I

Iniciaremos as nossas homenagens as queridas mamães assentadas em
lugares celestiais em Cristo Jesus. Ela começa com um pequeno
panorama de como as coisas estão modernamente e para onde devemos
continuar içando nossas velas para aproveitar o vento que nos levará à
eternidade.

Poderíamos iniciar nossa homenagem desde Eva até nossas mães, mas para abreviarmos
percorreremos os ensinamentos preciosos desde Joquebede até Ella Branam, mas temos
certeza de que temos muitos exemplos de boas mamães cristãs entre nós:

1

“Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos,
se permanecer com modéstia na fé,

JOQUEBEDE
Mãe de Moisés

no amor e na santificação”.
1Timóteo 2:15.

Eu sou Joquebede. Quando ouvi o decreto de Faraó, fiquei aflita. Orei a Deus
e Ele mostrou como salvar o meu filhinho. Eu o coloquei num cesto no rio, e
depois, a filha de Faraó o encontrou. Ela ficou contente e o chamou de Moisés,
que quer dizer: "Das águas o tirei". A princesa me fez ama de Moisés; foi tão bom!

MEU NOME É MOISÉS que quer dizer “das águas o tirei”. Por que Moisés também vos disse:
Deuteronômio 18:15-16. “O Senhor, teu Deus, te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu;
a ele ouvireis“; Eu ensinei a ele muitas coisas sobre o nosso poderoso Deus e Moisés nunca se esqueceu DELE!
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NOEMI & RUTE
Parente Redentor

“Não insista comigo para que te deixe e

3

me afaste de ti; porque, aonde que tu

ANA de Elcana

fores, irei eu...”

Mãe de Samuel

Rute 1:16
Quando meu esposo, e filhos faleceram, minhas noras não se sentiram constrangidas a
permanecerem comigo. A confiança e a sinceridade sempre reinaram entre nós. Consegui ser
mãe para as minhas noras, e pude influenciar a escolha de um novo companheiro para
Rute – Boaz, pai de Obede, avô de Jessé, que foi pai de Davi, ancestral de Jesus.
Rute 1:16: Disse, porém, Rute: "Não insistas comigo para que te deixe e me afaste de ti;
porque, aonde quer que tu fores, irei eu e, onde quer que tu pousares a noite, ali posarei eu; o
eu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus!"

EU SOU ANA, ESPOSA DE ELCANA
Eu queria muito ser mãe e já estava com a idade avançada para ter um filho. Um dia, fui ao templo e orei ao Senhor,
dizendo: "Senhor, se Tu me deres um filhinho, eu prometo dedicá-lo a Ti, para servir no Templo”. Então, nasceu o
pequeno Samuel. Eu o criei e, mais tarde após desmamá-lo, trouxe-o ao Templo para servir ao Senhor. Agora, todos
os anos, eu venho visitá-lo, trazendo sempre uma túnica nova para ele. Uma noite, Samuel ouviu a voz de Deus
chamando-o e ele respondeu:

I SAMUEL 3:10: "Fala, Senhor porque o teu servo ouve"

“...Salmon gerou de Raabe a Boaz,
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e Boaz gerou de Rute a Obede, e

RAABE

Obede gerou a Jessé, Jessé

Mãe de Boaz

gerou ao Rei Davi...”
Mateus 1:5-6

Foi lindo perceber o Senhor, Deus de Israel, trabalhando para executar pessoalmente o Seu plano de
redenção no qual estava inclusa. Certa vez, eu habitava em Jericó e toda a cidade estava atemorizada e
com o coração fraco ao ouvirem que Israel destruiria aquele lugar. Quando vi os espias de Josué, logo
os acolhi e não permiti que os da cidade os matassem, fazendo-os voltar em segurança sob o juramento
de que não me matariam e deixariam viver tudo o que estivesse sob o sinal do pano vermelho.
BOAZ: Foi isso que aprendi com a minha mãe que me contava as histórias deste grande, único e generoso
Deus que por ela ter tido fé Nele e ter agido em prol do Seu ungido teve sua vida e tudo o que lhe pertencia
preservado por estar sob o sinal da Vida. Então quando vi aquela moabita no campo colocando em prática
sua fé no Todo-Poderoso e sendo fiel a Ele pude reconhecer ali uma verdadeira dama, redimi as terras de sua
sogra para com ela me casar. Fui justificada pelo Senhor por ter acolhido os espias de Israel quando Josué
destruiu Jericó. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
MATEUS 1:5-6 “...e Salmon gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obede, e Obede
gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão da que foi mulher de Urias”.

