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Atitudes que Atraem Salvação 
 

Josué 2:1 

 
Introdução: no capítulo 2 de Josué, a Bíblia conta a história de Raabe, uma prostituta que 
morava em Jericó. Cercada de altas muralhas, Jericó era uma cidade mergulhada no pecado, e 
estava no caminho do povo de Deus. Portanto, para que Canaã fosse conquistada pelos 
israelitas, Jericó teria que ser destruída.  

 
Josué, o líder maior de Israel, antes de receber a orientação divina de como venceria Jericó, 
enviou dois espias àquela cidade para que observassem os pontos fracos do inimigo. Eles 
foram à casa de Raabe, e a notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó que mandou soldados 
para prendê-los. Entretanto, o verso 4 diz que Raabe escondeu os dois espias israelitas. Israel 
foi levantado para exercer juízo, porém, mesmo no juízo, Deus manifestou graça e Raabe com 
todos os seus familiares foram salvos durante a destruição de Jericó.  

 
Nesse estudo veremos como Raabe atraiu a salvação de Deus. Suas atitudes fizeram com que 
Deus olhasse para ela e sua casa com misericórdia.  

 
1. Raabe abriu as portas para Deus – Josué 6:1 diz que “Jericó estava rigorosamente 

fechada por causa dos filhos de Israel”; ou seja, Jericó estava em estado de sítio, ninguém saía 
e ninguém entrava. Porém, Raabe recebeu os espias e se arriscou ao escondê-los em sua casa; 
dessa forma, ela abriu as portas para a salvação.  

 
A obra de Deus só pode ser feita em nossa vida quando abrimos as portas do coração para 
Jesus. Ninguém pode abrir o nosso coração a não ser nós mesmos. O coração do homem não 
abre por fora, ele só abre por dentro. Quando nos endurecemos e rejeitamos a Palavra de 
Deus, na verdade, estamos trancando as portas e o Espírito Santo nada pode fazer. Todavia, 
por outro lado, quando buscamos o quebrantamento e derramamos a nossa alma diante do 
Pai, Ele nos visita com grandiosa salvação e nos transforma com o seu poder. 

 
2. Raabe reconheceu o poder de Deus – outro fator importante nesse processo, foi que 

Raabe reconheceu o poder do Deus de Israel (Js 2:10, 11). Ela estava impressionada com os 
feitos do Senhor, como o senhor assolou o Egito e envergonhou Faraó, como Deus dividiu as 
águas do Mar Vermelho para que o seu povo passasse.  

 
O poder de Deus tem que ser reconhecido por nós. Entretanto, não basta reconhecer, temos 
também que provar do seu poder, pois a nossa fé deve nos levar à experiência. Raabe sabia 
que Jericó seria destruída, mas também cria que o poder que se manifestaria na destruição da 
cidade, também era suficiente para preservá-la juntamente com toda a sua casa. Portanto, 
reconheça que Deus é Poderoso para salvá-lo (la) totalmente e receba o livramento do Senhor. 

 
3. Raabe buscou misericórdia – no verso 12, vemos mais uma atitude de Raabe que atraiu 

salvação para a sua casa. Ela buscou a misericórdia de Deus diante da iminente destruição de 
sua cidade. Mesmo sendo uma prostituta, Raabe creu que Deus usaria de misericórdia por ela 
ter aberto as portas da sua casa e participado da missão dos espias.  
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Deus é justo e verdadeiro, quando alguém se aproxima dele e se rende aos seus pés, 
certamente encontrará a sua misericórdia. Enquanto a cidade de Jericó estava preparada para 
guerrear e resistir aos israelitas, Raabe, por sua vez, estava completamente rendida, esperando 
na misericórdia divina. Infelizmente, muitas pessoas ao invés de se render diante do Senhor, se 
endurecem e escolhem o caminho da independência. 

 
4. Raabe fez uma aliança – outro fato a ser destacado, encontra-se nos versículos 17 ao 21 

do capítulo 2 de Josué. Antes de partirem, os dois espias propuseram uma aliança com Raabe e 
lhe admoestaram dizendo que eles estariam desobrigados do juramento que fizeram, de que 
sua casa seria salva da destruição, caso ela não cumprisse com o comando que lhe fora dado. 
Eles lhe deram um cordão vermelho e ela deveria atá-lo na janela de sua casa, que ficava em 
cima da muralha, e por onde ela fizera descer os dois espias. Dessa forma, os israelitas 
saberiam que aquela casa tinha aliança com Israel e por isso seria poupada. 

 
Assim, aprendemos que numa aliança temos direitos – Raabe e sua casa seriam salvos da 
destruição de Jericó. Entretanto, também aprendemos que numa aliança nós temos deveres – 
Raabe teria que colocar o cordão na janela. A salvação dela e de sua casa seria alcançada se ela 
fizesse o que os espias ordenaram. Na aliança, vemos o grau de compromisso de uma pessoa 
com Deus. Muitas pessoas querem as bênçãos, mas não querem o compromisso. Portanto, 
faça uma aliança com Deus e com os que Ele tem levantado em sua obra e, desse modo, você 
atrairá a bênção do Senhor. 


