
01. Missão cumprida – Querido Deus, tantas vezes perdi o objetivo. Eu percebo 
que o senhor Jesus sempre cumpriu sua missão porque sempre seguiu a 
liderança do Pai. Controle minha vida, Pai, e cumpra sua missão em mim.
[Lucas 9.51-53]

02. Esperança – Ó Senhor, há tantas coisas deprimentes acontecendo 
atualmente. Às vezes me sinto tão sem esperança. Mas, confio no Espírito Santo 
para me conceder alegria e paz em meio às minhas provações. Por favor, dê-me 
forças para viver nestes tempos difíceis e ter muita esperança. [Romanos 15.13]

03. O que carrega o fardo – Pai Celestial, as exigências da vida são grandes. Fico 
exausto com todas as minhas tentativas fracassadas. Desisto de meus esforços e 
vou até o Senhor e confio na tua habilidade de carregar meus fardos por mim. 
Obrigado por poder estar unido ao Senhor por meio da minha união com Cristo e 
pelo descanso que isso me traz. [Mateus 11.28-30]

04. Momento atual – Neste momento que passamos, pedimos que lembrem da 
equipe RTM Brasil em suas orações para que tenhamos saúde, criatividade e 
disposição para sempre trabalhar com amor nesta obra. Continue a contar com a 
nossa alegria em servir. É muito bom ter você nesta jornada.

05. O caminho de Deus – Querido Deus, eu percebi que estava indo na direção 
errada. Obrigado por apontar o caminho certo, me levando ao arrependimento. 
Deixo meus próprios caminhos e modo de vida para que o Senhor viva em mim. 
Enche-me com o Espírito, para que eu possa andar no caminho certo. Faz-me 
ouvir suas palavras de vida. [Provérbios 1.23]

07. Deus é o meu libertador – “O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o 
meu libertador” [Salmo 18.2a]. Ninguém deve perder a esperança. O Deus todo-
poderoso, santo, justo, cheio de amor e misericórdia, nos salva por meio de Jesus 
Cristo, seu filho. Renda-se pela fé ao seu senhorio e permita que ele lute em suas 
batalhas.

[Salmo 18.1]. Muitas vezes, Deus precisa nos quebrar, antes que reconheçamos 
nossa necessidade dele. Aceite sua crise como um convite para se submeter 
humildemente a senhorio de Cristo, agradecer e louvá-lo por seu poder ser 
aperfeiçoado em nossa fraqueza.

06. Deus é a minha força – “Eu te amo, ó Senhor, minha força.”

08. Deus é minha salvação – “O meu Deus é o meu rochedo, em quem me 
refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta.” [Salmo 
18.2b]. Quando Cristo, que venceu os poderes das trevas, vive em nós, podemos 
afirmar que estamos firmes na mais sólida rocha.

09. Clame ao Senhor – “Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo 
dos meus inimigos.” [Salmo 18.3]. O principal campo de batalha da vida é de 
natureza espiritual. Seus inimigos são a carne, o mundo e o diabo. Experimente a 
vitória hoje, ao oferecer sua vida como um sacrifício de louvor ao Senhor.

10. Deus ouve – “Do seu templo ele ouviu a minha voz; meu grito chegou à sua 
presença, aos seus ouvidos” [Salmo 18.6b]. Quando o Senhor ocupa o santuário 
do seu coração, você sempre pode orar com confiança. Ele conhece você e lhe 
dará paz, sabedoria e força para enfrentar os desafios da vida.

11. Deus age – “Das alturas estendeu a mão e me segurou; tirou-me das águas 
profundas.”[Salmo 18.16]. Um homem que experimentou a obra de Deus em sua 
vida é um homem que permanece firme frente a adversidade. Ore para que seu 
cônjuge e filhos vejam a obra de Deus em você; e sejam encorajados a seguir sua 
liderança.

12. Deus é mais forte – “Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus 
adversários, fortes demais para mim.” [Salmo 18.17]. Os valores cristãos e 
absolutos se chocam com a visão de mundo relativista de hoje. Confie no Senhor 
para o usar como sua testemunha. Ore pedindo que Deus o capacite a ser sal e luz 
onde você está.

13. Deus está conosco – “Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o 
Senhor foi o meu amparo.” [Salmo 18.18] O inimigo ataca quando você está mais 
vulnerável. Não deixe que decepções, necessidades físicas e materiais 
enfraqueçam sua fé. Acredite que o Senhor está com você. Ele suprirá suas 
necessidades.

14. Bons conselhos – Nosso Senhor oferece direção aos seus seguidores em 
qualquer situação. Temos uma forma de espalhar esses conselhos através do 
Presente Diário, produzido pela RTM Brasil há mais de 24 anos. Ore para que o 
Senhor, nosso Conselheiro [Isaías 9.6], continue usando esse veículo para levar 
palavras de paz e esperança ao Brasil.

