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Meditação de São João Paulo II 
sobre o Sermão da Montanha, 

quando de sua visita à favela do Vidigal, 
no Rio de Janeiro

“Quando Jesus subiu ao monte e começou a proclamar às 
multidões que O circundavam o Seu ensinamento que 
costumamos chamar de Sermão da Montanha, brotaram de 
Seus lábios, antes de tudo, as Bem-aventuranças. Oito bem-
aventuranças, a primeira das quais declara: 'Bem-aventurados 
os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus' (Mt 5,3).

Existe uma só montanha na Galiléia sobre a qual Jesus 
pronunciou as Suas bem-aventuranças. Contudo, são tantos os 
lugares de toda a Terra onde estas mesmas armações são 
anunciadas e escutadas... E são tantos os corações que não 
cessam de reetir sobre o signicado daquelas palavras 
pronunciadas de uma vez por todas... Não cessam de meditá-
las. E seu único desejo é, com todo o coração, pô-las em prática. 
Buscam viver a verdade das oito bem-aventuranças. Certamente 
existem em terras brasileiras muitos lugares assim. E também 
aqui existiram e existem muitíssimos desses corações.

Quando pensei de que maneira deveria apresentar-me diante 
dos habitantes desta terra que visito pela primeira vez, senti o 
dever de apresentar-me antes de tudo com o ensinamento das 
oito bem-aventuranças. E veio-me o desejo de falar dessas coisas 
a vocês, moradores do Vidigal. Através de vocês, gostaria de 
falar também a todos os que no Brasil vivem em condições 
parecidas com as de vocês. Bem-aventurados os pobres em 
espírito.

(...) Os pobres em espírito são aqueles que são mais abertos a 
Deus e às 'maravilhas de Deus' (At 2,11). Pobres porque prontos a 
aceitar sempre aquele dom do alto, que provém do próprio 
Deus. Pobres em espírito - aqueles que vivem na consciência de 
ter recebido tudo das mãos de Deus como um dom gratuito e que 
dão valor a cada bem recebido. Constantemente agradecidos, 
repetem sem cessar: 'Tudo é graça!', 'demos graças ao Senhor 

nosso Deus!'. Deles Jesus diz, ao mesmo tempo, que são 'puros 
de coração', 'mansos'; são eles os que 'têm fome e sede de 
justiça', os que são frequentemente 'aigidos', os que são 
'operadores de paz' e 'perseguidos por causa da justiça'. São eles, 
enm, os 'misericordiosos' (cf. Mt 5,3-10).

A Igreja em todo o mundo quer ser a Igreja dos pobres. A Igreja 
em terras brasileiras quer também ser a Igreja dos pobres - isto é, 
quer extrair toda a verdade contida nas bem-aventuranças de 
Cristo, e sobretudo nesta primeira - 'bem-aventurados os pobres 
em espírito'. Quer ensinar esta verdade e quer pô-la em prática, 
assim como Jesus veio fazer e ensinar.

(...) Na pobreza é necessário conservar, sobretudo, a dignidade 
humana, e também aquela magnanimidade, aquela abertura 
do coração para com os outros, a disponibilidade pela qual se 
distinguem exatamente os pobres - os pobres em espírito.

Àqueles que vivem na abundância ou ao menos em um relativo 
bem-estar, (...) não vos fecheis em vós mesmos! Pensai nos mais 
pobres! Pensai naqueles que não têm o suciente, que vivem na 
miséria crônica, que sofrem fome! E partilhai com eles! Partilhai 
de modo programático e sistemático. A abundância material não 
vos prive dos frutos espirituais do Sermão da Montanha, não vos 
separe das bem-aventuranças dos pobres em espírito. E a Igreja 
dos pobres diz o mesmo, com maior força, àqueles que têm de 
sobra, que vivem na abundância, que vivem no luxo. Diz-lhes: 
Olhai um pouco ao redor! Não vos dói o coração? Não sentis 
remorso na consciência por causa de vossa riqueza e 
abundância? Se não - se quereis somente ter sempre mais, se os 
vossos ídolos são o lucro e o prazer - recordai que o valor do 
homem não é medido segundo aquilo que ele tem, mas segundo 
aquilo que ele é. 

