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Josué envia dois espias a Jericó - Josué 2:1-24 

 

Estudo Bíblico 

Raabe era considerada um problema por muitas pessoas, a essência da ética 

cristã é sempre dizer a verdade e nunca uma mentira se quer, porque sou justo, 

não posso mentir? No capítulo 2 do livro de Josué, Raabe a prostituta responde a 

nossa pergunta: Chegaram alguns Judeus na sua casa e ela os escondeu, quando 

as autoridades vieram perguntar sobre o paradeiro dos Judeus ela lhes deu 

pistas falsas e os mandou para outro lugar, ela foi honrada por isso. 

No Novo Testamento no capítulo 11 de Hebreus, Raabe a prostitura é 

mencionada como heroína da fé, o fato de ter escondido os Judeus, depois ter 

mandado as autoridades irem atrás do vento salvou a sua vida, muitas pessoas 

não aceitam isso, elas dizem: Ei! Espere um pouco, eu aprendi que devemos ser 

sempre íntegros, nesse caso temos uma prostituta que mentiu, essa não dá pra 

engolir, ela mentiu e ainda entrou para lista dos heróis da fé, para muitas 

pessoas isso é incompreensível e para outras é um problema, se você prestar 

atenção nessa história verá que ela não entrou na lista dos heróis da fé porque 

mentiu. 

No capítulo 11 de Hebreus nós vemos que pela fé Raabe a prostituta não pereceu 

com os incrédulos, quando os Judeus espias foram para a casa de Raabe a 

prostituta, ela demonstrou sua fé nas palavras que disse, ela disse: Eu sei que o 

seu povo representa o Deus vivo e verdadeiro, muitos na cidade estão morrendo 

de medo, sabemos que Deus está com vocês, quando vocês entrarem aqui nessa 

terra, prometam-me que não me matarão? Os espias então fizeram um acordo 

com ela, eles disseram: Pegue um cordão vermelho e amarre-o a janela de sua 

casa. 

Sua casa era no muro de Jericó, os muros eram tão largos que as casas eram 

construídas no topo deles, é claro que o cordão vermelho pendurado na janela é 

uma linda figura da salvação como a arca de Noé no livro de Gênesis. 
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Eles disseram para ela: Amarre esse cordão vermelho à sua janela e todos da sua 

família que estiverem dentro da casa serão poupados, todos na cidade serão 

mortos, mas você será salva, porque ela foi salva? Porque ela escondeu os espias 

e mentiu por causa deles? Não, ela foi salva porque creu, ela creu que aquelas 

pessoas era o povo de Deus e que o Deus vivo e verdadeiro estava com eles, 

Raabe mostrou sua fé no Deus vivo e verdadeiro, sua fé a salvou, além disso ela 

entrou para a genealogia de Jesus por causa dessa fé. Creio que aquele cordão 

vermelho amarrado na janela possa ser chamado de a figura da fé. Todos são 

salvos pela fé. 

Fatores que compõem a fé: 

Perpetuação da fé 

Devemos fazer com que nossa fé se torne perpétua, fazer com que se torne 

duradoura, passar de uma geração para outra, as escrituras nos exortam que a 

palavra habite em nosso coração, para que amemos o Senhor nosso Deus, de todo 

nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças e depois 

ensinemos diligentemente aos nossos filhos (Deuteronômio 6:5-7). 

Que tomemos cuidado para não quebrarmos o centrado com Deus, nós 

poderíamos usar a palavra aliança, aliança é um contrato entre Deus e o seu povo. 

Se tomarmos o cuidado em obedecer cada uma das leis seremos bem sucedidos 

em tudo que fizermos, devemos meditar nelas de dia e de noite para termos 

certeza que iremos obedecer totalmente, só assim, seremos bem sucedidos. 

Sejamos fortes e corajosos e lembremos que o Senhor estará conosco onde quer 

que iremos. 
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Perplexidades da fé ou problemas perplexos da fé 

Se eliminássemos todos os problemas eliminaríamos também a necessidade de 

fé, quando estudamos fé não devemos ficar desanimados com os problemas que 

são relatados. Raabe foi considerado um problema para muitas pessoas. 

Prova de fé 

Quando formos entrar na nossa Canaã espiritual, Deus firmará nossa fé a fim de 

nos encorajar. O Salmo 137 diz: Os passos de um homem bom são confirmados 

pelo Senhor, isso significa que quando tomamos um passo de fé, Deus nos 

abençoa, confirma esse passo e nos encoraja para que saibamos que estamos 

andando no caminho pelo qual Ele nos dirige, portanto Deus confirma nossos 

passos. 

O pré requisito da fé: Antes de você entrar na terra prometida das bênçãos de 

Deus, pergunte-se se há algum pecado em sua vida, você precisa tirar isso. 

O tipo de fé que nos possibilita entrar em nossa terra prometida espiritual e 

receber o carisma para viver uma vida de santidade, esse tipo de fé é prático, 

não é nada místico nem subjetivo, não é difícil ter o conceito de fé. 

Fé é obediência, obediência é uma expressão de fé, porque fé é caminhar, a fé 

que caminha é a fé que funciona, é esse tipo de fé que vence a batalha, você tem 

esse tipo de fé? Por acaso você acha que fé é algum tipo de proposta 

intelectual? No Novo Testamento Jesus afirmou que suas palavras não eram 

apenas palavras de um rabino, Ele disse: As palavras que eu ensino a vocês são as 

palavras de Deus, no capítulo 7 de João quando as pessoas perguntaram: Mas 

como pode ser isto? Jesus respondeu: Se desejar fazer minha vontade saberá se 

o meu ensinamento vem de Deus ou se é apenas um ensinamento de mais um 

rabino. 

