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 Por causa de sua profissão, Raabe, uma mulher cananéia, sempre foi identificada como
uma prostituta.

Por causa de sua fé expressa em um Deus perdoador e misericordioso, Raabe tornou-
se uma heroína para sua família, a primeira gentia a ser bem-vinda na família de Deus
e uma das mães na linhagem de Jesus.
Embora ela fosse uma gentia, o escritor de Hebreus incluiu Raabe no Salão da Fé
Hebraico;identificando-a como a mulher que não morreu, como as que foram
desobedientes.

Embora trabalhasse como prostituta e mentisse para os mensageiros do rei, Tiago, o
meio-irmão de Jesus, disse que Raabe foi “justificada por suas obras quando recebeu
os mensageiros e os enviou por outro caminho”.
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A razão pela qual a história de Raabe está nas Escrituras é para nos mostrar que Deus
se agrada em mostrar a glória de Sua graça e as maravilhas de Seu amor para e por
meio dos candidatos menos prováveis.

O Novo Testamento lista duas genealogias de Jesus.

Lucas 3: 23-38 é o registro ascendente da árvore genealógica de Jesus, começando
com o nascimento de Jesus a Maria, e então traçando Sua linhagem de 77 gerações
até Adão. Lucas escreveu sua genealogia de Jesus para provar Sua humanidade.
Mateus 1: 1-17 é o registro descendente da árvore genealógica de Jesus, começando
com Abraão e traçando sua linhagem por 42 gerações até Joseph. Mateus escreveu
sua genealogia de Jesus para provar Sua realeza.

Listadas entre a genealogia de Mateus dos patriarcas hebreus, estão cinco
mulheres; quatro dos quais eram de caráter questionável.

Tamar - uma viúva gentia que se disfarçou de prostituta e seduziu seu sogro a ter
relações sexuais. Perez, um dos gêmeos nascidos dessa relação, era ancestral de
Salmon, que se casou:
Raabe - uma mulher cananéia conhecida como a prostituta de Jericó. Raabe escondeu
os espiões que Josué enviou para testar a força militar de Jericó e, em troca, os
israelitas pouparam a vida dela. Eventualmente, Rahab casou-se com Salmon, que deu
à luz Boaz; um menino judeu que se casaria:

Ruth - Uma mulher moabita que se casou com um homem judeu que morreu
jovem. Naomi, a sogra de Ruth; uma mulher judia, também viveu em Moabe até que
seu marido gentio morreu, e então ela decidiu voltar para Israel para ficar com sua
família, e Rute escolheu ficar com Noemi. Durante esse tempo, Deus providenciou para
que Rute se casasse com Boaz, e dessa relação veio Obede, o avô de Davi, que teve
um caso de adultério com:

Bate - Seba - a esposa de Urias, o soldado Davi planejou ser morto em batalha, para
que ele pudesse se casar com ela. Bate-Seba deu à luz Salomão, que continuou a
linhagem, e a linhagem real do Messias até Jesus, que nasceu para:
Maria - uma mulher devota de Deus; puro, casto, respeitoso, mas com a mesma
natureza pecaminosa de todos os outros. Deus agraciou Maria selecionando-a para ser
a mulher por meio da qual o Salvador nasceria. Maria disse: "Faça-se em mim segundo
a tua palavra."

1. A Preparação da Fé de Raabe -
A notícia de como o Deus de Israel milagrosamente libertou os israelitas da escravidão
egípcia se espalhou por todo o país.

Essa notícia assustou os cananeus porque eles sabiam que o Deus de Israel havia
prometido a Abraão e seus descendentes a terra em que eles viviam para sempre.
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De acordo com Gênesis 10 , e

Números 34 , a terra de Canaã incluía Judéia, Samaria, Líbano, Israel, partes da Jordânia
e Síria;do Mar Vermelho ao Rio Nilo; do mar Mediterrâneo ao rio Eufrates.

Os cananeus descendiam do neto de Noé, Ham.

Os cananeus eram o povo mais vil, perverso e idólatra da terra naquela época - grande
em estatura física, brutal na batalha e cruel no tratamento aos captores, mas temiam o
Deus de Israel.

Vários dias antes de os israelitas cruzarem o rio Jordão para Canaã, Josué enviou dois
espiões a Jericó para testar sua força militar e determinar o método de ataque.

Os dois homens encontraram refúgio na casa da prostituta Raabe, que ficava
encostada na muralha externa da cidade.
Quando as autoridades descobriram as intenções dos homens e seu paradeiro,
pediram a Raabe que as revelasse.

Em vez disso, Raabe escondeu os espias, mentiu para os mensageiros sobre quando
os homens estavam em sua casa e então enviou os mensageiros do rei em uma
perseguição inútil.
Raabe então disse aos dois homens que ela sabia que seu Deus havia dado aos
israelitas a terra de Canaã, pois ela tinha ouvido o que Ele já havia feito por eles desde
que deixaram o Egito.

Raabe disse que todos estavam com medo por causa das coisas poderosas que Deus
havia feito pelos israelitas, mas ela foi a única a confessar: “Pois o Senhor vosso Deus
é Deus em cima nos céus e em baixo na terra”.

Em troca de sua segurança, os espiões prometeram a Raabe que nenhum mal
aconteceria a ela ou a sua família.

O sexto capítulo de Josué cobre a batalha de Jericó:



A cidade de Jericó era cercada por uma muralha de barro com um muro de contenção de
12-15 'de altura em sua base, uma parede de tijolos de barro com 6' de espessura e 26 'de
altura na parte inferior da muralha e um muro de tijolos de 6' de altura com 45 ' parede alta
de tijolos de barro no topo.