Portanto, àqueles que têm em superabundância, evitem o fechar-
se em si mesmos, o apego à própria riqueza, a cegueira 
espiritual. Evitem tudo isto com todas as forças. Não cesse de 
acompanhá-los toda a verdade do Evangelho e, sobretudo, a 
verdade contida nestas palavras: 'Bem-aventurados os pobres 
em espírito, porque deles é o reino dos céus.'” (Mt 5,3)

Próxima turma
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O Amor é a fonte da Missão

Em outubro, comemoramos o mês das missões, momento em que reetimos, de forma especial, sobre o que é ser missionário, sobre os 

lugares ao redor do mundo que são terras de missão e também sobre o quanto o Evangelho é perseguido, tal qual a Igreja de Cristo, nossos 

irmãos que vivem em realidades muito diferentes da nossa, perseverando, ainda assim, na fé.

E é pelo Amor que se tem a Deus e ao Evangelho que diversas pessoas deixam suas seguranças para se lançar no chamado de espalhar a 

Boa Nova, Amor esse que é o próprio Espírito Santo ardendo nos corações. Percebemos essa ação ao longo da história: com os Apóstolos, 

em primeiro lugar, após Pentecostes, quando o Espírito os levou a pregar em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os conns do 

mundo conhecido. Depois, se espalhando por meio dos homens e mulheres que chegaram a locais ainda mais distantes, como São 

Bonifácio e São Patrício, até a época das grandes navegações, quando os Jesuítas, de modo especial, tomaram a sério essa missão de levar 

o Evangelho a todos os cantos do mundo, com São Francisco Xavier, São José de Anchieta e muitos outros, entre eles grandes mártires, que 

deram sua vida pelo Reino de Deus. O Amor de Deus, assim, chegou a todos os cantos do mundo. De leste a oeste, de norte a sul, a Boa 

Nova da Salvação encontrou todos os cantos do planeta, conforme o próprio Cristo já ordenara.

Ser missionário implica exatamente em se deixar levar pelo Amor para realizar todas as ações, seja em missão fora da sua realidade, seja 

espalhando a palavra de Deus com seus atos no seu dia-a-dia. Foi assim que Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face se tornou 

a padroeira das missões, entendendo que cada ato nosso deve ser feito com amor, pois essa é a realidade à qual todos fomos chamados: 

ser o Amor de Deus na vida de outros.

Rezemos, então, neste mês, para que todos os missionários possam se deixar mergulhar no Amor de Deus para com amor tudo realizar. 

Que cada um possa contribuir com o que tem para o anúncio da Boa Nova, com seus dons, talentos, forças. Que cada ação leve adiante a 

Palavra de Deus, para que, caindo em terra boa, dê muitos e muitos frutos a quem esteja necessitando e força contra as perseguições 

sofridas em diversas partes do mundo.
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Adolescência dos lhos
A adolescência é uma fase toda especial, e 
é nossa missão como pais fornecer apoio, 
proteção e incentivo aos nossos lhos, na 
medida certa, segundo a vontade de Deus.
Intensas são as mudanças f ís icas, 
hormonais, psicológicas e sociais. O 
cérebro do adolescente ainda está em 
formação, e a impulsividade e um senso de 
urgência podem se fazer presentes em sua 
rotina.
Além disso, os processos biológicos de 
maturação sexual e os relacionamentos 
amorosos contribuem para aumentar as 
fontes de ansiedade, estresse e conitos na 
vida do adolescente.
Surgem a crescente importância da roda de 
amigos, as sensações de pertencimento a 
uma “tribo” cultural, as pressões sobre o 
desempenho acadêmico e as notas etc.
Na família, os adolescentes estão em 
processo de se diferenciar dos pais, a m de 
construir sua própria identidade pessoal. 
Isso é um processo saudável, mas implica, 
muitas vezes, em aumento dos conitos 
familiares, brigas e isolamento emocional 
dos pais.
Como, então, lidar com tudo isso? Sem 
pretender apresentar uma “fórmula 
mágica”, trarei a seguir algumas ideias 
para construir uma relação positiva com 
seu lho adolescente.