O que Jesus quis dizer foi que, se você realmente quer obedecer e quer saber, 

terá que colocar em prática, terá que tomar uma atitude, essa abordagem é 

contrário ao intelectual, o intelectual sempre costuma dizer: Ei! Você tem que 

me convencer para eu sentir voluntariamente, você tem que me convencer aí eu 

sinto e sigo voluntariamente, mas Jesus disse: É exatamente o contrário: Você 
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se compromete voluntariamente e depois se convence intelectualmente, primeiro 

você caminha e depois descobre a fé que funciona e a fé que dá vitória, mas 

antes você tem que se comprometer a andar, os intelectuais a século dizem: Ver 

para crer, mas Deus diz: Crer para ver. 

Creio que Deus fala conosco em particular, Deus nos revela seu plano, é isso que 

Ele quer que façamos, algumas vezes Deus testa a nossa fé deliberadamente com 

o seu plano, se você conhece bem a Deus pode confiar no seu radar divino e 

saber que é Ele que está mandando você fazer, faça tudo que Ele mandar, se 

você sabe que é Deus que está mandando você fazer alguma coisa faça-a com 

toda segurança, mas você pode ter certeza de que Ele não irá levá-lo onde sua fé  

não o pode manter, Deus tem um propósito e ordem para tudo que faz, Ele tem 

um plano cuidadoso e maravilhoso traçado, as vezes Deus testa nossa fé. A fé é 

prática, quando a fé caminha, ela funciona, e quando a fé funciona, ela conquista 

as batalhas da vida. 

 

A perversão da fé 

Existe um padrão conhecido de pecado, ele é: Vi, desejei, peguei, aprendemos 

uma lição sobre o pecado, aprendemos que a certas ocasiões em que a vontade de 

Deus é tão óbvia que orar torna-se até imoral, é hora de agir e não de orar. 

 

Deus não estará conosco se houver pecado em nossas vidas, Deus não estará 

conosco se houver desejo de pecado em nossas vidas, segundo as escrituras o 

pecado causa um curto-circuito em nosso relacionamento com Deus, nós não 
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podemos esperar as bênçãos de Deus sobre nós e sobre as coisas que fazemos se 

estivermos em pecado, mesmo que os outros não saibam de nada, a palavra 

confessar é composta de duas palavras: Falar e a mesma coisa, ou seja, falar a 

mesma coisa, isso é confessar, quando você confessa o seu pecado é como se 

estivesse revistando os atos e obras diante de você mesmo, em determinado 

momento Deus apontasse o pecado em sua vida. 

Quando Deus aponta o dedo para o pecado em nossa vida de acordo com o 

Apóstolo Paulo em Colossenses, você deve eliminar esse pecado para que as 

bênçãos do Senhor retornem para você. Mesmo que o pecado seja tratado e 

confessado haverá conseqüências. 

A regra é: Deus é um Deus de ordem e de projeto, por isso podemos contar que 

Deus e os homens de Deus têm um plano. 

O homem sábio faz planos, mas o insensato não faz planos e ainda se orgulha 

disso, se você é uma dessas pessoas que não planeja que não sabe de onde veio, 

nem onde está, nem para onde vai, não culpe Deus por isso, nosso Deus é um Deus 

de ordem, de projetos que sempre faz planos. 

A percepção da fé 

Um dos elementos mais importantes da fé é o discernimento, para viver uma vida 

de fé você precisa conhecer a vontade de Deus, quando as pessoas descobrem 

que existe a vontade de Deus para suas vidas, elas querem descobrir qual é, para 

saber qual é a vontade de Deus, você tem que ter o Espírito Santo para que Ele 

dê a você discernimento Espiritual e para uma pessoa ter a orientação do 

Espírito Santo ela precisa ser uma seguidora de Cristo, a estratégia do inimigo é 

enganar, simular e imitar tudo de Deus, o inimigo foi um anjo de luz, o poder do 

inimigo é bem real, na dimensão espiritual existe o poder de Deus e o poder do 

inimigo, nem tudo que é espiritual é do Espírito Santo. 
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Três obstáculos para a fé 

O mundo: Somos atraídos pelo mundo, vemos, desejamos e pegamos, as coisas do 

mundo nos distrai e o mundo é um grande inimigo da nossa fé; 

A carne: Geralmente a carne está associada com a nossa tendência ou disposição 

para o pecado, Jesus disse: O espírito está pronto, mas a carne é fraca, 

portanto, o espírito pode vencer a carne se ela estiver sob a perspectiva 

correta; 

O inimigo: A estratégia do inimigo é nos convencer a fazer o bom e não o melhor 

para nossas vidas é por isso que alguns dizem que o inimigo do melhor é o bom. 

Deus nos manda entrar na terra de Canaã e conquistá-la por completo e obter 

uma vitória completa sobre nossa Canaã espiritual, muitos são libertos do Egito 

espiritual, muitos nunca chegam nem a entrarem em Canaã, uns entram, mas não 

conquistam muito dela, talvez uma ou duas Cidades, isso é o máximo que 

conseguem conquistar. E você? Já conquistou sua Canaã espiritual? Tome posse 

de sua bênção espiritual, conquiste a terra de Canaã e extermine o adversário. 

mailto:silviavjulio@outlook.com
https://estudobiblicoaquila.wordpress.com/

