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1. Raabe é descrita como sendo quem? (Josué 2:1)

2. Quem foi à casa de Raabe? (Josué 2:1)

3. Quando os homens de Jericó vieram em busca dos 
dois homens de Israel, o que Raabe fez? 
(Josué 2:2-7)

4. Que riscos ela assumiu ao fazer isso?

5. Qual era a opinião de Raabe sobre o Deus de Israel? 
No que ela se baseava? (Josué 2:9-11)

  

6. Raabe pediu aos espias um favor especial. Qual foi 
esse favor? (Josué 2:12-14)

7. Como os espias fugiram? O que Raabe lhes disse 
para fazer? (Josué 2:15-17)

 
8. Como os espias orientaram Raabe para marcar sua 
casa a fim de salvar sua família? (Josué 2:18)

Introdução

Aprofundando

As Mulheres da Bíblia: Raabe e Eu

Raabe foi ancestral de Jesus (Mateus 

1:1-6). Sua fé conferiu-lhe uma tremenda he-

rança: de prostituta, passou a fazer parte da 

linhagem de Jesus Cristo. Que mudança! É 

isso o que a fé pode fazer.

Deus não espera que nos tornemos 

completamente puros, maduros na fé, a 

fim de nos usar. Antes, Ele usa pessoas co-

muns e dispostas e realiza o extraordinário, 

na vida da pessoa e na vida daqueles que 

a cercam.

Não importa qual seja a sua posição na 

vida, sem levar em conta onde você está ou 

quem você é, um simples passo de fé em Je-

sus Cristo pode transformar completamente 

o seu destino.

* Sua Coragem.
* Seu Caráter.
* Sua Fé.

Descobrir



9. Quando o exército de Israel tomou a cidade de 
Jericó, o que Josué mandou que os dois espias 
fizessem antes de ser ateado fogo à cidade? 
(Josué 6:22-23)

10. Como Raabe é mencionada no Novo Testamento? 
(Mateus 1:5)

11. Como eu posso deixar para trás todos os meus 
erros passados e pôr minha vida em ordem diante de 
Deus?

12. Em que extensão eu sou capaz de esquecer 
o passado de outra pessoa e dar-lhe espaço para 
crescer em sua experiência cristã? Qual é o meu 
motivo para tal? Quais são algumas das formas pelas 
quais posso desenvolver o dom da aceitação?

Seu Nome Significa: “Insolência” e “Impetuosidade”
RAABE

Palavras de Sabedoria

Aplicação para os 
Nossos Dias

Perguntas para 
Discussão:

1. Esta história nos fala de uma série de 
mentiras para salvar a vida. A escolha de 
Raabe foi a de optar pelo mal menor. Alguns 
dizem que a mentira nunca se justifica para o 
cristão, mas Raabe estava apenas começan-
do a conhecer a Deus. Considerando o verso 
em Atos 17:30 que diz, “No passado Deus 
não levou em conta essa ignorância, mas 
agora ordena que todos, em todo lugar, se 
arrependam”, qual é sua opinião? Alguma 
vez a mentira pode ser justificada?

2. Há algum simbolismo na fita vermelha 
que Raabe amarrou na janela?

3. A história de Raabe lança alguma luz 
sobre qual deveria ser nossa atitude para 
com os novos conversos? Qual é sua atitude 
atual para com eles? Qual deveria ser?

É significativo que Raabe seja lembrada 
no capítulo da fé, em Hebreus 11:31. Ela ain-
da continuava sendo conhecida como uma 
prostituta. Não obstante, sua história dá espe-
rança a todas as mulheres. Não importa qual 
tenha sido nosso passado, podemos seguir 
em frente e viver uma vida honrada e correta. 
A história de Raabe nos faz lembrar que Deus 
verdadeiramente lança nossos pecados nas 
profundezas do mar (Miquéias 7:29). Ele não 
mais se lembra deles. Que promessa mara-
vilhosa de esperança e de amor da parte de 
nosso Senhor!

Leitura Bíblica: Josué 2:1-24; Josué 6:17-25; Mateus 1:5; Hebreus 11:31; Tiago 2:25.



Minha Oração Hoje

Compartilhar

“Amoroso Deus, muito obrigada pela es-
perança que me dá. A esperança de um Sal-
vador amoroso que um dia virá e que levará 
seu povo fiel ao céu. Dá-me a coragem para 
aceitar Teu perdão e amor por mim. Que eu 
possa crescer mais perto de Ti e estar pronta 
quanto Tu vieres.”

Abramos nossos braços para receber 
todas as mulheres em nossa igreja. Pode-
mos encorajá-las, orar com elas, dar nossos 
ombros para chorarem quando sentirem ne-
cessidade de saber que são amadas. Como 
cristã que refletem Jesus Cristo, devemos 
respeitar todas as mulheres e tratar a todas 
com bondade e amor.

Pense em alguma pessoa de seu conhe-
cimento que pode ter sido tratado de forma 
dura devido a indiscrições do passado ou a 
falsos rumores. Como você pode dar apoio e 
também ensinar a compaixão cristã para os 
que discriminam tais pessoas? 
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