01. TECNOLOGIA TRANSFORMANDO VIDAS – A tecnologia nos deu a facilidade
de nos comunicarmos com pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Ore para que
ouvintes RTM Brasil usem a oportunidade de transformar vidas enviando um link
com uma mensagem em áudio impactante, o compartilhamento do estudo
bíblico da semana, o envio de uma recomendação de programa ou o trecho da
reflexão do dia.
02. MORTE: O PORTÃO DA VIDA – Ó Senhor, sei que é preciso desistir da minha
antiga vida para ter a Tua vida abundante. Sei também que o Senhor quer que eu
o siga por meio da participação em Sua morte, sepultamento e ressurreição.
Obrigado Senhor porque agora posso participar da sua vida e seguir a Sua
liderança. [Mateus 16.24]
03. ANIME-SE, O SENHOR ESTÁ AQUI – Pai Celestial, existem tantos motivos
para temer. Às vezes fico estressado e perplexo com tudo isso. Mas então eu olho
através de todas as circunstâncias negativas e vejo o Senhor Jesus Cristo. Pela fé,
espero que você me ajude. Aleluia, meu Redentor está comigo.
[Lucas 21.25-26, 28]
04. VIDA: É TÃO SIMPLES – Oh Senhor, parece que todo mundo torna a vida tão
difícil. Estou cansado de tudo isso. Felizmente, o Senhor oferece uma vida simples
e essa vida está em Cristo. Meu privilégio é permanecer focado pela fé em Ti
Senhor Jesus. Quando confio no Senhor para viver sua vida através de mim, o
Senhor faz o trabalho. Obrigado pela vida de Cristo em mim, como minha vida.
[2 Coríntios 11.2-3]
05. PERMANÊNCIA CONSTANTE – Senhor Jesus, o Senhor é a fonte da vida e o
Senhor disse que devo permanecer no Senhor para que Sua vida abundante flua
através de mim. Permanecer significa viver no Senhor, tirando minha vida do
Senhor. Portanto, eu permaneço em ti pela fé, para que tu possas habitar em
mim. [João 15.4]
06. PROMOVA A PAZ – Na família, no trabalho, onde quer que estejamos,
podemos trazer a paz! Ore para que a paz de Cristo domine o seu coração
(Colossenses 3.15) e para que, no que depende de você, você possa promover a
paz com todos. [Romanos 12.18]
07. RECONHECIMENTO – “Senhor, entendemos que a família é um bem
precioso. É fácil ignorar esse fato e agir de forma egoísta. Peço-lhe que me ajude a
zelar pelo relacionamento em minha família, para que por meio de palavras e
ações, o Senhor, seja glorificado”. [Colossenses 3.17]
08. TENSÃO – Os pais enfrentam muita pressão na paternidade. Ideologias,
conceitos de formadores de opinião, legislação e outras correntes ameaçam a
educação de acordo com os princípios do Senhor em Sua Palavra. Pai, ore por
sabedoria, discernimento, paciência e firmeza para guiar seus filhos em seus anos
de formação. [Provérbios 3.1-10]
09. TRABALHO – “Obrigado Senhor por me sustentar a cada dia. Ajude-me a ver
meu local de trabalho como uma forma de expandir seu Reino. Quero
testemunhar de Ti com a minha vida e levar alegria e esperança aos outros”.
[1 Timóteo 6.6]

12. MISSÕES RTM – Ore agradecendo ao Senhor pela oportunidade que a RTM
Brasil tem de apoiar missões ao redor do mundo tendo enviado um casal para
Portugal e um casal para a Itália. Ore para que eles sempre tenham ânimo e força
vinda do Senhor para alcançar os que ainda estão longe de Deus. [Josué 1.9]
13. DEUS ESTÁ CHAMANDO – Existem aproximadamente 400.000 missionários
transculturais no mundo. Apenas 13.000 deles entre povos não alcançados. Ore
para que os crentes peçam que Deus envie mensageiros às áreas mais escuras do
mundo e orem para que mais missionários atendam ao chamado de levar o
evangelho aos não alcançados. [Isaías 45.22]
14. UM PRIVILÉGIO – É um grande privilégio ser um embaixador do Rei dos Reis.
Jesus Cristo é a única resposta para um mundo em desespero. Agradeça a Deus
por ter escolhido você para ser seu mensageiro de esperança. Ore para que ele o
ajude a revelar sem medo o mistério do evangelho aos povos. [Efésios 6.19-20]
15. PROPÓSITO ETERNO – “Bendiga o Senhor a minha alma! Bendiga o Senhor
todo o meu ser!” [Salmo 103.1]. O rei Davi foi um homem que viveu para um
propósito eterno. - Esteja pronto para tomar a decisão mais importante de sua
vida ao entregar sua vontade ao Senhor e procurar glorificá-lo com tudo o que
você é e faz.
16. ESQUECIMENTO – “Bendiga o Senhor a minha alma! Não esqueça nenhuma
de suas bênçãos!” [Salmo 103.2]. É natural buscar a intervenção de Deus quando
passamos por emergências na vida. Ainda mais importante é lembrar as lições
que aprendemos em nossos momentos mais sombrios. Portanto, sempre celebre
a bondade de Deus; não se esqueça.
17. PERDÃO – “É ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas
doenças,” [Salmo 103.3]. O pecado e a culpa separam-nos de Deus e tornam a
vida miserável. Mas como Jesus pagou o preço total por nossa redenção, não há
nada que não possa ser perdoado. Abra seu coração e mente para Cristo e
permita que ele o perdoe e cure.
18. REDENÇÃO – “Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e
compaixão, [Salmo 103.4]. Deus tem um plano perfeito para seus filhos e pode
transformar, mesmo o que foi feito para o mal, em algo para o nosso bem.
Portanto, nunca desista; confie nele totalmente. Ele é fiel! Nossa redenção está
próxima.
19. COISAS BOAS – “Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua
juventude se renova como a águia.” [Salmo 103.5]. Nossa fala revela o que temos
guardado em nossos corações. À medida que o Senhor assume o controle de
nossa mente, vontade e emoções, todo o nosso corpo experimenta o bem-estar.
Ore por uma nova paixão por Cristo e deixe-o te renovar.
20. ESPERANÇA – “O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos.” [Salmo
103.6]. Sempre há esperança, porque nosso Senhor reina supremo e tem a última
palavra. Nada está escondido diante dele. Ele conhece nossas necessidades e
promete não permitir que sejamos tentados além da medida. Portanto, ore com
confiança e esperança.