1. Pergunte e escute - Mostrar-se 
aberto ao diálogo é um excelente 
começo. Mas é preciso realmente 
escutar! Ouvir sem julgamentos ou 
críticas, se interessar pelos assuntos 
que ele se interessa, buscar “entrar 
no mundo dele”.

2. Encha o tanque emocional do seu 
lho - Demonstre que você se 
importa, que está ali para ajudar, 
que as necessidades dele são 
prioridade na sua vida. Todo lho 
precisa sentir que seus pais o amam 
incondicionalmente e o aceitam do 
jeito que ele é. Isso dará a ele forças 
para receber os limites necessários.

3. Apresente os limites de forma clara, 
rme, mas gentil - Explique o 
porquê, comente sobre seus 
sentimentos e deixe seu lho fazer 
escolhas dentro do que é possível. 

Acima de tudo, cultivem juntos a 
espiritualidade, buscando a Deus como 
centro da família e dos valores que 
regem a relação entre vocês. 

Yolanda Abreu
psicóloga educacional e orientadora parental

yolanda.psi@gmail.com

São Padre Pio 

e a oração do Rosário

O  pode ser considerado um dos Santo Padre Pio

maiores devotos do Santo Rosário. Em suas 

biograas, relata-se que ele procurava rezar o 

Rosário muitas vezes ao dia. E assim ele chamava 

o Terço: “a arma de defesa e de salvação, doada 

para lutar contra as astutas ciladas do inimigo 

infernal”.

Padre Pio costumava dizer também “ame a 

Virgem e reze o Rosário, porque o seu Rosário é a 

arma contra os males do mundo de hoje. Todas 

as graças dadas por Deus passam pela Mãe 

Santíssima”.

Conta-se que Padre Pio sempre carregava o 

Rosário ao redor do braço à noite. Poucos dias 

antes de sua morte, quando Padre Pio estava 

indo para a cama, ele disse aos frades em seu 

quarto: “Deem-me minha arma!”. E os frades, 

surpresos e curiosos, perguntaram-lhe: “Onde 

está a arma? Não vemos nada!”. Padre Pio 

respondeu: “Está no meu hábito!”. Depois de 

vasculhar os bolsos de seu hábito religioso, os 

frades lhe disseram: “Padre, não há arma no seu 

hábito! Só encontramos o seu Rosário!”. Padre 

Pio imediatamente disse: “E isso não é uma 

arma? A verdadeira arma?!”.

Esse relato mostra como esse grande santo 

valorizava o Rosário. De fato, Frei Marcellino 

comentou certa vez que ajudava o Padre Pio a 

lavar as mãos, uma de cada vez, “porque não 

queria deixar as contas do Rosário e passava o 

Rosário de uma mão para a outra”.

O santo disse uma vez a seus lhos espirituais: 

“Em todo o tempo livre que você tiver, depois de 

terminar seus deveres, você deve se ajoelhar e 

rezar o Rosário. Rezar o Rosário diante do 

Santíssimo Sacramento ou diante do crucixo”. 

Sonia Oliveira 

Fonte: Adaptado O Rosário, a grande devoção do 

Padre Pio - Regina dei As razões pelas quais  - 

São Padre Pio recomendava a oração do Santo 

Rosário - ChurchPOP Português

Jesus, o meu amor, fez-me compreender hoje o quanto me ama, 
embora haja então grande abismo entre nós: Criador e criatura. 
No entanto, de certa forma existe, como que igualdade: o amor 
preenche esse abismo. Ele mesmo se rebaixa até mim e me faz 
capaz de conviver com Ele. Mergulhei Nele, como que me perdendo 
por completo - no entanto, sob a inuência do Seu olhar amoroso a 
minha alma hauriu força e vigor, consciência de que ama e é 
amada de maneira especial, sabendo que o Poderoso a defende. 
De uma tal oração, embora breve, a alma tira muito proveito. Nem 
horas inteiras de oração comum dão à alma a luz que lhe dá um 
breve momento de oração elevada. 

