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FAMILIA – 017 EXEMPLOS POSITIVOS
Josué 6:25 Mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família, e todos os seus pertences, 
pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive 

entre os israelitas até hoje.

Responda:   - Fale um exemplo a ser seguido de alguém de sua casa

Falamos muito de exemplos a não ser seguido, entretanto existem muitos exemplos que podem 
nortear nossa caminhada. Atitudes de pessoas que se tornaram referencia para as nossas vidas. 
Não podemos deixar de falar daqueles que, vivendo no temor do Senhor, abençoaram suas 
famílias. 

Foi o caso de Raabe, que salvou  seu lar na invasão dos israelitas a Jericó colocando uma fita 
vermelha na janela Josué 2:21 "Seja como vocês disseram", respondeu Raabe. Assim ela os 
despediu, e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela 
A atitude da prostituta Raabe, a colocou na seleta lista dos heróis da Fé. Pela fé a prostituta 
Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. 
Hebreus 11:31 

Estava para acontecer uma grande destruição na cidade, e sua postura em acolher os homens de 
DEUS que estavam espiando a terra, trouxe grande livramento a todos da sua casa! Josué 6:23-
25

Também foi o caso da jovem empregada que provocou uma grande transformação na casa de 
Naamã. Sua presença foi benéfica, abençoadora ( II Re 5: 1-4). Essa menina que não sabemos o 
nome, disse a Naamã a respeito de um Profeta chamado Eliseu, que poderia invocar a DEUS e 
curar a Lepra de Naamã.

Outro exemplo positivo é o de Noé. Não sabemos o nome de sua esposa, mas, quando ele entrou 
na arca, toda a sua casa foi junto. Todos foram beneficiados pela sua fé (Gn 7: 1-7). Também os 
pais israelitas, que na primeira páscoa passaram sangue do cordeiro na verga da porta, livrando o 
lar da perda do filho primogênito, também é um exemplo de bênção – Ex 12: 1-13.

E quantos outros “santos de casa” fizeram milagres? José é outro ótimo exemplo. Foi bênção na 
casa de Potifar e, principalmente, para os seus familiares. No Salmo 128 lemos que a esposa e 
filhos são alcançados pela graça de Deus, por causa do compromisso do homem da casa. Outro 
texto bíblico nos mostra o mesmo acontecendo a partir do compromisso da esposa: Pv 31:10-31. 
A mulher virtuosa é uma preciosidade para o seu lar.

Não podemos negar que o pecador tem tirado a paz de muitos lares, tem atraído a tragédia. A 
questão aqui é definirmos: o que tenho levado para meu lar: bênção ou maldição? Não esqueça 
também que, em Cristo, todo passado não interfere mais no futuro ( II Co 5:17).

“A grande pergunta não é: ‘quem é o meu vizinho?’, mas que vizinho sou eu?”
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