O VERDADEIRO SELO DE PÁSCOA, 44.
Quando pensamos nos dias passados, quando Ana entrou no templo, e orou, e Deus
lhe deu um bebê. E ela trouxe o bebê de volta e entregá-lo a Deus. Isso é o que essas
pessoas fazem hoje, trazer seus pequeninos, seus pequenos tesouros, dedicá-los. E o
profeta o tomou, Pai, e criou o pequeno companheiro, e ele se tornou um profeta.

“...Toma o teu filho. E entrou ela,
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e se prostrou a seus pés, e, se inclinou à
terra; e tomou o seu filho e saiu...”

SUNAMITA
Filho Ressurreto

II Reis 4:36-38
SOU A SUNAMITA;
moro em Suném e sempre vivi feliz com o meu marido. Construí na minha casa, perto do muro, no
terraço, um quartinho para o profeta Eliseu, o homem de Deus. Eliseu me achava muito hospitaleira
e queria fazer alguma coisa para me agradar. Ele notou que eu não tinha filhos e pediu a Deus um
filho para mim. Quando nasceu o menino, foi uma festa para o meu coração. Mas um dia, ele foi para
o campo com o pai e lá sentiu muita dor de cabeça... Ficou doente e morreu. Procurei o profeta,
ajoelhei-me, chorei, pedi e confiei no Senhor e Ele ressuscitou o meu filho querido.

II REIS 4:36-38 “Então chamou a Geazi, e disse: Chama a mulher Sunamita.
E chamou-a, e veio a ele. E disse ele: Toma o teu filho. E entrou ela, e se prostrou a seus pés, e
se inclinou à terra; e tomou o seu filho e saiu”.

A grande lição que deixei para meu filho foi ensiná-lo que Deus estava em seu profeta Eliseu e que
quando ele reconhecesse um profeta de Deus, jamais se apartasse dele.

“...Toma o teu filho. E entrou ela,
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ISABEL

e se prostrou a seus pés, e, se inclinou à
terra; e tomou o seu filho e saiu...”

Mãe de João Batista

II Reis 4:36-38
SOU ISABEL
Meu coração era triste. Tinha um marido que me amava, mas não tínhamos filhos. Procurávamos viver
sempre diante de Deus, Certo dia, fomos visitados pelo anjo do Senhor e a nós foi dada a graça de sermos
pais da “Voz Que Clama no deserto“. Na comunhão que mantínhamos com o Senhor, soubemos da sua
missão e o educamos para realizá-la. Do nosso filho foi dito:

LUCAS 1 “Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista”.
(Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Zacarias; sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você
um filho, e você lhe dará o nome de João. 14Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se
alegrarão por causa do nascimento dele, 15pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho
nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. 16Fará retornar
muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus.

JOÃO BATISTA
LUCAS 3:16-17 - 16. Eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais
importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele
Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. 17. Com a pá que tem na mão, ele vai
separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no
fogo que nunca se apaga”.
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VIRGEM MARIA
Concebeu a
JESUS CRISTO

“Porque um menino nos nasceu, um filho
se nos deu, e o principado está sobre os
seus ombros...”

8
SUZANNE WESLEY
Charles | John
WESLEY

Isaías 9:6

EU SOU MARIA,
a mais abençoada entre as mulheres. Concebi a Jesus. Quando o anjo se aproximando de mim disse:
"Alegre-se, agraciada! O Senhor está com você!" Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe
porá o nome de Jesus. Respondi: "Sou serva do Senhor; que aconteça comigo conforme a tua palavra"
JESUS
JOÃO 14:6 "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim”.