(Diário de Santa Faustina parágrafo 815)
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“A Minha Vocação é o Amor!”
Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face

“Oh, meu Jesus, talvez seja ilusão, mas parece-me que não podeis 
encher uma alma de mais amor do que dele enchestes a minha. Por isso, 
atrevo-me a pedir-vos a possibilidade de 'amar os que vós me destes, 
como vós me amastes a mim'. Se um dia, no céu, descobrir que os amais 
mais do que a mim, alegrar-me-ei com isso, porquanto desde já 
reconheço que essas almas, muito mais do que a minha, merecem vosso 
amor. Na Terra, porém, não posso conceber maior imensidão de amor 
do que aquele que vos aprouve propiciar-me gratuitamente, sem 
nenhum mérito de minha parte.”
Sempre seguiu e viveu intensamente o evangelho (“quando sou fraca, 
então é que sou forte”,  2Cor 12, 10). Sua vida foi puro Evangelho, 
praticado e testemunhado em sua curta existência terrena, porém com a 
intensidade e profundidade sucientes para deixar o legado com que 
nos presenteou: A Pequena Via. A infância espiritual que viveu está longe 
de ser infantil. Decerto muito madura, de alma profunda, que se deixa 
conduzir pelo Pai, com total conança. Dotada de grande inteligência e 
ousadia, também se abandonava aos cuidados do Pai, como a criança 
que cona cegamente, pois se reconhece lha e conhece o Pai que tem. 
Esse senso de liação, conança plena e total entrega e abandono e sua 
extraordinária humildade zeram de Teresa a santa cuja vocação era o 
Amor.
Quis entregar-se como vítima de sacrifício pelas almas dos pecadores, 
pelos sacerdotes e para o prazer do seu Amado. Buscou em tudo, até as 
pequenas coisas cotidianas, entregar a Ele. Os pequenos conitos, 
chateações, impaciência, tudo era matéria-prima para ser oferecida a 
Jesus. Tolerava tudo. Exercia a paciência com maestria.
Se santidade tiver um cheiro, deve ser o de rosas. As rosas são sinal de 
simplicidade, delicadeza e humildade de Santa Teresinha. Como o 
amor, as rosas são delicadas e sensíveis e, ao mesmo tempo, fortes e 
intensas. Na rosa há beleza, perfume, sutileza, mas há também 
espinhos e base rme. Seja como for, quando penso nas rosas de Santa 
Teresinha, vejo como um sinal de amor. Amor a Deus sobre todas as 
coisas, que se converte em amor ao próximo, que se manifesta por 
atitudes, ações e exemplos. Doação de vida!

Ela se entregou inteiramente ao Amor. Viveu de amor, pelo Amor e por 
Amor morreu e se tornou esse exemplo vivo de doação e renúncia de si 
mesma para os outros.
Tinha muito amor a Nossa Senhora. Adotou Maria como sua mãe e 
contava com a sua intercessão, principalmente depois de ter sido curada 
instantaneamente de sua depressão, depois que a Virgem lhe apareceu 
e lhe sorriu. Voilá! Ficou curada! “A alegria do Senhor é a nossa força” e 
Nossa Senhora é portadora dessa Alegria. “Oh Jesus, meu divino 
esposo! Que eu não perca jamais a segunda veste do meu batismo! Tira-
me deste mundo antes que cometa a mais leve falta voluntária. Que 
sempre procure e encontre só a Ti. Que as criaturas nada sejam para 
mim e eu nada seja para elas, mas que Tu, meu Jesus, sejas tudo!” 

Elaine Ferraro

O terceiro degrau: “Pergunte!”

No caminho para uma vida de união com o 

Anjo, é importante compreender que o 

maligno está envolvido em todos os pecados 

dos homens, se não antes do homem os 

cometer ou no próprio momento em que os 

cometeu, ao menos depois, de modo que 

sempre lhe tira alguma vantagem.

O homem está, portanto, sempre envolvido no 

combate e tem no mundo invisível, queira ele 

ou não, tanto amigos que o assistem quanto 

adversários. Para poder praticar boas ações, o 

homem deve ter amizade com Deus, ou seja, 

estar em estado de graça. Caso contrário, 

encontra-se - embora ainda não com certeza 

denitiva - sob o poder do maligno. Muitos 

cristãos ignoram esses fatos ou são indiferentes 

a eles. Mas quem vive com o Anjo escolheu 

Deus e procura car na graça de Deus.