16. Contra toda esperança – Abraão creu em Deus, que prometeu dar a ele um 
filho com sua esposa Sara; embora, humanamente falando, isso fosse contra 
todas as esperanças. Ore para que você tenha fé em Deus, acreditando que ele 
cumprirá suas promessas, mesmo quando isso parece impossível.
[Romanos 4.18-21]

15. Fruto duradouro – Quando Deus criou o mundo, ele fez plantas e árvores com 
sementes para que pudessem se reproduzir. Um cristão é chamado a reproduzir-
se tornando-se um fazedor de discípulos. Ore para que você consiga encorajar 
outros a seguir como discípulos e trazer novos seguidores a Jesus.
[2 Timóteo 2.1-2]

17. Uma ferramenta nas mãos de Deus – Deus quer ver você tendo sucesso em 
seu ministério como um "pescador de homens". Você é, no entanto, apenas uma 
ferramenta em Suas mãos. Ore para que Ele lhe dê muito sucesso e lhe traga uma 
boa pescaria. Agradeça ao Deus todo-poderoso por permitir que você seja usado 
em seu ministério. [Mateus 4.18-19]

18. Uma fé contagiosa – “Uma fé forte é contagiosa no melhor significado da 
palavra. Ore hoje para que a luz brilhe através de você para que outras pessoas 
possam ver Jesus em sua vida e tenham o desejo de obter o que você tem e 
encontrar o que encontrou nele. [Atos 16.29-31]

[1 Samuel 3.10]

19. Oração – Deus se agrada quando o invocamos. Oração é realmente falar com 
Deus e ouvir sua voz. Portanto, ore: “Fala, pois o teu servo está ouvindo”.

20. Amar a Deus – “Bendiga o Senhor a minha alma! Não esqueça nenhuma de 
suas bênçãos!” [Salmo 103.2]. Minha gratidão ao Senhor por sua bondade enche 
meu coração de alegria e faz meu amor por ele crescer.

21. Bênção – “Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que 
os perseguem” [Mateus 5.44]. Jesus exemplificou isso. Por seu poder, que ele nos 
oferece, você e eu podemos praticar o mesmo.

22. Prosperidade – “Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o 
coração.” [Salmo 62.10b]. Não importa se nossos bens são abundantes ou 
poucos, é Deus quem nos entrega para nosso usufruto. Portanto, seja grato e use-
os para abençoar outros.

24. Soberania – Que maravilha poder louvar e adorar ao Senhor, nosso Deus, pois 
ele é soberano e está no controle de tudo. Mesmo em tempos difíceis, podemos 
confiar nele, porque toda autoridade está em suas mãos. [Salmo 117]

23. Muito bom – “Homem e mulher os criou” [Gênesis 1.27b]. Aprecie o fato de 
ser homem e valorize o presente que o Senhor lhe deu em sua masculinidade. Se 
você é casado, alegre-se em sua esposa. O Senhor a confiou a você para fazer o 
bem a ela.

25. Sensibilidade – Os problemas e circunstâncias da vida podem endurecer 
nosso coração a ponto de não nos darmos conta das mágoas que causamos aos 
outros. Homens, vamos pedir ao Senhor para testar e examinar nossos corações. 
Estejamos prontos para nos arrepender e pedir perdão por nossos pecados. 
[Tiago 5.16]



26. Cura – A pandemia revelou sérios problemas de relacionamento entre as 
pessoas. Senhor, oramos pela restauração e cura física, emocional e espiritual dos 
indivíduos e por um toque especial de sua graça em reunir famílias em paz e 
harmonia. [1 Tessalonicenses 5.13b]

27. Autoridades – Senhor, como homens que te amam e te servem, 
intercedemos pelas autoridades em nossos municípios, estados e país. Que esses 
homens e mulheres reconheçam que o Jesus é o Senhor dos senhores e busquem 
sua sabedoria e orientação. [1 Timóteo 2.1-5]

28. Igreja – “Senhor Jesus, que o teu nome seja exaltado na tua Igreja. Clamamos, 
pedindo que seu Espírito Santo fortaleça seu povo com fé e ousadia para 
testemunhar e influenciar nossa sociedade da mesma forma que os primeiros 
cristãos fizeram. [Atos 4.29-31]

29. Provisão – “Você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero.” 
[Salmo 128.2] Oremos para sermos homens de discernimento e administradores 
sábios dos bens que o Senhor nos deu. Vamos confiar totalmente nele para nos 
ajudar a suprir as necessidades de nossas famílias.

30. Para todo mundo ouvir – A Rádio Trans Mundial entende como parte de sua 
missão o trabalho com comunidades indígenas. Desde 1980, a RTM Brasil realiza 
ações voltadas para o evangelismo e apoio social a este público. Ore pelo Projeto 
de Línguas Indígenas que desenvolve programas de rádio com conteúdo nas 
línguas Macuxi (Roraima) e Ticuna (Amazonas). Para mais informações sobre esse 
projeto acesse www.transmundial.org.br

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;

- Ser comprometidos com a oração, estudo e prática da Palavra de Deus em todos 
os aspectos da sua vida.

Desejamos encorajar homens Cristãos a:

- Construir relacionamentos que honram a Cristo na família, nas igrejas, no 
ambiente de trabalho e na comunidade;

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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