EU SOU SUZANNE WESLEY
John Wesley
fui mamãe de 17 filhos. Minha vida era muito corrida
como vocês podem imaginar, pois a água para fazer
comida eu tinha que buscar, as vezes o frio, a chuva,
o sol quente, lavava roupas e louças ao ar livre, a
casa sempre arrumada e no final do dia, meu descanso
era me reunir com as crianças e ler a Bíblia e orar por
duas ou três horas.

“Eis que vos envio o profeta Elias,
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antes que venha o grande e terrível dia

ELLA BRANAM
Mãe do Ir. Branham

do Senhor...”
Malaquias 4:5-6

A HISTÓRIA DA MINHA VIDA: 44, 45 e 49
Agora, nós éramos muito pobres, os mais pobres dos pobres.
E nem sequer tínhamos uma janela nesta pequena cabana.
Tinha um - como se fosse uma portinhola de madeira que
você abre. Eu duvido que você já viu alguma coisa assim.
Uma portinhola de madeira que abria em vez de uma janela,
você a deixava aberta durante o dia e a fechava à noite. Nós
não podíamos ligar a luz elétrica ou nem sequer queimar
querosene naqueles dias; nós tínhamos o que se chama de
“candeia de azeite.” Agora, não sei se você saberia o que era
uma candeia de azeite.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Bem, o que você. . .E você alguma vez já comprou - queimou
um nó de madeira de pinheiro para - apenas tomou um nó de
pinheiro e o colocou sobre uma tampa e colocou fogo? Aquilo
queimará. E isso. . .fazia um pouco de fumaça, mas de qualquer
modo, eles não tinham móveis para encher de fumaça. Assim
simplesmente. . . a cabana enchia de fumaça. A fumaça era bem

A COLUNA DE FOGO, 66

puxada porque havia telhado suficiente aí em cima para ela

Agora, o que é isto? Uma Coluna de Fogo

passar. Sou Ella Branham, uma mulher muito pobre, os mais

que guiou os filhos de Israel. É a Mesma

pobres dos pobres. Quando meu filho mais velho nasceu algo

Coluna de Fogo que estava entre aquelas

aconteceu mais ou menos às 5 horas do amanhecer, quando

pessoas está entre este povo agora:

abriram a janela entrou uma Luz girando, e pairou sobre a

Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e

cama ... não sabíamos o que fazer e nos assustou...

eternamente.

“Trazendo à memória fé não fingida
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que em ti há, a qual habitou primeiro em
tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice...”

MÃE CRISTÃ
Ofício Divino

II Timóteo 1:5

E

Eu sou Mãe cristã nos dias atuais. É desafiador ensinar nossos filhos hoje, quando os
ensinamentos de Deus concorrem com os deste mundo na TV, eletrônicos, internet e
amigos não cristãos, um mar de incredulidade. Tenho ouvido a voz do profeta a me

alertar e me dar forças para prosseguir
fazendo o certo, mesmo diante do caótico
quadro destes tempos do fim...

Esforço-me para cumprir meu ministério de Faço a minha parte,
ensino meus filhos no caminho do Senhor e confio em Deus e na
sua Palavra que diz: “Ensina o menino o caminho em que deve andar
e mesmo quando envelhecer não se desviará dele. ”

TU, FILHO DE DAVI, TEM MISERICÓRDIA DE MIM, 40-41
40. Agora, mas hoje, com todas as nossas conveniências
modernas, ao invés de ler a Bíblia para seus filhos, ligam
a televisão e permitem que eles assistam a algo que nem
mesmo lhes é adequado olhar. Agora, isto é correto. E
outra coisa: lhes damos estes gibis, e livrinhos de
histórias tirados de... alguma prateleira de alguma tenda,
que nem mesmo deveriam ser vendidos para fazer
gravetos, ou fazer fogo com eles. E, contudo, enfiamos
todo esse tipo de coisas goela abaixo de nossos filhos.
Ora, o americano...
41. (...) O que precisamos hoje é de algumas velhas mães
antiquadas que levem seus filhos de volta à oração. Este
é o melhor remédio que conheço para curar a delinqüência
juvenil, isso é correto; são mães boas e honestas.
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31

