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Josué 2:3 
“Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: "Mande embora os homens que 

entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda". 
 
Esta é uma história que nos prova que a vida pode mudar em um segundo. Raabe foi uma mulher 
prostituta que era dona de um bordel em Jericó, a primeira cidade de Canaã, a terra que Deus 
prometeu a Abraão que daria aos seus filhos. A sua história evoluiu conforme as cores que ela 
mesma quis dar ao destino que traçou. Porém, um dia a história do povo de Deus um dia passou 
por dentro do seu bordel, e é isto que desejamos ver aqui.   
 
O que ela fez? Raabe escondeu dois israelitas que estavam espionando a terra em que ela morava. 
Ela foi parte importante do êxito daquela missão. Muito mais pelo testemunho que deu aos dois 
espiões: (8-9) “E, antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: 
Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os 
moradores da terra estão desmaiados diante de vós.” Eles voltaram inflamados pela palavra de fé 
de uma dona de um bordel. Isto não é incrível? Como é que soube de tudo isto? Simples, os 
homens que visitavam o seu bordel confessavam o seu medo as prostitutas. E ela sabia bem mais, 
vejam seu relato: (10-11) “Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar Vermelho 
diante de vós, quando saíram do Egito, e o que fizeram aos dois reis dos amorreus, a Seom e a 
Ogue, que estavam depois do Jordão, seus reinos foram destruídos. Ouvindo isso, desmaiou o nosso 
coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença; porque o Senhor, vosso 
Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra.” 
 
Raabe ajudou os dois espiões e implorou que eles salvassem a ela e sua família quando viessem 
destruir Jericó. Eles concordaram, mas com as seguintes condições: ela não podia contar para 
ninguém o que eles estavam fazendo, ela e sua família deviam ficar dentro da casa dela durante o 
ataque dos israelitas, e ela devia pendurar uma corda vermelha na janela para identificar sua casa. 
Raabe obedeceu a todas as instruções, e ela e sua família sobreviveram quando os israelitas 
destruíram Jericó. 
 
Mais tarde, Raabe se casou com um israelita e se tornou uma ancestral tanto de Davi como de 
Jesus, como se vê em Josué 2:1-24; 6:25; Mateus 1:5, 6, 16. Deus não é incrível? 
 
O que podemos aprender com Raabe? A Bíblia fala dela como um grande exemplo de fé (Hebreus 
11:30, 31; Tiago 2:25). A história desta mulher mostra que a nossa história pode mudar em um 
segundo, que podemos reprogramar a nossa história quando entendemos que Deus é perdoador e 
imparcial. Ele abençoa todos os que confiam nele. Para Deus as origens de Raabe, ou que ela fez, 
passaram a fazer parte de um passado que agora não importava mais. Sua história foi mudada por 
sua ação, seu testemunho de fé fez ela catapultar de uma prostituta a uma heroína de Deus.  
 
Não gosta da sua história? Deixa a história do povo de Deus passar por dentro da sua, manifeste 
sua fé em Deus e reprograme sua história.  
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