Saber que nós, para crescermos no amor de 

Deus, dependemos dos Anjos, de modo 

especial do nosso Anjo da Guarda, devia 

estimular-nos a aprofundar o contato com o 

nosso Irmão celeste. Já não basta acreditar na 

sua presença (primeiro degrau) e que ele nos 

fala (segundo degrau). Sentimos a necessidade 

de buscar, por nós mesmos, entrar em contato 

com ele. É isso que nos quer dizer o terceiro 

degrau: “Pergunte!”. Isso pode signicar “fazer 

uma pergunta”, mas também “pedir ajuda”.

No terceiro degrau, trata-se da amizade 

totalmente única com um só Anjo, dentre as 

miríades de Anjos, que perante Deus se tornou 

nosso irmão. Devemos ter a consciência de que 

o Anjo está sempre ao nosso lado e de que é 

desejável nutrir e manter viva a conversa, a 

amizade. Devemos aprender a viver numa 

atitude de escuta. A vida diária coloca-nos 

sempre em situações novas nas quais muitas 

vezes não sabemos como agir ou qual seria a 

vontade de Deus. Nessa situação, é bom parar, 

concentrar-se e se voltar brevemente para o 

Anjo ou perguntar-lhe: “O que devo dizer ou 

fazer?”

É bom saber que o Anjo gosta muito de nos 

ajudar e muito se alegrará se nós seguirmos o 

caminho do verdadeiro amor. 

Os fatores mais importantes para o 

desenvolvimento da relação com o Anjo são o 

silêncio, a paz, a pureza e a simplicidade como 

atitude de vida.

Sonia Oliveira 

Fonte: Livro O Meu Anjo e Eu 
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Santa Madalena de Nagasaki, 
jovem testemunha de Deus

Hoje quero falar de uma história que poderia acontecer em qualquer 
lugar onde o cristianismo é perseguido de forma geral. É a história de 
uma jovem que viveu se doando em tudo e para todos, enquanto via 
amigos, parentes e mestres na fé sendo mortos. O nome dessa jovem é 
Madalena, e ela viveu na cidade de Nagasaki, no Japão, há cerca de 
400 anos.
Filha de pais cristãos martirizados, Madalena aprendeu desde cedo 
sobre Jesus Cristo e Seu Evangelho, e mesmo com seus pais mortos, 
nunca deixou a oração de lado nem se revoltou. Enquanto crescia, foi 
compreendendo que o amor deles por Nosso Senhor valia a vida. Assim, 
entre 1623 e 1624, ela conheceu dois freis agostinianos recoletos e 
passou a ser tradutora e intérprete deles, que viviam em segredo, por 
conta da perseguição forte que os cristãos japoneses viviam naquela 
época.
A partir disso, ela se tornou catequista e ensinava com amor sobre a Fé. 
Pouco tempo depois, os dois freis acabaram martirizados, e a 
perseguição aumentou em grande escala, levando muitos cristãos a se 
refugiarem nas montanhas. Entre aqueles que eram torturados, muitos 
acabaram por renegar a fé. Madalena, entretanto, não desanimou e 
encorajava todos que passavam pelo seu caminho a não desistir da fé, o 
que fez com que ela se tornasse um pilar importante para a sua 
comunidade.
Diante desse cenário, ela desejou ser exemplo de testemunho para 
aqueles a quem acolheu, instruiu, consolou e incentivou. Antes do 
martírio dos freis, eles a zeram membro da ordem terceira e, vestindo o 
hábito, ela se apresentou diante dos perseguidores, que constataram 
que a jovem era de família nobre, além de muito bela. Eles tentaram 
barganhar sua fé com casamentos, presentes e o retorno à vida 
confortável que tivera. Madalena recusou tudo pela fé em Deus, se 

