
01. Responsabilidade compartilhada – Como seguidor de Cristo, é seu dever 
espalhar a semente do Evangelho por meio de palavras e ações. É o Senhor, 
porém, o responsável pela colheita. Agradeça a ele hoje por ser considerado 
digno de trabalhar ao lado do criador do céu e da terra pela salvação dos 
perdidos. [Marcos 4.2-8]

02. Dê graças – Agradeça a Deus pelos 51 anos da RTM no Brasil. Agradeça por 
todos que já serviram conosco e ore pelos que agora lideram a RTM. Peça que o 
Senhor use a RTM para alcançar todo o Brasil e levar a mensagem de salvação, 
paz e amor que só Jesus oferece.

03. Um coração agradecido – A Bíblia nos ensina a dar graças a Deus em todas 
as circunstâncias. Esta é a vontade de Deus para nós. Mesmo que não tenhamos 
vontade, devemos fazê-lo. Coloque seus olhos no Senhor, que está conosco 
também nas horas mais sombrias. Agradeça a ele, por seu poder, amor e 
sabedoria e confie nele totalmente. Ele é digno-  isso é inegável.
[1 Tessalonicenses 5.18]

04. Mantenha seus olhos em Jesus – Sempre ouvimos o conselho de ver o lado 
bom da vida, mas é sempre melhor manter seus olhos focados em Jesus, 
refletindo sobre o que Ele fez para salvá-lo da condenação eterna
[Hebreus 12.2-3]. Ele levará seu coração ao louvor.

05. O foco certo – Quando sua vida é centrada em Cristo, você traz a glória de 
Deus para ela. Ao mesmo tempo, você causa um impacto positivo nas outras 
pessoas, aproximando-as de Jesus. Ore para que você leve muitos outros à 
presença de Deus. [2 Coríntios 2.15]

[1 Coríntios 1.30]

07. Permanecer em Cristo – Se você for um discípulo de Cristo, permita que ele 
viva Sua sabedoria através de você. Permaneça nele como um ramo permanece 
na videira. “É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual 
se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção”.

[Provérbios 1.7]

06. Precisamos de sabedoria – Nós, homens, precisamos de sabedoria de Deus 
para conduzir bem nossas famílias. Ore para que busquemos a sabedoria que 
vem da Palavra de Deus. Passe tempo lendo a Palavra, especialmente o livro de 
Provérbios. “O temor do Senhor é o princípio do conhecimento”.

08. Deus promete sabedoria – A Bíblia o convida a orar por sabedoria em todas 
as situações. Não aja precipitadamente, em vez disso, seja humilde e disposto a 
aprender a pedir sabedoria a Deus regularmente. Ele dá generosamente.
[Tiago 1.7]

09. Conhecimento – Conhecimento não é sabedoria. O conhecimento pode 
gerar orgulho. Sabedoria é o uso adequado do conhecimento e a habilidade de 
aplicar julgamentos sólidos em uma determinada situação. Ore para que os 
homens saibam a diferença e vivam com sabedoria. [Efésios 5.15-16]

10. Verdadeira sabedoria – O homem natural não consegue discernir a verdade 
espiritual. Por isso, a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Ore para que 
os homens de Deus deixem a sabedoria deste mundo pela verdadeira sabedoria 
que vem somente do Senhor. [Tiago 3.13,17]

11. O maior presente – Senhor Jesus, eu pensava que, se coisas boas 
acontecessem comigo era porque eu tinha sido bom, e se coisas ruins 
aconteciam, significava que eu tinha sido ruim. Mas agora vejo que possuir ou 
não as coisas não tem a ver com santidade. Sua palavra diz que o contentamento 
é a chave para a grandeza. Lembre-me que, ter o Senhor já é o maior presente de 
todos. [1Timóteo 6.3-6]

12. Contentamento – Senhor, no passado eu sempre quis ter mais, mas vejo que 
não importa o quanto eu receba, nunca será o suficiente. Agora descobri que o 
Senhor é a fonte de tudo e sei que as minhas necessidades são atendidas 
completamente no Senhor e que posso estar satisfeito de verdade em Cristo. 
[Filipenses 4.11-12]

