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Mãe de Milhares 
 
No capítulo 24 de Gênesis, encontramos a belíssima história de 
Isaac e Rebeca. Essa história profética, aponta para o 
relacionamento entre Cristo e a Sua Igreja. 
 

 Isaac, o noivo, representa Jesus Cristo, o Filho de Deus, a 
quem todas as coisas estão destinadas. 

 O servo de Abraão, pai de Isaac, representa o Espírito santo. 

 Rebeca, a noiva, representa a Igreja. 
 
Da mesma forma como Abraão enviou seu servo em busca de uma 
noiva para Isaac, Deus enviou o Espírito Santo, que está preparando 
a Igreja, como noiva de Cristo, para as Bodas do Cordeiro. 
 
Rebeca mostrou-se solicita ao servo de Abraão, servindo-o e dizendo 
sim ao seu convite para desposar Isaac e abandonado prontamente 
seu antigo estilo de vida, assim também, Deus espera de todos os 
que têm ouvido à voz do Espírito Santo, digam sim a Jesus Cristo 
como seu Salvador e Senhor, abandonando a vida de pecado e 
subserviência ao sistema do mundo. 
 
Neste dia das mães, poderíamos destacar as muitas qualidades de 
uma mãe. Qualidades que muitas mães já possuem e que muitas 
ainda precisam desenvolver em suas vidas: Amor, renuncia, carinho, 
dedicação, altruísmo, força, superação, etc... 
 
Poderíamos levar todas à emoção e faze-las chorar. 
 
No entanto, dentre tantas, quero destacar uma das principais 
qualidades que a mulher possui: Gerar filhos para Deus. 
 
Para isso, vamos tomar como base a bênção que foi proferida sobre 
Rebeca, quando saiu de sua casa para tornar-se esposa de Isaac: 
 

Gênesis 24.60 “...e abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: Irmã 
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nossa, sê tu a mãe de milhares de miríades, e possua a tua 
descendência a porta de seus aborrecedores!” 

 
Hoje, quero decretar esta mesma bênção sobre todas as mulheres 
desta igreja: “Sejam mães de milhares!” 
 
Há uma geração inteira de crianças e de jovens que não possuem 
referência divina alguma em seus corações.  
 
São jovens e crianças destinados ao fracasso familiar e social, 
porque não possuem nenhum depósito espiritual em suas vidas. 
 
São futuros adultos sendo marcados desde já por satanás com 
traumas e tragédias, criando frieza emocionais, a fim de se tornarem 
servos das trevas e escravos do pecado, cujo fim é o inferno. 
 
Mas, em Sua Igreja, Jesus tem chamado mulheres preciosas para 
fazerem a diferença. Com sua determinação e imenso amor materno, 
muitas mulheres de Deus estão gerando filhos e filhas espirituais, a 
exemplo de Loide, que criou sua filha Eunice no evangelho, que criou 
seu filho Timóteo também no Evangelho (II Tm 1.5 - trazendo à 
memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro 
em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice e estou certo de que 
também habita em ti). 
 
Muitas mulheres crentes nunca subirão em um palanque ou 
ocuparão um cargo político a fim de influenciarem esta geração, mas, 
todas que quiserem podem sim, pelo evangelho, ganhar muitos 
jovens e crianças para Cristo, dos quais surgirão os líderes e 
influenciadores desta e da geração futura. 