dispondo a enfrentar as torturas cometidas pelos perseguidores.
Amarrada por uma corda, de cabeça para baixo, era pendurada dentro 
de um poço, numa técnica de tortura chamada tsurushi. Foram 
praticamente treze dias de tortura até a sua morte, quando devia ter 
entre 22 e 24 anos, quando o poço acabou inundado e ela se afogou. 
Jovem, cristã até o m, teve sua vida registrada por outros sacerdotes e 
religiosos que chegavam escondidos ao Japão, em missão para ajudar 
o povo cristão que ali vivia.
É o testemunho de Santa Madalena que trago hoje como força e 
exemplo de amor por Deus na juventude. Ciente de que seu povo 
precisava de exemplos, ela foi movida por Deus ao seu chamado de 
testemunha, mártir, proclamar a sua fé com o sangue derramado. Ela 
entendeu que viver a vida com Deus é vital para nós e que não devemos 
desanimar nem deixar que o próximo desanime. Ajudando uns aos 
outros, chegaremos à Vida Eterna, àquilo que Deus preparou para nós. 
Sejamos luz que brilha no mundo e sal que transforma esta Terra.

Matheus de Morais

A internet contribuindo para a evangelização
Por si só, a invenção do telefone provocou uma grande revolução no 
mundo das comunicações. O advento do computador, associado às 
telecomunicações, gerou uma nova tecnologia: a teleinformática. Essa 
tecnologia é simplesmente responsável pela Internet, um novo conceito 
em comunicação, responsável pela explosão de uma nova era: a da 
informação. 
Vivemos um momento em que a informação viaja na velocidade da luz. 
A tecnologia disponível na atualidade imprime uma maior velocidade 
nas mudanças do nosso cotidiano e a Igreja Católica está sensível a 
essas mudanças. Estamos vivendo uma época ímpar, em que a Igreja faz 
todo esforço possível para adaptar-se, - conforme as exigências do 
momento, sem, contudo, se distanciar do que é essencial -, às novas 
tecnologias, com um desejo de construir e fazer acontecer o Reino de 
Deus, abrindo, assim, uma nova página, início de um novo capítulo na 
história da evangelização. 
Para a Igreja, evangelizar é levar a Boa Nova a todas as parcelas da 
humanidade, é fazer nova todas as coisas. Felizmente temos a internet 
como uma graça que fascina a todos, como um espaço que nos ajuda 
no descobrimento de novos caminhos, meio imprescindível para fazer 
ecoar a mensagem do Evangelho, tornando a pessoa humana, nos dias 
de hoje, mais alegre e feliz, totalmente realizada em Cristo. Hoje surgem 
novos campos, novos areópagos. É só olhar o mundo da internet para 
encontrar os nomes que já são conhecidos: web, sites, meios virtuais, 
programas interativos de TV, entre outros. À medida que se experimenta 
a ciência e a tecnologia, é claro e evidente que aparece o avanço na 
evangelização. As distâncias encurtadas e os acontecimentos e notícias 
em tempo real são graças e bênçãos.
É necessário animadores atualizados, que saibam levar a Palavra de 

