
Nosso
sonho…





O Sonho de 
Deus…



“E eu serei para vós Pai, e 

vós sereis para mim filhos 

e filhas, diz o Senhor Todo-

Poderoso.”
(2 Coríntios 6:18)



A Última 
Profecía de 
Elías…



“Eis que eu vos enviarei o profeta Elias,
antes que venha o grande e terrível dia
do SENHOR; E ele converterá o coração
dos pais aos filhos, e o coração dos
filhos a seus pais; para que eu não
venha, e fira a terra com maldição.”
(Malaquías 4:5)



Mas temos uma

triste profecía…



“Veio ainda a mim a palavra do SENHOR, dizendo:
Filho do homem, quando uma terra pecar contra 
mim, se rebelando gravemente, então estenderei a 
minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento 
do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela 
homens e animais.
Ainda que estivessem no meio dela estes três 
homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça 
livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor DEUS.”
(Ezequiel 14:12-14)



“Ou, se eu enviar a peste sobre aquela terra, e 
derramar o meu furor sobre ela com sangue, 
para cortar dela homens e animais, Ainda que 
Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo 
eu, diz o Senhor DEUS, que nem um filho nem 
uma filha eles livrariam, mas somente eles 
livrariam as suas próprias almas pela sua 
justiça.”
(Ezequiel 14:19,20)



Oramos pela maravilhosa
promessa de Deus…

“…os teus filhos 
eu remirei.” (Isaías 49:25)



E a salvaçao de 
nosso conjuge…?



“Se algum irmão tem mulher descrente, e ela 
consente em habitar com ele, não a deixe.

E se alguma mulher tem marido descrente, e ele 
consente em habitar com ela, não o deixe.

Porque o marido descrente é santificado pela 
mulher; e a mulher descrente é santificada pelo 
marido.”  (1Coríntios 7:12-14)



...de onde sabes, ó mulher, se 

salvarás teu marido? 

Ou, de onde sabes, ó marido, se 

salvarás tua mulher?

(1Coríntios 7:16)



Mas ainda que Deus trabalhe
em nossos filhos, e em nosso
esposo ou esposa, também
Deus ensina a nós, a parte 
nossa para fortalecer a vida 
espiritual de nosso Lar.



“Todas as coisas me são lícitas, mas 
nem todas as coisas convêm; todas as 
coisas me são lícitas, mas nem todas as 
coisas edificam.
Ninguém busque o proveito próprio; 
antes cada um o que é de outro.”

(1Corintios 10:23,24)



“E tudo quanto fizerdes, fazei-

o de todo o coração, como ao 

Senhor, e não aos homens.”

(Colossenses 3:23)



Como é o “ar” que se respira en 
nosso lar?

É gostoso, é tenso, tem alterações, 
tem sorrisos, tem congratulações…?



“Semelhantemente vós jovens, sede 
sujeitos aos anciãos; e sede TODOS 
SUJEITOS UNS AOS OUTROS, e revesti-
vos de humildade, porque Deus resiste 
aos soberbos, mas dá graça aos 
humildes.”
(1Pedro 5:5)



Como deve o marido 
procurar a salvação

Da sua esposa?



“Igualmente vós, maridos, coabitai com 
elas com entendimento, dando honra à 
mulher, como vaso mais fraco; como 
sendo vós os seus co-herdeiros da graça 
da vida; para que não sejam impedidas as 
vossas orações.”

(1Pedro 3:7)



Como deve a esposa 
procurar a salvação

do seu marido?



“O coração do seu marido está nela 

confiado...

Ela só lhe faz bem, e não mal, todos os 

dias da sua vida.”
(Provérbios 31:11,12)



Cómo os pais
podem fazer para que 

seus filhos gostem
do caminho
de Deus…?



“Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o 
único Senhor. 
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o 
teu coração, e de toda a tua alma, e de todas 
as tuas forças. 
E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão 
no teu coração...”

(Deuteronômio 6:4-6)



“...E as ensinarás a teus filhos e delas falarás
assentado em tua casa, e andando pelo
caminho, e deitando-te e levantando-te.
Também as atarás por sinal na tua mão, e te
serão por frontais entre os teus olhos.
E as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas
tuas portas.”

Deuteronómio 6:7-9



“Educa a criança no caminho em que deve andar; 

e até quando envelhecer não se desviará dele.”

(Provérbios 22:6)

Gálatas 6:9)

”E não nos cansemos de fazer bem, porque a 

seu tempo ceifaremos, se não houvermos 
desfalecido.”



Se o Senhor não edificar a casa, em vão 
trabalham os que a edificam; se o Senhor não 
guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.

Inútil vos será levantar de madrugada, 
repousar tarde, comer o pão de dores, pois 
assim dá ele aos seus amados o sono.

Salmo 127:1,2



Nao fique em desespero, nem por seu
esposo, nem por seus filhos… 
É impossível nao se preocupar, mas não
precisa desesperar.

Só faça sua parte…  

…e faça assim:  …



“Não estejais inquietos por coisa alguma; 
antes as vossas petições sejam em tudo 
conhecidas diante de Deus pela oração e 
súplica, com ação de graças. 
E a paz de Deus, que excede todo o 
entendimento, guardará os vossos corações 
e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.”

Filipenses 4:6,7