DIAS DAS MÃES
Mensagem

“A mãe é tão formidável. Você sabe, a primeira que o recebe, nesta vida, é sua mãe. Ninguém pode
tocá-lo, porque você é concebido, e ela carrega você sob o coração dela. E ela é a primeira a

conhecê-lo, e a primeira a, nesta vida, a-a segurá-lo. Então, quando você nasce, ela é uma das primeiras
mãos que tocam você e enxuga as lágrimas de seus olhos. Ela é a primeira a afagá-lo e a amá-lo, e a falar
suavemente com você, nesta vida, é a sua mãe. Agora, eu penso que não existe honra suficiente que
poderíamos dar a uma mãe”.

44-45 Mas eu creio que, tal como o Dia das Mães, como este, é uma negociata, ganham muito dinheiro
com flores e coisas tais. Porém o dia das mães deveria ser todo dia. Não lhe enviar um punhado

de flores no Dia das Mães, porém amá-la e interessar-se por ela trezentos e sessenta e cinco dias e noites,
através do ano. Mas naturalmente, o mundo comercial se apega bastante em coisas assim, e isto—isto—
isto desvaloriza a mãe. Ela apreciaria muito mais simplesmente se assentar e conversar com ela só um
pouquinho, escrever-lhe umas linhas, dar-lhe um afago nos ombros, dar-lhe um beijo no rosto, do que
dizer-lhe que você pudesse comprar em uma floricultura. Isto é verdade”.
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HOMENAGEM
Hinos Especiais

VENTRES DA PROMESSA

PRESENTE DE DEUS

Composição: Anderson Viana

Adaptação: Cleimar Silva

Honra Teu Pai e tua mãe
É o primeiro mandamento com promessa
Abra os ouvidos Oh rei Lemuel
Sabias palavras sua mãe tem pra te dar

Pequeno ser que que a Deus pediu para alegrar o
seu doce lar
Tua oração Jesus ouviu e em seus braços pode embalar
Um meigo amor Jesus te deu chegou a ti em dom
celestial mas soube que este ser viria para Deus servir

Veja as mães que deixaram exemplos
No livro com a maior expressão de amor
Seguindo o Grande Plano de Deus
Criaram seus filhos servindo ao Senhor
O amor de uma mãe é uma grande Mensagem
Visto até mesmo na natureza
Observe o que fez a mamãe gambá
E a cerva que (mesmo) a morte não temerá
Protegem seus filhos do perigo
São ventres eleitos da semente real
Sejam Hebréias ou meio índia
Manifestando a Família Celestial
Eis Joquebede, Ana e Isabel
Mães que geraram homens videntes
Em nossos dias foi Ella Branham
A mãe do maior de todos os profetas
Hoje também temos nossas mamães
Espístolas vivas criando seus filhos
Aplicando o sinal em exposição
Em meio à matança, seus lares tem vida

Meu caminho eu irei seguir mas seu amor levando
estarei.
Querida mãe pra eu for à guardarei em meu
coração sei que por mim sempre orarás e o Senhor me
guiará
UuuUuuuuu
Pequeno ser que a Deus pediu para alegrar o seu doce
lar tua oração Jesus ouviu e é por isso que aqui estou.

DEUS VOS ABENÇOE!
Parabéns a cada verdadeira
Mãe Cristã

C

Como dissemos no início, há muitas
histórias inspiradoras nas Sagradas
Escrituras e esperamos que cada um
dos filhos possa ser inspirado e
ensinado pelo exemplo de fé,
esperança e amor observados em cada

mamãe. Que cada mamãe se orgulhe da posição que
ocupa no Corpo de Cristo e que continuem a perseverar
a dar a Luz a seus filhos, garantia de Vida Eterna como
Esposa do nosso precioso

SENHOR JESUS CRISTO.
.

EQUIPE ESCOLINHA A VOZ DE DEUS
Ir. Francis Ribeiro, Ir. Ilus Lima, Ir. Ana Lima, Ir. Cleimar, Ir. Débora,
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