
01. AVISO E SOLUÇÃO – Senhor, há tantas informações falsas e todos têm uma 
opinião. Mas Tu, Senhor Jesus, és a Verdade. Seu aviso é claro: cuidado com a 
falsidade. Faz-me te conhecer mais e mais. Então, serei capaz de permanecer 
firme na verdade. [2 Pedro 3.17-18]

02. CRESCENDO NA GRAÇA – Senhor Jesus, tenho me esforçado muito pelo meu 
crescimento espiritual. Mas vejo agora que meus esforços carnais nunca 
resultarão em crescimento espiritual. O crescimento é o resultado espontâneo 
da vida. O crescimento vem quando sua graça faz o trabalho em mim. Eu confio 
em Ti para meu crescimento espiritual. [Mateus 6.27-30]

03. PROMESSAS – Querido Deus, muitas pessoas fizeram promessas que não 
cumpriram. O Senhor é o único fiel e verdadeiro, o verdadeiro guardião da 
promessa. Todas as promessas de Deus estão em Cristo. E Cristo está em mim 
como uma nova criação. Portanto, Senhor, cumpra suas promessas através de 
mim para a glória de Deus. [2 Coríntios 1.19-20]

04. UM VERDADEIRO CRENTE – Querido Senhor, eu sei que há mais em ser um 
crente do que apenas dizer que acredito em Deus. Um verdadeiro crente crê no 
Senhor Jesus Cristo com o coração, mas também com a razão. Quando acreditei 
com meu coração, também recebi Cristo em minha razão. Portanto, confio em 
Cristo para viver sua vida através de mim. [João 14.1]

05. ONDE ESTÁ SUA ALEGRIA? – Pai Celestial, já busquei o prazer nessa vida. 
Agora busco ao Senhor e suas obras em minha vida. Minha alegria está no Senhor 
e em tudo o que faz. Minha satisfação perfeita vem do seu agir em minha vida. Ó 
Senhor, és grande e muito digno de ser louvado. [Salmo 111.20]

07. VÁ MAIS FUNDO – Temos no coração a antiga expressão “Conheça a si 
mesmo”. Não deixe seus impulsos e emoções determinarem suas ações. Ore para 
ser um homem aprovado por Deus e que avalia a fundo suas reais intenções. 
“Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o 
espírito”. [Provérbios 16.2]

06. CELEBRAÇÃO – Celebramos diante do Senhor mais um ano da RTM no Brasil. 
Agradecemos e louvamos ao nosso bom e gracioso Deus por esses 51 anos da 
RTM e pedimos que continue nos dirigindo e nos usando para abençoar outros ao 
nosso redor.

[Provérbios 16.3]

08. VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO – Se você entregou sua vida a Cristo, você nunca 
está sozinho. Seu cuidado e amor o envolvem. Aprenda a se apoiar nele. 
Agradeça a ele por cuidar de você e abra seu coração em oração. “Consagre ao 
Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos”.

09. DEUS ESTÁ NO CONTROLE – Nunca há razão para ficar desesperado. Você 
pode confiar que Deus está sempre no controle. Portanto, ore com confiança e 
esperança, mesmo quando você não consegue entender por que e como as 
coisas acontecem. “O Senhor faz tudo com um propósito; até os ímpios para o dia 
do castigo”. [Provérbios 16.4]

10. ABOMINAÇÃO – “O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida 
serão punidos.”[Provérbios 16.5]. A essência do pecado é orgulho e 
independência de Deus. Portanto, avalie seus motivos e ore para que suas 
palavras e ações sejam aceitáveis ao Senhor. Ele quer recompensar você.

11. PAZ COM OS INIMIGOS – “Quando os caminhos de um homem são agradáveis 
ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele.” [Provérbios 
16.7]. Seja um homem que agrada a Deus e não se preocupe com aqueles que se 
opõem a você por motivos errados. O Senhor, que cuida de você, é também quem 
irá protegê-lo.

12. DIREÇÃO – Pedimos ao Senhor que capacite e dê criatividade à equipe RTM 
Brasil para desenvolver novos projetos que ajudem na proclamação do Evangelho 
e levante pessoas dispostas a nos apoiar em oração e financeiramente.

13. O CAMINHO CERTO – “Há caminho que parece reto ao homem, mas no final 
conduz à morte.” [Provérbios 16.25]. Deus nos deu liberdade para fazer nossas 
escolhas. Mas, por conta própria, não somos capazes de reconhecer totalmente a 
implicação de nossas ações. Portanto, ore para que o Senhor guie seu coração. 
Não se apoie no seu próprio entendimento.

14. VIOLÊNCIA – “O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho 
ruim.” [Provérbios 16.29]. A violência gera mais violência. Ore para ser um 
pacificador e resista à tendência de nossos tempos de fazer justiça com suas 
próprias mãos. Caminhe com o Príncipe da paz e resista à tentação de se vingar.

16. CRESCER – Mais importante do que há quanto tempo conheço Senhor, é meu 
crescimento espiritual e seu trabalho notável em minha vida. Isso requer meditar 
e obedecer à sua Palavra e viver na dependência dele. “Seja diligente nessas 
coisas; dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso” [1 
Timóteo 4.15].  - Senhor, peço diligência e perseverança no meu crescimento 
espiritual.