13. Meu provedor – Querido Deus, somos pessoas carentes, mas sei que o 
Senhor é o Criador e mantenedor de todas as coisas. O senhor é meu provedor. 
Portanto, sei que atenderá a todas as minhas necessidades. Declaro que confio 
no Senhor para suprir todas as minhas necessidades através de Cristo, meu 
Senhor. [Gênesis 22.7-14]

14. Vida piedosa – Pai Celestial, muitas pessoas estão distorcendo as Escrituras 
para apoiar seus propósitos ímpios, o que é triste porque a Sua Palavra é boa e 
verdadeira. Proteja-me das perversões carnais da Verdade. Impeça-me de 
transformar sua graça em gratificação para meus apetites carnais. Faça-me viver 
piedosamente em Cristo. [Judas 1.4]

16. Aumentar o aprendizado – “Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu 
conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação” [Provérbios 1.5]. 
Ore por uma mente renovada pelo Espírito de Deus. Então, seu cérebro será 
capaz de ouvir e entender o que realmente importa e seu conselho abençoará 
aqueles que estão sob seus cuidados

15. Graça e verdade – Querido Senhor, preciso da verdade e também da graça 
para viver a verdade. Agradeço por sua graça ter sido demonstrada por meio de 
seus atos nas Escrituras e porque, uma vez que Cristo entrou em minha vida, sua 
graça se tornou disponível para mim por meio da presença do Espírito Santo. 
Obrigado, Senhor Jesus, por conceder sua graça e verdade para mim! [João 1.17]

17. Paternidade – “Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o 
ensino de sua mãe.” [Provérbios 1.8]. Os pais têm o incrível privilégio e 
responsabilidade de amar e educar seus filhos à maneira de Deus. Nunca se 
canse de compartilhar sua fé e experiência com aqueles que o Senhor confiou 
aos seus cuidados.

18. Tomada de decisões – “Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda!” 
[Provérbios 1.10]. A armadilha do pecado atrai a qualquer pessoa sujeita a 
superficialidades e sem convicções pessoais. Portanto, ore em seu coração 
como Daniel e José fizeram na Bíblia. Fique firme quando tentado e submeta-se 
em obediência somente a Deus.

19. O temor do Senhor – “Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e 
guardar no coração os meus mandamentos; ... então você entenderá o que é 
temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus.” [Provérbios 2.1,5]. Sem o 
temor de Deus, uma família ou nação é como um navio sem leme. Ore por 
avivamento moral e espiritual em nossos dias.

[1 Timóteo 2.2]. O dever do cristão é orar por aqueles que têm autoridade sobre 
ele. Ore pelos governantes do Brasil. Peça que o Senhor toque seus corações e os 
dirija no caminho correto, para abençoar nosso povo.

21. Governo – “Orem pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para 
que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade.”

20. Discrição – “O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A 
sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas” 
[Provérbios 2.11,12]. Se você é um homem que se rendeu à vontade de Deus, 
será um guia sábio para sua família e amigos. Ore para estar sempre atento ao 
Espírito, que indica o caminho certo.



22. Moralidade – “Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de 
Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o 
que não deviam. [Romanos 1.28]. Quem resiste à lei de Deus e abandona 
voluntariamente a cobertura da graça torna-se vítima dos poderes das trevas. 
Ore para ser um homem que defende a verdade e que faz brilhar o Evangelho em 
nosso mundo.

24. Eventos mundiais – “eu também o guardarei da hora da provação que está 
para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra.” 
[Apocalipse 3.10]. Enquanto as ideologias humanas prometem a utopia da 
felicidade social, a Bíblia avisa que nosso mundo está caminhando para o dia do 
julgamento final. - Graças ao Senhor, que sempre será um abrigo para aqueles 
que o confiam e obedecem.

23. Missões – “Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-
os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,” [Mateus 28.19]. O Evangelho é 
a mensagem de libertação da escravidão do pecado e vida para as pessoas a 
caminho da morte espiritual. - Senhor, por favor, ajude-me a ser uma 
testemunha eficaz da sua salvação hoje.

