Aproveitando as Oportunidades
Josué 2.1-24 ; 6.22-25 Capítulo 2
"1
De Sitim enviou Josué, filho de Num, dois homens, secretamente, como espias,
dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma
mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali.
2
Então, se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que, esta noite, vieram aqui uns
homens dos filhos de Israel para espiar a terra.
3
Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e
entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra.
4
A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens; e disse: É verdade
que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia donde eram.
5
Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram; não sei para onde
foram; ide após eles depressa, porque os alcançareis.
6
Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que
havia disposto em ordem no eirado.
7
Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vaus do
Jordão; e, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta.
8
Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado
9
e lhes disse: 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.
10
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.
11
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.
12
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
13
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.
14
Então, lhe disseram os homens: 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.
15
Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia
estava sobre o muro da cidade.

Página 1 de 6

16

E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os
perseguidores; escondei-vos lá três dias, até que eles voltem; e, depois, tomareis o
vosso caminho.
17
Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos
fizeste jurar,
18
se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde
nos fizeste descer; e se não recolheres em casa contigo teu pai, e tua mãe, e teus
irmãos, e a toda a família de teu pai.
19
Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a
cabeça, e nós seremos inocentes; mas o sangue de qualquer que estiver contigo em
casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão.
20
Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do
juramento que nos fizeste jurar.
21
E ela disse: Segundo as vossas palavras, assim seja. Então, os despediu; e eles
se foram; e ela atou o cordão de escarlata à janela.
22
Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram três dias, até que voltaram os
perseguidores; porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém
não os acharam.
23
Assim, os dois homens voltaram, e desceram do monte, e passaram, e vieram a
Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera;
24
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.
...
Capítulo 6
22
Então, disse Josué aos dois homens que espiaram a terra: Entrai na casa da
mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes.
23
Então, entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e
seus irmãos, e tudo quanto tinha; tiraram também toda a sua parentela e os
acamparam fora do arraial de Israel.
24
Porém a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram-no; tão-somente a prata, o
ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da Casa do SENHOR.
25
Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, e a casa de seu pai, e tudo
quanto tinha; e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera
os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó."
Gostaria de compartilhar algo muito simples.
Quando nascemos, crescemos, chegamos à idade da adolescência e
juventude, chegamos a idade adulta, casamos, constituímos família, temos filhos,
chegamos a idade madura e envelhecemos,...e nós sabemos que a vida é cheia de
oportunidades.
Alguns, deixam as oportunidades de sua vida passar.
Outros, se agarram as oportunidades.
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Uns poucos, conseguem gerar oportunidades.
Mas, o fato é que existem oportunidades que são únicas. E elas são
imperdíveis e por isso, que tem pessoas que souberam aproveitar as oportunidades
que lhes chegaram.
Há oportunidades lícitas e oportunidades ilícitas.
No entanto, a vida é marcada de oportunidades.
A história de Raabe, narrada neste livro, é um exemplo de como ela soube
aproveitar a oportunidade de sua vida. Uma oportunidade impar, uma oportunidade
singular mas, uma oportunidade que possibilitaria, não somente de ter a sua vida
mudada mas, também está mudança, contemplaria a sua casa.
Oportunidades, elas passam por nós. Ou nós agarramos ou as perdemos
completamente.
E Deus nos confere oportunidades.
Raabe aproveitou a oportunidade de mudança real.
O texto e contexto de Raabe mostra que, a presença do povo de Deus,
causou medo e pavor nos habitantes daquela região. Raabe reconheceu esta
situação quando disse: - Temos ouvido o que o Senhor fez à vocês. Bem sei que
Deus deu está terra para vocês.
Raabe entendeu e precisamos entender que a fé não é transferida à nós por
osmose. A fé está no campo da experiência. E se queremos conhecer à Deus,
precisamos conhecer pela fé, e a fé vem pelo ouvir.
Todos estes acontecimentos levaram Raabe a tomar a atitude de esconder os
espias. Ela resolveu tomar uma decisão.
Tomar os rumos naturais do seu povo, da sua cultura e da sua etnia.
Ela olha para aqueles homens, e vê neles à oportunidade para garantir a
plenitude da manifestação da vida.
Vida não é o que o homem natural tem.
Vida não é a nossa capacidade de respirar, comer, dormir.
Vida não é somente o campo biológico.
Vida é quando todo o nosso ser pleno, é capaz de entender qual é o propósito
da minha natureza de existência.
Por que eu nasci?
Por que eu vivo?