15. COMPANHIA – As amizades de um pai revelam muito de seu caráter aos filhos. 
O Salmo 1 identifica como "Como é feliz aquele que não segue o conselho dos 
ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos 
zombadores!" [v1] Sejamos cuidadosos e oremos para que nossas amizades 
inspirem nossos filhos a andar com o Senhor!

17. CAMINHANDO – Isaque acompanhou Abraão para adorar a Deus e oferecer 
um sacrifício. Havia perguntas, dúvidas e incógnitas. [Gênesis 22]-  Senhor, ajuda-
me no caminho da fé com os meus filhos, principalmente nos momentos em que 
as perguntas são incisivas e não tenho resposta. Obrigado por se manifestar em 
mim Senhor!

18. ATMOSFERA AGRADÁVEL – A conversa em família pode facilmente girar em 
torno da vida de outras pessoas, denegrindo a imagem de alguém ou de outra 
família. Um princípio simples em Provérbios 26.20 nos ajuda a mudar de curso! 
Senhor, peço que me ajude a deixar de lado conversas negativas! Que nossas 
conversas sejam agradáveis para o Senhor!

19. TEMPOS DIFÍCEIS – Em Habacuque 3.17-19, o profeta define sua postura em 
tempos de crise ao fazer uma declaração cheia de fé e esperança. “Ainda assim eu 
exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação”! Ore para que o 
Senhor fortaleça sua fé e que sua atitude seja um incentivo para sua família nos 
momentos difíceis.

21. GOVERNO – As restrições às atividades cristãs devido à Covid 19 isolaram 
milhões de pessoas. Ore para que os conteúdos produzidos pela RTM Brasil sejam 
relevantes e ajudem no fortalecimento da caminhada de muitas pessoas em 
meio à pandemia e que, apesar das possibilidades limitadas de reuniões físicas, 
sejam alcançados e alcancem os outros com esperança.
[1 Tessalonicenses 5.16-18]

22. BOAS NOTÍCIAS – Aproximadamente 2 bilhões de pessoas nascem, vivem e 
morrem sem nunca ter a oportunidade de encontrar um cristão ou de ouvir o 
Evangelho. Ore para que mais cristãos obedeçam à grande comissão e que 
recursos sejam investidos para alcançar esses grupos de pessoas não alcançadas 
com as Boas Novas. [Mateus  9.37-38]

23. DECLARE SUA GLÓRIA – Há cerca de 400.000 missionários transculturais no 
mundo hoje. De acordo com o Projeto Joshua, apenas 3% deles, cerca de 12.000 
missionários, trabalham entre os 7.400 grupos de pessoas não alcançadas. Ore 
para que Deus envie mais missionários para esses grupos. [1 Crônicas 16.24-25]

20. DIGNIDADE – “O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz 
castigo”. [Provérbios 10.16) Oremos para que os homens cristãos ajam 
corretamente em seu trabalho. Para que sejam reconhecidos por este motivo. 
Ore para que suas famílias estejam seguras e saibam como obter forças de Deus 
em tempos difíceis.



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.

- 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.

Desejamos encorajar homens Cristãos a:

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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24. APROVEITE A OPORTUNIDADE – Hoje, pessoas de todo o mundo, também de 
países fechados para missionários, vêm para os países ocidentais como 
refugiados em busca de asilo. Ore para que Deus lhe dê sabedoria, coragem e 
amor genuíno para aproveitar a oportunidade e ser uma testemunha para eles.
[2 Timóteo 4.2]

25. UMA VIDA PIEDOSA – Uma vida piedosa é uma vida boa. Jesus nos prometeu 
dar uma vida abundante. Não fique tentado a buscar a felicidade em outro lugar-  
você acabará descobrindo que tem procurado refrescar-se em lugares onde não 
há água [Jeremias 2.13]. Resista à atração do imediato. Ore para que ele cumpra 
os desejos do seu coração

26. MASCULINIDADE – Devido a modelos de papéis negativos, alguns homens 
estão confusos sobre a aparência de "Masculinidade Bíblica". Vamos orar para 
que os homens tenham a intenção de estudar a vida de Jesus e homens como 
Enoque, Daniel e outros para ver como é um verdadeiro homem de Deus em 
caráter, disciplina e integridade. [1 Coríntios 16.13]

28. PERDÃO – O perdão de abusos cometidos por outros é uma verdadeira luta 
para muitos homens. As cicatrizes podem ser profundas e a amargura pode se 
espalhar como um câncer na alma. Ore para que os homens encontrem a graça 
de perdoar aqueles que, no passado, os magoaram e causaram feridas 
profundas. [Mateus 6.14]

27. MENTORIA –  Mentoria vinda de Deus é uma grande necessidade entre os 
homens. Compartilhar tempo juntos para prestação de contas e orientação ajuda 
os homens a se desenvolverem em santidade e caráter. Vamos orar para que os 
homens busquem relacionamentos piedosos e saudáveis com outros homens 
para mentoria. [2 Timóteo 2.2]

30. CONFIANÇA – A confiança é um componente-chave em qualquer 
relacionamento piedoso de mentoria. Ore para que os homens encontrem um 
ambiente "seguro" e transparente e que os mentores não quebrem a confiança 
daqueles que estão orientando. [Provérbios 11.13]

29. AMIZADE – Homens piedosos devem ter a intenção de estabelecer amizades 
com outros homens com o propósito de benefício mútuo. Ore para que você 
tenha a coragem de estender a mão para outros homens e promover um 
relacionamento de mentoria. “Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o 
seu companheiro”. [Provérbios 27.17]
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