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Hebreus 11:31  

 
Introdução: na primeira parte desse estudo vimos na galeria dos heróis da fé, que a 
característica comum entre eles foi a ação. Todos eles, devido à fé, realizaram grandes obras 
para Deus. Depois passamos a estudar a vida de Raabe e abordamos três qualidades que 
caracterizaram a sua fé. Raabe teve disposição para correr riscos, se dispôs a servir os espias 
(fazendo de sua casa uma base) e permitiu que sua fé a levasse a uma mudança de mente. 
Dando continuidade ao estudo veremos mais quatro qualidades dessa mulher que fizeram 
dela uma personagem de destaque nas Escrituras.  

1. Rompeu com Tradições – outro aspecto que caracterizou a fé de Raabe, nós 
encontramos em Josué 2:9, 10 e 11. Ali nós vemos a sua confissão, reconhecendo que o 
Senhor era o único Deus, por isso se inclinou completamente à sua vontade e correspondeu 
ao seu chamado. Porém, para que ela pudesse se curvar totalmente diante da vontade de 
Deus, Raabe teve que romper com tradições completamente incompatíveis com a nova vida 
que ela estava assumindo. Tudo o que recebera em sua vida na cidade de Jericó teve de ser 
abandonado.  

Quando assumimos a nova vida em Cristo, a nossa fé, obrigatoriamente, nos levará a 
abandonar a velha vida e a romper com coisas que nos acompanharam até ali. Muitos 
conceitos e convicções que trazemos do passado, não servirão mais para nós. Por isso, temos 
de estar dispostos a romper com o passado. Caso nos neguemos a agir assim, certamente, 
iremos naufragar na fé. 

2. Compromisso com a Família – outra qualidade de Raabe nós encontramos em Josué 
2:12,13. Nesse texto, nós vemos a intercessão de Raabe, junto aos espias, em favor de toda a 
sua casa. Essa é mais uma atitude fundamental atrelada à sua fé. Ela colocou como prioridade 
nessa conquista, a salvação de sua família. Ela não podia se ver abençoada e deixar os seus 
familiares de fora. Por isso, logo tratou de incluí-los no plano de salvação, chamando-os para 
abrigar-se em sua casa (a única que não foi destruída).  

Assim deve ser o coração dos que, pela fé, se aproximam de Deus: seu alvo número um é sua 
família. Investir nela para que seja salva, consolidada e faça parte desse mesmo exército, é o 
seu maior desafio. A família nunca vai deixar de ser a célula principal, por isso, temos que 
trazer toda a família para debaixo das mãos abençoadoras do nosso Deus, lugar onde estarão 
seguros e guardados de toda destruição. 

3. Aliança com o Povo de Deus – outra qualidade de Raabe, foi a sua aliança com o povo 
de Deus (Js 2:14 a 21). Essa mulher de fé não pôde conquistar a cidade sozinha, nem tão 
pouco salvar sua vida e de sua família com seus próprios planos. Foi necessário assumir um 
compromisso com o povo de Israel, através daqueles espias, para que não fosse enquadrada e 
destruída juntamente com os desobedientes. Temos que entender que aliança é 
compromisso, e a fé deve nos levar a assumi-los. 

Estar em aliança com a igreja, através de sua liderança, é a única maneira de sermos 
abençoados, protegidos e participarmos dessa conquista que Deus preparou para o seu povo. 
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Atitudes de independência só expõem ao fracasso aqueles que, isoladamente, tentam fazer a 
obra de Deus. Só cumpriremos nosso desafio nessa guerra, se estivermos aliançados e 
organizados debaixo de uma mesma direção.  

4. Aliança com o Sangue de Jesus – (Js 2:21). Todas essas atitudes fizeram de uma 
prostituta um expoente de fé, transformação e conquista, abrindo-lhe caminho para ingressar 
na árvore genealógica de Jesus (Mt 1:5). Porém, a maior expressão de fé e a base legal para 
que Raabe se tornasse essa mulher-chave na conquista de Jericó, foi a fita vermelha amarrada 
na janela de sua casa. Sua obediência em atar à janela um cordão de fio de escarlata nada 
mais era do que uma aliança profética com o sangue do Cordeiro que seria derramado na 
cruz, e com a graça do Senhor. Foi uma confissão pública e visível de que o único meio de 
salvação, cura e libertação está em Jesus.  

Aqueles que fazem essa aliança, por terem sido lavados no sangue do Cordeiro, certamente, 
são conduzidos à uma vida de santidade. Sem santidade, nenhuma vitória está garantida (Hb 
12:14). Os filhos de Deus são reconhecidos pela marca vermelha que trazem sobre a cabeça, 
que lhes dá respaldo no mundo espiritual. Quando recebemos por fé e obediência o sangue 
de Jesus sobre nós, estamos fazendo o mesmo que Raabe fez, e, assim, estaremos livres da 
destruição. 

Conclusão: Tiago 2:26 diz: “Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim 
também a fé sem obras é morta”. Por isso, não é possível professar uma fé verdadeira que 
não seja traduzida em ações e reações. A fé sempre exigirá uma atitude, sempre nos levará a 
agir. Raabe é um testemunho claro de que qualquer pessoa pode subir à galeria da fé e da 
conquista, desde que decida andar de acordo com o que crê. Portanto, avancemos, pois ainda 
há um espaço para o seu nome nessa lista! 

 


