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Igreja de Deus
Escola Dominical
A CORDA VERMELHA NA JANELA
Josué 2:1-24
Foi
escolhido
como o novo líder
dos
Israelitas
o
Josué. Disse lhe
Deus: "Seja forte e
de uma boa coragem:
porque este povo dividirá a terra que jurei aos pais
deles por herança" (Josué 1:6). Prometeu Deus ficar
com Josué onde quer que ele fosse como Ele fez com
Moisés o seu servo. Portanto, Josué foi preparando o
povo para atravessar o rio Jordão e entrar na terra de
Canaã—a terra que lhes fora prometida por Deus.
A primeira cidade pela qual os Israelitas entraram
na terra de Canaã era Jericó. Josué queria mais saber
acerca a terra de Canaã. Então ele enviou dois espiões
secretamente para ver a cidade de Jericó.
Os espiões vieram à Jerico e foram a casa duma
mulher chamada Raabe. Ora, Raabe queria que
aqueles homens forasteiros ficassem por ai, mas os
homens já haviam sido reconhecidos como Israelitas
quando mesmo entravam na cidade. Ora vejamos que
o povo de Jericó temia muito o povo de Israel porque
eles tinham ouvido quase tudo do que os Israelitas
haviam feito às outras nações.
Quando o rei de Jericó foi dito que já havia entrado
na cidade dois espiões israelitas, ele mandou homens
dele para casa da Raabe a busca e captura dos espiões.
Mas quando os homens chegaram na casa dela, não
acharam os espiões, não porque haviam ido embora,
mas sim, porque haviam se escondido no telhado da
casa de Raabe. E no tecto havia um espaço que servia
para os donos daquela casa de sala de estar. Porém, no
telhado estavam lá trouxas de linho arrumadas em
ordem. Raabe tinha escondido lá os homens entre
aquelas trouxas de linho.
Quando os enviados pelo rei não encontraram os
espiões Israelitas na casa da Raabe, pensaram com
toda certeza que os homens já tinham deixado a cidade.
No entanto nas correrias deixaram a casa em direcção
ao rio com esperança de pega-los imediatamente.
Passado um tempo depois dos homens do rei terem
deixado a casa da Raabe, ela pôs-se a escalar ao
telhado a fim de falar com os espiões. Contou Raabe
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aos espiões que o povo de Jericó havia se apercebido
de toda libertação que Deus mesmo dava aos Israelitas
no conflito contra os egípcios e aquela história de
separação das águas do mar vermelho, permitindo
assim a travessia do povo para outra margem. Ainda
por cima o povo de Jericó sabia a grande destruição
que o povo de Israel trouxe aos dois reis Amorreus:
Sion e Ogue. Disse Raabe logo que o povo ouviu
daquelas coisas, eles ficaram muito assustados e não
tinham naturalmente a coragem.
Com a sua própria boca Raabe confessou que
Deus era o Senhor de todo mundo. Ela perdiu os
homens prometê-la que eles mostrariam bondade a ela
e a sua família inteira poupando suas vidas com tudo
o que possuíam.
Os espiões pediram-lhe para não dizer à alguém
acerca deles e que eles fariam sim, o seu pedido. Então
eles lhe responderam: "A nossa vida responderá pela
vossa, se não denunciardes este nosso negócio. E
quando o Senhor nos entregar esta terra, usaremos
para contigo de bondade e de fidelidade."
Prometeu Raabe a não quebrar o pacto. "De
acordo as vossas palavras assim seja."
Ora, o muro da cidade
era suficientemente largo
para que as casas fossem
construídas nele, e a casa
de Raabe estava no murro
da cidade. Quando os
espiões já estavam prontos
para deixar a cidade,
Raabe ajudou os espiões
escaparem-se pela janela
usando
uma
corda
vermelha, deixando a
corda do lado de fora do
murro. Os espiões saíram
pela janela para fora do
murro na corda vermelha.
Os homens disseram a
Raabe para amarar a
corda na janela e juntar
toda a sua família dentro
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da sua própria casa contudo, todos estavam unânimes
e juntos dentro da casa da Raabe aguardando assim
pelo regresso dos espiões. Se eles desobedecessem
saindo para fora daquela indo andando pela cidade
estariam arriscando as suas próprias vidas. Raabe quis
que a sua família fosse salva, nisto ela pendurou a
corda vermelha na janela da sua casa juntando assim
toda a sua família.
Os espiões foram às montanhas para se
esconderem por três dias. Então, eles regressaram á
Josué com uma novidade e contaram-lhe tudo o que
havia acontecido. Disseram a Josué, "De certeza Deus
deu para nós a terra; toda ela está nas nossas mãos;
porque nem mesmo os seus habitantes estão abatidos
por nós."
A corda vermelha tinha alto valor. Para os espiões

aquela serviu-lhes do caminho para a fuga dos seus
inimigos. Também a Raabe confiou na sua corda que
salvaria junto a sua família da destruição quando os
espiões a vissem pendurada pela janela, porque eles
teriam que salvar aquela família cumprindo assim o
pacto feito. Já de regresso, os espiões procuraram pela
corda vermelha de modo a respeitar o compromisso
que fizeram de resgatar Raabe e a sua família.
Talvez a corda vermelha terá sido vista como um
tipo de sangue de Jesus. Confiando no seu sangue
(Jesus Cristo) estamos assim a achar o caminho de
saída para fora do pecado. Pedimos a Deus para nos
perdoar e confiar no sangue do seu filho Jesus para nos
salvaguardar do pecado, assim como os espiões viram
a corda vermelha e resgataram Raabe e sua Família.

Versículo Para Memorizar:
"Pela fé ... Raabe não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espiões."
—Hebreus 11:31
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Decifre as Palavras e Escreva
Debaixo das Imagens

A _________________da Raabe

Os dois __________.

A cidade de _____________________.

SEÕESPI
OIJREC
ABERA
ASAC
A ____________
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