 
para que não fosse rebelde e não temesse o inimigo e declaram que eles devorariam o 
adversário como se fossem pão. 

 
A fé de Calebe era resultado da sua visão, ele conseguia enxergar a vitória. Quando a nossa 
mente está dominada pela imagem do fracasso, nós murmuramos, perdemos a confiança e o 
inimigo nos rouba a fé. Por outro lado, Calebe e Josué viam os gigantes como pão que eles 
iriam devorar. É necessário vencer o medo que tenta dominar a nossa alma, recebendo da 
parte de Deus uma visão da vitória. Não deixe que a imagem da derrota domine a sua mente. 
Deus é poderoso e tem cuidado da sua vida, e certamente não falhará. Portanto, não se torne 
vítima de visões negativas, e resista ao espírito de medo que quer roubar a sua fé.  

 
2. Calebe não era um mero idealista – outra característica de Calebe é que ele era 

realista e objetivo. Ele queria Hebrom como sua herança, mas não era um sonhador sem 
objetividade. Calebe sabia que o seu sonho exigia que ele lutasse pela terra. Ele tinha certeza 
que Deus lhe daria a sua porção, porém, nada aconteceria se ele não se esforçasse. É 
preocupante quando alguém não entende isso e passa a viver uma vida desconectada da 
realidade. 

 
Eclesiastes 5:7 ensina: “Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas 
muitas palavras; tu, porém, teme a Deus”. Sonhar é necessário, mas ninguém vive só de 
sonhos. Salomão está dizendo que quando há muitos sonhos tudo isso será em vão. Sabe por 
quê? Porque falar é fácil, mas realizar exige esforço, aplicação, disciplina, vontade. Muitas 
palavras não resolvem, é necessário ser prático e objetivo, e essas qualidades nós encontramos 
na vida de Calebe.  
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3. Calebe era perseverante – outra qualidade indiscutível de Calebe foi a sua perseverança 

(Leia Josué 14:6-15). A Bíblia diz que quarenta e cinco anos se passaram desde o dia em que 
Moisés jurou que Hebrom seria de Calebe e de sua descendência até que isso fosse 
concretizado. Ele tinha quarenta anos quando a promessa lhe foi feita e oitenta e cinco 
quando ela se cumpriu. Além disso, quando Josué o abençoou concedendo-lhe o direito de 
posse de Hebrom (Js 14:13), Calebe ainda teve que desapossar os gigantes que ali habitavam 
(Js 14:12). Sua perseverança era tão grande que ele se sentia com a mesma força de um 
homem de quarenta anos (Js 14:11). Quando temos uma alma determinada, nem mesmo o 
longo tempo de espera será capaz de nos desanimar. 

 
4. Calebe confiou na voz da liderança – outra qualidade de Calebe é que ele confiava na 

voz da sua liderança. Ele não teve dificuldade alguma em obedecer aos comandos de Moisés. 
Calebe acreditava que Moisés estava sendo guiado por Deus e por isso fazia exatamente aquilo 
que lhe era passado. Quando Deus disse, por intermédio de Moisés, que ele entraria na terra e 
que Hebrom seria dele, instantaneamente ele acreditou no que Moisés disse a respeito do seu 
futuro (Nm 14:24). Preste atenção nisso! Deus não falou diretamente com Calebe que Hebrom 
(a terra que ele havia espiado) seria dele. Deus falou isso para Moisés e Moisés falou isso para 
Calebe! Como é difícil nos dias atuais, acreditarmos na palavra daqueles que nos lideram. 
Entretanto, Calebe foi abençoado por confiar na voz da sua liderança. 

 
5. Calebe andava em boa companhia – existe um ditado popular que diz o seguinte: 

“diga-me com quem andas e te direi quem és!” Calebe andava em unidade com Josué. 
Números 14: 5, 6 mostra que eles se aliaram à favor da liderança, enquanto os outros se 
levantaram contra Moisés e Arão. É necessário escolher bem aqueles com quem andamos. 
Andar com rebeldes fará com que também nos tornemos rebeldes. Pessoas que contestam 
tudo o que a liderança da igreja faz, certamente exercerão um influência negativa sobre nós. 

 
Uma das bases do Evangelho é o companheirismo (Cl 3:13). Vemos na Bíblia o Senhor enviando 
os 70 de dois em dois e depois repetindo isso com os 12. Ele enviou dois discípulos para 
preparar a ceia. Foram dois, os que buscaram a jumentinha que Ele usou para entrar 
triunfalmente em Jerusalém. A caminho de Emaús, Jesus apareceu a dois jovens depois da 
ressurreição. Vemos o trabalho de Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, Barnabé e Marcos. Enfim, 
são muitos os exemplos que nos ensinam que não podemos viver a vida cristã sozinhos, 
isolados. Todavia, precisamos escolher muito bem aqueles que andarão ao nosso lado. E isso, 
Calebe soube fazer muito bem.  
 