10. FIRMEZA – “Senhor, preciso de constância e maturidade espiritual. [Efésios
4.14] Peço que o Espírito Santo fale em meus momentos a sós com o Senhor,
enquanto estudo a Bíblia; que fortalecerá minhas convicções cristãs! Obrigado,
Senhor, por poder andar em comunhão íntima com o Senhor”.

21. DEUS FALA – “Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos
israelitas.” [Salmo 103.7]. O homem foi criado para a palavra de Deus. Deus fala
por meio da natureza, de nossa consciência, da Bíblia, de seu Espírito e usa seu
povo, como Moisés, para nos chamar para si. Ore para que seu coração esteja em
sintonia com ele, capaz de ouvir sua voz.

11. LISTA DE ESPERA – Jesus ordena que seus seguidores preguem o evangelho a
todas as nações [Marcos 13.10]. Aproximadamente 10.000 dos grupos étnicos do
mundo ouviram as boas novas, mas mais de 7.000 grupos ainda estão esperando
pelos “primeiros missionários”. Ore para que Deus chame mais cristãos para
compartilhar as boas novas com eles. [Isaías 9.2]

22. DEUS QUER VOCÊ – “O Senhor é compassivo e misericordioso, mui paciente e
cheio de amor.” [Salmo 103.8]. Ele enviou seu amado filho Jesus para pagar o
preço da redenção na cruz. Deus quer você de volta para a casa dele! Conte-lhe
sobre sua culpa e vergonha, arrependa-se e peça seu perdão. Ele lhe dará a vida
eterna.

23. DEUS NOS CHAMA PARA SI – “Não acusa sem cessar nem fica ressentido para
sempre;” [Salmo 103.9]. As alegrias, provações e dificuldades da vida são as
maneiras de Deus nos chamar a si. Sua bondade, assim como sua disciplina nos
leva a conhecê-lo melhor. Ore com confiança para que ele cumpra Sua vontade
perfeita em todas as circunstâncias.

28. A ORAÇÃO É ORDENADA – “Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas,
orações, intercessões e ações de graças por todos os homens”
[1 Timóteo 2.1]. Como homens, somos chamados a ser influenciadores da
sociedade, sendo guerreiros da oração. Ore por aqueles que têm autoridade
sobre sua cidade, estado e país. Ore por um reavivamento moral hoje.

24. SEJA MISERICORDIOSO – “Não nos trata conforme os nossos pecados nem
nos retribui conforme as nossas iniquidades.” [Salmo 103.10]. Deus, não nos julga
por seu padrão de perfeição. Ele graciosamente aceita o crente por causa da
justiça de Cristo. Ore para ser um pai que também lida gentilmente com seus
filhos.

29. CORAGEM PARA TESTEMUNHAR – “Agora, Senhor, considera as ameaças
deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente.”
[Atos 4.29]. Covardia ou timidez são impróprios para os cristãos. Somos
chamados a ser luz e sal. Seja uma testemunha de onde você está. Ore para que a
igreja brilhe por meio de boas obras, como uma cidade na colina.

25. PODER DE LOUVOR – “Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honrame, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos” [Salmo
50.23]. Há esperança hoje! Deus quer se manifestar em nossa crise. Vamos
adorá-lo humildemente por sua soberania e honestamente limpar nossas vidas
diante dele. Ele cumprirá sua promessa.

30. UM HOMEM BEM-AVENTURADO – “Como é feliz aquele que não segue o
conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda
dos zombadores!” [Salmo 1.1]. A bênção de Deus é o maior bem que podemos
adquirir. Portanto, observe seus passos, faça do seu relacionamento com o
Senhor prioridade. Confie nele totalmente. Ele é fiel.

26. CONFISSÃO – “Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a
minha mente;” [Salmo 26.2]. Orgulho e autossuficiência são considerados sinais
de masculinidade. Mas essa é a maneira do diabo de nos isolar de Deus e nos
tornar ineficazes neste mundo. Esteja disposto a admitir, arrepender-se e
confessar seu orgulho. Deus quer usar você.

31. ORE PELA RTM BRASIL – A promessa de João 12.32 está sendo cumprida
hoje. Jesus disse: “Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim”. A
RTM Brasil já está presente em estações de rádio em todos os estados do Brasil.
Ore para que muitos homens sejam tocados e transformados por meio da
mensagem do Evangelho espalhada pela RTM em seus diversos programas e se
tornem seguidores de Jesus.

27. SEJA UM PROVEDOR – “Se alguém não cuida de seus parentes, e
especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente.”
[1 Timóteo 5.8]. Nesta época de pandemia, a família é a mais afetada. Homem,
ore fervorosamente pela família cristã, por harmonia, fé e provisão de Deus.

CHAMADOS À VITÓRIA - Um ministério da Rádio Trans Mundial
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.

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.

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.

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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