Enquanto os israelitas marcharam ao redor deste muro uma vez por dia durante seis
dias, Deus estava mostrando a eles que era humanamente impossível para eles
superar aquele muro maciço por qualquer método militar.
Em Josué 5: 13-15 , Josué disse que encontrou um soldado estranho que se identificou
como “O Comandante do exército do Senhor”.

Visto que os anjos não devem ser adorados, e Josué caiu com o rosto no chão diante
desse soldado, podemos concluir que isso foi uma cristofania - uma manifestação
humana do Cristo pré-encarnado, que veio para liderar a invasão de Jericó.
A procissão começou com a “guarda armada”, seguida por “sete sacerdotes carregando
trombetas”, seguidos pelos sacerdotes carregando a Arca da Aliança, e então a
“retaguarda”.

Eles marcharam ao redor do muro uma vez por dia durante seis dias, mas no sétimo
dia, eles marcharam ao redor do muro sete vezes, e na sétima rodada, eles pararam,
os sete sacerdotes tocaram suas trombetas, os israelitas gritaram e os muros de
Jericho implodiu;eles caíram no chão.

De acordo com Josué 6: 2 , Deus deu a cidade de Jericó aos israelitas antes que
marchassem ao redor de seus muros.
Hebreus 11:30 - “ Pela fé caíram os muros de Jericó, depois que o povo marchou ao
redor deles por sete dias” - os muros de Jericó caíram, não porque os israelitas
marcharam ou porque gritaram, mas porque obedeceram ao Senhor.

Enquanto a cidade de Jericó foi totalmente destruída, Raabe e sua família foram salvos
da ira de Deus.

2. O problema com o futuro de Rahab -
    Espiritualmente, Raabe não era diferente dos outros cidadãos de Jericó - ela não era
apenas uma participante da cultura pagã, como uma prostituta, ela era uma contribuidora
dela.
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Em vez de ter sido criada na herança judaica, sob líderes espirituais como Moisés e
Josué, Raabe foi criada em uma cultura ímpia, onde orgias sexuais faziam parte de sua
adoração a Astarote, a deusa fenícia da fertilidade, e onde bebês recém-nascidos eram
jogados no fogo como uma oferta de sacrifício ao deus cananeu de Moloch.

A palavra hebraica "Zanah", que é traduzida como "meretriz", pode significar
"estalajadeiro", mas a palavra grega "porne", que também é traduzida como "prostituta",
é a raiz de "pornografia", que é o retrato de vergonhoso comportamento sexual.
Raabe era uma prostituta - quer ela fosse forçada a isso, ou ela não tivesse outra
escolha se ela queria que sua família sobrevivesse, Raabe vendeu o uso de seu corpo
por dinheiro.

Raabe não tinha esperança de ser outra coisa senão o que era - uma mulher para ser
usada e destruída pelos homens, mas Deus tinha outros planos para Raabe, e o fato de
ela estar agora no céu apenas aumenta a graça de Deus ainda mais .

3. A promoção da fama de Raabe -
Por todas as medidas humanas, o nome de Raabe deveria ter sido esquecido para
sempre.

Mas, pela graça de Deus, Raabe se tornou uma das heroínas de Deus e incluída entre
as meretrizes que agora residem na casa do Pai no céu.

Após a destruição de Jericó, Raabe se integrou aos israelitas e se casou com um
judeu;Salmon, um dos dois espiões que ela abrigou em sua casa.

Com o tempo, ela deu à luz Boaz, que se casou com Rute, que deu à luz Obede, pai de
Jessé; o pai de Davi, por meio de cuja linhagem Jesus nasceu.
Pela graça de Deus, Raabe, a prostituta se tornou a tataravó do Rei Davi, e a

35ª 
tataravó do

 Rei Jesus . 

4. A Imagem da Fé de Raabe -
 Antes de os dois espiões deixarem a casa de Raabe, eles disseram a ela para marcar
sua casa pendurando um cordão vermelho na janela e reunir todos os membros de sua
família em sua casa.

A palavra “cordão” refere-se a uma “corda” - muitos cordões de linho entrelaçados em
um único comprimento.
A palavra “escarlate” representa várias coisas:

O passado de Raabe - escarlate sempre foi associado ao pecado, mal,
imoralidade e perversidade.

Sangue - aquele que Deus requeria para a remissão de pecados - aquele "fio
escarlate" percorre todo o caminho através da Bíblia, desde o primeiro animal



que Deus matou para fornecer coberturas de lombo para Adão e Eva, até a
cruz do Calvário onde Deus sacrificou Seu Filho encobrir nossos pecados.

Para que aquela corda escarlate fosse eficaz na proteção de Raabe e sua família, ela teve
que colocar sua fé nela:

Sua obediência - ela teve que amarrar a corda em sua casa e pendurá-la na janela.
Sua urgência - ela não sabia quando os israelitas invadiriam, então ela imediatamente
pendurou aquela corda escarlate em sua janela e esperou.

Seu compromisso - ela estava fazendo uma declaração a todos que o viam que ela
estava escolhendo o Deus de Israel em vez dos deuses de seu próprio povo.

Cada vez que os israelitas marcharam ao redor dessas paredes, viram aquela corda
escarlate pendurada na janela de Raabe.

Raabe esperou pela fé na promessa de Deus de que ela e sua família seriam salvas.
Os israelitas caminharam pela fé na promessa de Deus de que Ele destruiria os muros
de Jericó.

Aquela corda escarlate era uma imagem da cruz de Cristo; que no meio de Seu
julgamento final do mundo pecaminoso, Deus estendeu Seu amor, Sua misericórdia e
Sua graça para aqueles que colocam sua fé na Pessoa e obra de Jesus Cristo.
Raabe passou de meretriz a heroína simplesmente por sua fé no Deus de Israel, e
Deus fará o mesmo por qualquer um que seguir seu padrão de fé.


