LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
31

Deus chamou Raabe
LEITURA BÍBLICA: Js 2:1-24; 6:1-25; Hb 11:31; Tg 2:25; Mt 1:5

OBJETIVO: Ver que a salvação de Deus é plena e gratuita para todos os que respondem ao Seu chamado. Se
cooperarmos com Deus e escolhermos nos unir ao Seu povo, Deus salvará a nós e a nossa família, e também
poderemos ser úteis para o Seu propósito.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Atos 16:31 (Responderam eles: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa.); Hebreus 11:31 (Pela fé,
Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias.); 1 Pedro 3:8
(Finalmente, tende todos o mesmo modo de pensar, sede solidários, amando os irmãos, compassivos,
humildes.)

SUGESTÕES DE TRABALHO MANUAL:
1) Marcador de página ou chaveiro feito de cordão vermelho trançado
2) Cena da casa de Raabe com um monte de hastes de linho no terraço, uma corda vermelha e dois espias
descendo.
3) Cena de pessoas marchando ao redor das muralhas de Jericó.

CONTEXTO: Os filhos de Israel chegaram ao fim de sua jornada no deserto. Depois que Moisés morreu, Deus
encarregou Josué de levar Seu povo para a boa terra que Ele havia prometido a seus pais. Josué enviou dois
homens a Canaã para sondar Jericó, a primeira cidade que o Senhor lhes deu para conquistar na boa terra.

CONTEÚDO: Os dois espias foram enviados secretamente por Josué para ver a terra, especialmente Jericó. Eles
foram hospedados numa casa construída sobre a grande muralha que cercava a cidade. Esta era a casa de
Raabe, uma prostituta (mulher pecadora). Logo depois o rei de Jericó foi informado que alguns homens dos
filhos de Israel tinham vindo sondar a terra, e mandou dizer a Raabe: “Faze sair os homens que vieram a ti e
entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra.” Raabe pegou os dois homens e os escondeu! Ela
disse: “É verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia donde eram. Havendo-se de fechar a
porta, sendo já escuro, eles saíram; não sei para onde foram; ide após eles depressa, porque os alcançareis.”
(Js 2:4-5). Ela disse aos homens do rei que, se fossem rapidamente atrás deles, poderiam alcançá-los. No
entanto Raabe levou os dois homens até o terraço e os escondeu entre hastes de linho que havia colocado lá.
Em seguida os homens do rei saíram atrás dos dois espias, e assim que eles saíram, o portão foi fechado.
Então Raabe subiu ao terraço e falou aos dois espias, dizendo: “Bem sei que o SENHOR vos deu esta terra, e que
o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos
ouvido que o SENHOR secou as águas do mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito; e também o que
fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Ogue, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo
isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença; porque o
SENHOR, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra.” Ela prosseguiu: “Agora, pois, jurai-me, vos
peço, pelo SENHOR que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa
de meu pai; e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também
a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte.”

Então os dois espias lhe disseram: “A nossa vida responderá pela vossa se não denunciardes esta nossa missão;
e será, pois, que, dando-nos o SENHOR esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade.” Então
Raabe baixou os dois homens por uma corda através de uma janela. A casa de Raabe ficava sobre a muralha da
cidade. Raabe disse a eles que fossem para a montanha e se escondessem ali por três dias até que os
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perseguidores voltassem para Jericó. Antes de partirem, os espias deram instruções específicas a Raabe para
que ela e sua família pudessem ser salvas quando o povo de Deus voltasse mais tarde para tomar a cidade. Foi
isso que Raabe deveria fazer: ela deveria amarrar um cordão de fio escarlate (vermelho) na janela – a mesma
janela que usou para deixar os espias saírem. Teria que reunir seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a casa de
seu pai em sua casa. Quem estivesse com Raabe na casa também seria poupado. Além disso, Raabe teria que
manter a visita dos espias em segredo. Ela lhes respondeu, dizendo: “Segundo as vossas palavras, assim seja.”
Então os mandou embora e amarrou o cordão escarlate na janela, e manteve tudo em segredo.

Os perseguidores procuraram por todo o caminho e não conseguiram encontrar os espias. Depois de se
esconderem nas montanhas por três dias, os espias voltaram em segurança para Josué e lhe contaram tudo o
que havia acontecido. E disseram a Josué: “Certamente, o SENHOR nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e
todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós.”

Ora, Jericó estava tão fechada por causa dos filhos de Israel que ninguém saía e ninguém entrava. Josué havia
recebido ordens do Senhor: homens armados, seguidos por sete sacerdotes com trombetas diante da Arca da
Aliança, seguidos pela retaguarda, marchavam ao redor da muralha de Jericó uma vez por dia durante seis
dias. As pessoas ficavam quietas enquanto marchavam ao redor da muralha todos os dias, e voltavam ao
acampamento. No sétimo dia se levantaram de madrugada e marcharam ao redor da cidade sete vezes. Na
sétima vez os sacerdotes tocaram as trombetas. Finalmente, Josué disse ao povo: “Gritai, porque o SENHOR vos
entregou a cidade! Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver; somente viverá Raabe, a
prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos.” (Js
6:16-17).

O povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Quando ouviram o som das trombetas, o povo gritou com
um grande brado e a muralha caiu ao chão. O povo subiu direto para a cidade e a capturou. Eles destruíram
tudo o que havia na cidade e queimaram a cidade no fogo. Pegaram a prata, o ouro e os vasos de bronze e de
ferro, e os colocaram no tesouro da casa do Senhor. No entanto, como prometido, Josué preservou Raabe, a
prostituta, a casa de seu pai e tudo o que pertencia a ela, porque ela escondeu os espias. Mais tarde Deus
providenciou soberanamente que Raabe se unisse ao Seu povo através do casamento e, finalmente, ela se
tornou uma ancestral de Jesus Cristo (Mt 1:5). Que história maravilhosa de salvação!

APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar todas
elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que você está
servindo.
● Ser aberto. Raabe era uma mulher pecadora que habitava entre um povo pecador, mas ela ouviu falar do
Deus de Israel e de Suas obras poderosas entre o Seu povo, e creu no que ouviu. Raabe tinha uma atitude
aberta porque, mesmo não sendo israelita, creu no Deus dos filhos de Israel e cooperou com Ele. Hoje todos
nós podemos ir a Deus livremente, assim como Raabe fez, independentemente de quem somos e de qual é a
nossa formação. Simplesmente precisamos ter um coração que busca a Deus e Seu povo. Deus recebe e salva
todos os homens. Como crianças, podemos ser abertos para brincar com crianças diferentes, com um novo
aluno na sala de aula, ou com um visitante na reunião de crianças.

● Salvação. A corda vermelha escarlate pendurada na janela de Raabe deve ter parecido uma corrente de
sangue descendo da parede até o chão. Você se lembra de outra ocasião em que o sangue foi usado como
símbolo de salvação? (Páscoa). Esta é uma figura no Antigo Testamento representando como Jesus Cristo
redimiria Seu povo pecador e os traria à segurança e à salvação através da fé Nele por meio de Seu precioso
sangue purificador de pecados. Raabe creu e seguiu as instruções dos dois espias e, finalmente, ela e sua
família foram salvos. Hoje o caminho da salvação de Deus é pelo sangue de Jesus. Um dia, quando crermos e
seguirmos o caminho da salvação de Deus, seremos salvos, assim como nossa família. Também poderemos
ser úteis para o propósito de Deus.

● Salvação da casa. A unidade da salvação de Deus é a família inteira. Raabe cuidou não apenas de sua
própria salvação, mas também da salvação de toda a sua família. Devemos orar por nossos familiares que
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ainda não creram no Senhor Jesus. Podemos falar a eles sobre o Senhor Jesus e trazê-los para as reuniões,
onde podem ouvir sobre Ele e também crer Nele.

● Cooperar com Deus e Escolher Deus. Raabe ouviu tudo o que o Senhor fez, temeu a Deus e cooperou
com o plano de Deus. Ela foi sábia na maneira como escondeu os dois espias, e todo esse plano ajudou a
salvar sua casa. Também forneceu o caminho para conquistar Jericó. Os dois espias cooperaram com Deus e
prometeram proteção à família de Raabe. Raabe defendeu o que era certo para as autoridades nesta situação
de extremo perigo. Ela sabia quem era e tinha uma fé forte que governava sua cooperação com Deus. Raabe
escolheu Deus sobre seu próprio povo (Hebreus 11:31: Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os
desobedientes, pois acolheu em paz os espias.) Deus deu a Raabe a sabedoria nesta situação. Você se lembra
de outra história recente sobre uma jovem e mulheres cooperando com o plano de Deus? (Sifrá e Puá, as
parteiras, Joquebede, mãe de Moisés, e Miriã, sua irmã.) Raabe cooperou com Deus e escolheu Deus, e como
resultado Raabe foi mencionada no livro de Mateus na genealogia de Jesus Cristo. Devemos cooperar com
nossos pais, professores e autoridades sobre nós e escolher o que é certo.

● Ser gentil e prestativo. Raabe permitiu que os dois espias entrassem em sua casa e cuidou deles. Ela
tratou-os com bondade e os recebeu em paz. Decidiu ajudar e proteger os dois espias porque tinha ouvido
como Deus conduziu os filhos de Israel, e creu em Deus. Quando recebemos visitas em nossa casa, estamos
mostrando que nossa atitude aberta e bondosa pode ser útil para as pessoas ao nosso redor.

Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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