Deus ao coração da nossa boa gente, com ecácia e criatividade, num 
mundo, em grande parte, indiferente, longe e distante da proposta e do 
convite do nosso Bom Deus, que é para todos. 
A missão que Jesus deixou à Igreja foi a de transmitir aos conns da 
terra, até ao nal dos tempos, Sua mensagem salvadora. Ela deve ser 
cuidadosamente distinguida do crescimento do Reino de Cristo. 
Contudo, seu progresso é de grande interesse para o Reino de Deus, na 
medida em que pode contribuir para organizar a sociedade humana. 
Ora, os atuais meios de transmissão de ideias representam fatores 
importantes na História, pois poderão cooperar, de forma ecaz, para 
os valores da dignidade humana, da comunidade fraterna e da 
liberdade, além de facilitar a transmissão do Evangelho.
Adaptado: A internet contribuindo para a evangelização - Dourados Agora - Notícias de 
Dourados-MS e Região.
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Raabe: Uma história bíblica de fé e ação
Nem sempre é fácil acreditar que Deus tem um plano 
de esperança para nós. Muitos pensamentos podem 
encher nossa mente, desencorajando-nos a viver a 
vida elevada para a qual Deus nos chamou.
Talvez você tenha dito ou feito coisas que sabe 
estarem erradas. Com um passado feio batendo à 
sua porta, você sente que nunca poderia ser aceito 
por Deus.
Não desista! Não importa o quão sombrias as coisas 
possam parecer, você tem um futuro e uma esperança 
- assim como Raabe, de Jericó.
Raabe era uma mulher cananeia, cidadã de uma 
nação conhecida por adorar ídolos. De acordo com a 
lei, Raabe não tinha parte nas promessas de Israel: 
ela era uma “mulher da vida”, algo que era uma 
abominação para o Senhor.
Por causa da justiça de Abraão, Deus prometeu a terra 
em que Raabe vivia à nação de Israel. Quando Raabe 
e seu povo receberam a notícia de que o povo de 
Israel estava chegando para conquistar Jericó, uma 
cidade importante em Canaã, eles temeram por suas 
vidas, sabendo que o mesmo Deus que libertou seu 
povo do Egito daria a Israel a vitória em Jericó.
Mesmo antes de Raabe conhecer os israelitas e seu 
poderoso exército, ela acreditava no Deus de Israel. 
Ela ouviu falar de Seu poder e de como Ele salvou e 
protegeu Israel, e isso colocou em seu coração a fé de 
que Ele era verdadeiramente o Senhor.
Apesar da aparente desesperança da situação, Raabe 
não se desesperou. Quando dois espiões israelitas 
chegaram à sua casa, Raabe os escondeu do rei. Ela 
então pediu ousadamente aos espiões que 
garantissem que ela e sua família fossem salvas 
quando Israel fosse invadida. Os homens disseram a 
Raabe que se ela pendurasse a mesma corda 
escarlate na janela pela qual eles escapariam, então 
ela e todos em sua casa seriam poupados. Com total 
fé, Raabe amarrou o cordão à janela e disse: "De 
acordo com suas palavras, que assim seja." 
Que atitude! Embora as coisas parecessem bastante 
sombrias e impossíveis, Raabe se apegou à esperança 
e à fé de que ela e sua família pudessem ser salvas.

Não importava para Deus o que Raabe tinha feito ou 
não no passado. Não era relevante em que família ela 
nasceu ou onde morava. Importava que ela 
acreditasse em Deus e acreditasse que Ele poderia 
salvá-la.
“Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo 
salvação a todos os homens, ensinando-nos que, 
renunciando à impiedade e às concupiscências 
mundanas, vivamos neste presente século sóbria, 
justa e piamente, aguardando a bem-aventurada 
esperança e o aparecimento da glória do grande 
Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si 
mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e 
puricar para si um povo seu especial, zeloso de boas 
obras.” (Tt 2, 11-14)
Como resultado da fé de Raabe, ela e sua família 
foram poupadas e enxertadas na nação de Israel. 
Raabe, ela mesma, tornou-se parte da genealogia de 
Jesus.
O exemplo de Raabe permanece como um 
testemunho para nós hoje, ensinando-nos que não 
importa como as coisas foram no passado - ou como 
as coisas possam parecer sombrias no presente - a fé 
em Deus e a obediência à Sua palavra nos salvarão 
da destruição do pecado e da morte.
Vamos fazer uso das possibilidades que estão abertas 
para nós em Cristo Jesus e lutar com o mesmo espírito 
de fé, para que também possamos entrar na herança 
que Deus prometeu a todos que depositaram sua 
esperança nele!

Fernanda Chagas
Fonte: https://cristianismoativo.org/raabe-uma-historia-biblica-de-
fe-e-acao

Amor ao Próximo

Resgatar vidas,

com carinho e dedicação,

para aquele que necessita

não só de um pedaço de 

pão;

necessita também

de muito amor no 

coração.

Se todos nós

cruzarmos os braços,

quem sobrevirá

nesse mundo de 

incompreensão?

Por quantos pés descalços,

por quantas marquises

você passou

sem olhar para um irmão?

A vida não nos mata,

nós matamos a vida

quando camos inertes

ignorando nossas feridas.

O nosso teto

abriga vários corações,

alegrias, tristezas

e muitas desilusões.

Então, fazer o bem

sem olhar a quem!

Deus nos abençoe.

Leoci José Cruz
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