25. Últimos dias – “Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis.”
[2 Timóteo 3.1] Cristo comprou, por meio de seu sacrifício expiatório na cruz, 
toda a humanidade de volta para Deus. Quem crê em Jesus será salvo por sua 
graça. Os sinais indicam que vivemos os tempos do fim. Ore para ser fiel até o 
Senhor voltar.

26. Padrão – A comunhão e as celebrações na família são oportunidades para 
nós, homens, que amamos a Jesus, estabelecermos o padrão cristão. - Senhor, 
peço que me use como referência aos Seus padrões de vida, e que eu saiba como 
me posicionar quando as verdades e ensinamentos bíblicos parecem 
esquecidos. "Tenho confiado no Senhor, sem vacilar". [Salmo 26.1]

28. Trabalho – É fato que vivemos em uma sociedade que rejeita os princípios da 
Palavra de Deus. No local de trabalho não faltam tentações de corrupção. 
Provérbios 10.16 diz: "O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe 
traz castigo." - Senhor, clamamos a Ti para que mantenhamos nossa conduta 
profissional alinhada à Tua vontade!

27. Votos –  No dia do nosso casamento nos comprometemos a estar juntos com 
nossa esposa tanto nos momentos de alegria como nos momentos de tristeza; 
quando há abundância e mesmo quando os recursos são escassos. - Senhor, 
ajude-me a viver meus votos e a ser um marido confiável que enche de alegria o 
coração de minha esposa. [Provérbios 3.3]

É um ministério interdenominacional da Rádio Trans Mundial que discipula homens 
usando oração, pequenos grupos, meios de comunicação de massa e tecnologia 
para equipar homens a ser tudo o que Deus os chamou a ser.

Jesus Cristo, o supremo vitorioso, é nosso modelo, que amou incondicionalmente, 
serviu com humildade, obedeceu a vontade de seu Pai e pagou o último sacrifício 
para possibilitar eterna alegria e salvação a todo o que crê.

Queremos desafiar, encorajar e treinar homens em todo o mundo para alcançar a 
vitória por meio de Cristo, habilitados pelo Espírito de Deus a viver sua verdadeira 
identidade nele, para correr a corrida da fé em seu poder, inspirando outros a fazer 
o mesmo.

Desejamos encorajar homens Cristãos a:
- Viver o exemplo de Cristo, levando uma vida de humildade, integridade e 

simplicidade;
- Construir relacionamentos que honram a Cristo na família, nas igrejas, no 

ambiente de trabalho e na comunidade;
- Ser comprometidos com a oração, estudo e prática da Palavra de Deus em todos 

os aspectos da sua vida.

Em cooperação com outros ministérios de homens, utilizamos tecnologia 
emergente e conteúdo com centralidade em Cristo, baseado na graça salvadora de 
Deus, para desenvolver, traduzir, produzir, distribuir, via rádio e outros meios de 
comunicação, estudos e treinamentos para homens ao redor do mundo.
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29. Resultados – "A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte; os que 
gostam de usá-la comerão do seu fruto." [Provérbios 18.21] Minha oração, 
Senhor, é por sabedoria ao falar com meus filhos. Que minhas palavras sejam 
fonte de vida e incentivo para o bem. Perdoe-me quando usei palavras que 
denegriram minha família e o nome do Senhor.

30. Mídia – A mídia mundial não está a serviço do Senhor. Ore pela RTM Brasil 
para que continue espalhando a Palavra do Senhor através de seus programas e 
de músicas inspiradas por Deus. Peça também que muitos se rendam ao senhor 
ao ouvirem a RTM Brasil.

31. Homem de Deus – “Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu 
futuro; não compete ao homem dirigir os seus passos.” [Jeremias 10.23]. O 
Senhor está acima de todos os eventos e nós, homens, somos responsáveis por 
nossas escolhas diante dele. Ore para ser um homem de Deus que permite que 
sua Palavra e Espírito moldem você como uma testemunha de sua graça.
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