Compreender esta plenitude, nos faz entender que um dia, nós estávamos
como Raabe, sem esperança.
Mas, os acontecimentos mudaram toda a nossa história.
A nossa vida, é decidida a partir do entendimento,...da composição dos
elementos que constituem a natureza da nossa fé.
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A natureza da minha fé, não é aquela que herdei do meu pai e da minha mãe.
A natureza da minha fé, não é aquela que herdei da religiosidade.
A religiosidade não me confere o teor e a plenitude da graça de Deus.
A graça de Deus só se manifesta, na minha e na sua vida, quando nós temos
uma experiência própria e única com Deus.
Raabe, ela traz uma experiência clara para nós. Ela não podia perder a
oportunidade de mudar a história de sua vida.
E, por conta de todos os riscos. Contra, todos os elementos da cultura.
Ela seguiu a inclinação do seu coração.
Ela permitiu, que em um lapso de bom senso, que ela entendesse a
manifestação da pessoalidade do Deus de Israel.
Era um Deus que colocava terror e temor no coração daqueles que
enfrentassem o povo de Israel.
Oportunidade única, você só tem com Deus.
Quem muda a sua vida, é quem é capaz de dá-la, ...Deus.
Raabe reconheceu a ação de Deus na vida do seu povo.
Raabe reconheceu a ação de Deus no povo de Israel, diante e mediante
todos os acontecimentos que sucederam, desde quando saíram do Egito.
Alguns argumentam, que depois que se filiam à uma igreja... tudo mudou.
Não, o aconteceu sim é o início de uma caminhada.
Religião não muda ninguém.
O que muda é um relacionamento pleno com Deus.
Ninguém te ama mais do que Deus.
Ninguém pode mudar o seu coração,...além de Deus.
Ninguém pode te dar uma oportunidade maior, além da oportunidade que
Deus lhe dá.
O exercício e desafio para nós, é abraçar a oportunidade ou rejeitá-la.
Em detrimento da cultura.
Em detrimento da tradição.
Pois, em detrimento da cultura e da tradição, deixamos passar as
oportunidades que seriam capazes de mudar a nossa vida e a vida de todos aqueles
que amamos.
Por isso, que o texto Sagrado, é sempre cercado de uma expressão única,
quando Jesus curava um enfermo,...curava um doente,...Ele não dizia: - A tua fé te
curou. Pelo contrário, Ele sempre usou a expressão: - A tua fé te salvou.
O caminho do homem é dividido em dois vértices. Ou ele anda com Deus, ou
ele anda sem Deus.
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Não é um caminho de religiosidade.
É um caminho de relacionamento com Deus.
Raabe é desafiada a tomar uma decisão.
Somos desafiados a aprender com ela. Reconhecer o agir de Deus, em todas
as circunstâncias da vida.
Raabe aproveitou a oportunidade, não só da mudança de sua vida mas, de
reconhecer de que não existe multiformas, ...de que não existe multifacetas de Deus.
Deus não criou departamentos de Sua Divindade.
Deus não socializou a Sua Identidade de Salvador com outros nomes.
Atos 4 diz: Não existe nenhum outro nome, debaixo dos céus ou em cima da
terra, pelo qual importa que coloquemos a nossa fé nEle.
Você pode ser devoto,... pode ter fé desde criança mas, se sua fé não é
centrada em um único nome, aquele que é sobre todos os nome,...você tem tudo,
menos fé,... você tem crença.
Crença é a capacidade de acreditar em "A", "B" ou "C".
Fé é quando depositamos naquele que é sobre todos os nomes, e esse nome
é o nome de Jesus.
Por isso, o texto Sagrado diz que Raabe aproveitou para propor um pacto que
salvaria toda a sua família.
É importante perceber que a salvação, da minha e da sua família, está
condicionada a obediência.
Raabe entendeu que as exigências fossem cumpridas, ou seja, todos da sua
família deveriam estar dentro da sua casa e colocarem um pano vermelho na janela
para identificar o local.
A Bíblia é formada com relatos bibliográficos, de homens e mulheres, que
deram um passo de fé. Tomaram ciência de um pacto com Deus e foram capazes de
deixar um legado para a sua descendência, agindo e afirmando que: Eu e minha
casa serviremos ao Senhor.
Não existe outro meio de você abençoar a sua família.
Raabe não pensou somente nela,... ela pensava em toda a sua
descendência, e ela diz: Jurem-me que toda a minha casa será abençoada.
Raabe era uma prostituta mas, o seu encontro com Deus, à transformou
numa membro descendente da linhagem real, na genealogia do nosso Salvador
Jesus Cristo.
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O que Deus espera, de mim e você, é que não sejamos religiosos mas,
sejamos capazes de fazer como essa mulher, que agarrou a oportunidade
imperdível de sua vida.
O texto Sagrado diz que ela seria lembrada, e ela foi lembrada. Quando você
lê o Novo Testamento, a menção ao nome de Raabe é citada. Raabe aproveitou a
oportunidade para confessar e professar à Deus como seu Senhor.
Raabe no versículo 11 diz: 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.
E é este Deus que espera de nós uma declaração pública.
Você pode ter uma religião mas, Ele lhe oferece um novo coração.
E é por isso, que Raabe nos traz este exemplo, ou seja, o exemplo de não
perder a oportunidade da sua vida.
Romanos 10.9-10 diz, assim como, dizia para Raabe:
"9 Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração,
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
10
Porque com o coração se crê para justiça e com a boca se confessa a
respeito da salvação.
11
Porquanto a Escritura diz: Todo aquele que nele crê não será confundido."
A minha experiência de fé, determina também, a benção de Deus a minha
descendência.
A sua experiência de fé, determina o legado que você irá deixar para os seus.
Em quem você tem crido?
E em quem você tem depositado o seu coração?
Você tem um pacto com Deus ou você tem uma religião?
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