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O capítulo 2 de Josué narra o episódio 
em que Raabe, uma pros�tuta, moradora de 
Jericó, acolhe dois espias enviados por Josué 
para aquela cidade. Raabe, entretanto, no 
desenrolar daquela história, os esconde e 
providencia a fuga, se u�lizando da men�ra 
como um recurso para a proteção deles. 
Como poderia, então, Raabe, ser uma 
mulher louvada por sua fé? Não poderia 
Deus cuidar dos seus, sem o auxílio daquela 
“ajudinha”? 

A moradora de Jericó havia ouvido falar 
da fama do Deus de Israel, a qual os espias 
serviam e honravam. Ela também reconhece 
que o Senhor havia dado àquela nação a 
terra e afirma os grandes feitos dEle em 
favor do povo durante o tempo no deserto. 
Raabe afirma: “porque o Senhor vosso Deus 
é Deus em cima nos céus e em baixo na 
terra.” (Js 2.11)

Enquanto a informação sobre o caráter 
e os atos do Senhor foram desprezados pelos 
demais habitantes da cidade de Jericó, 
Raabe, ao contrário, respondeu com fé ao 
conteúdo que lhe havia sido comunicado. E 
assim, estava disposta a arriscar a sua 
própria vida ao ajudar aqueles servos de 
Deus. 

Deste modo, Raabe é um exemplo de 
fé. A sua men�ra não é louvada ou até 
mesmo incen�vada, mas sim, a sua 
disposição em “mudar de �me”, custando o 
que for. O seu coração, a par�r daquele 
momento, possuía um novo Rei, ao qual era 
devido a submissão e lealdade. E esse era o 
compromisso central daquela mulher. A sua 
mentalidade estava, aos poucos, sendo 
transformada. 

Que possamos, à semelhança de 
Raabe, responder com fé à informação que 
nos é comunicada, hoje, através das 
Escrituras. Aquilo que conhecemos sobre o 
Senhor é suficiente para nos entregarmos a 
Ele sem ressalvas, confiando na sua graça e 
provisão. 
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