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01. A MAIOR TRANSFORMAÇÃO – Querido Senhor, tentei muitas vezes mudar,
mas agora percebo que a mudança verdadeira e duradoura vem do Senhor. O
Senhor me deu uma transformação definitiva quando eu te recebi e me tornei
uma nova criação em Cristo. Por favor, traga as mudanças necessárias também no
meu exterior. [2 Coríntios 5.17]

13. UMA VIDA PRÓSPERA – O Rei Davi nos ensina no Salmo 1 a meditar na lei de
Deus "dia e noite". Aqueles que fizerem isso serão como árvores plantadas junto
a riachos de água. Agradeça a Deus por suas promessas maravilhosas àqueles que
o buscam diligentemente como o rei Davi fez. [Salmo 1.1-3]

02. BOM TRABALHO – Pai Celestial, quero fazer um bom trabalho para o Senhor,
mas continuo a falhar. Admito que minha carne é fraca. Estou totalmente
impotente para viver a vida. Portanto, eu deixo meus esforços carnais e confio no
Senhor para realizar seu bom e perfeito trabalho através de mim. [Romanos 7.18]

14. SEM CESSAR – “Orem continuamente” [1 Tessalonicenses 5.17]. Nosso
mundo é muito mais do que o que vemos e controlamos. A Bíblia fala dos
principados, potestades e governantes espirituais invisíveis e nos convida a
assumir uma posição ao lado de Deus. Portanto, ore e interceda para que Deus
governe a vida das pessoas, governos e nações.

03. CURSOS BÍBLICOS RTM – Ore pelo ministério de cursos Bíblicos da RTM
Brasil. Há mais de duas décadas, a Rádio Trans Mundial desenvolve o ministério
de Cursos Bíblicos por correspondência, que é destinado a pessoas que estão
detidas ou cumprem pena em prisões de diferentes partes do Brasil.

15. PASSAR ADIANTE – Conforme você passa tempo com o Senhor Jesus, você
passa a conhecê-lo melhor a cada dia. Ore para que ele lhe dê sabedoria e
coragem para transmitir a outros alguns dos segredos espirituais que ele revela.
[2 Timóteo 2.24-25]

04. REAFIRMANDO A SUA FÉ – Deus Pai, assim como o Senhor fez tudo
acontecer no passado, assim fará com o futuro. Sei que vai aperfeiçoar o meu
caráter e portanto, recoloco minha fé em ti, Senhor Jesus e confio que me levará a
fazer o que considera melhor para minha vida. [Isaías 42.9]
05. A FÉ TRABALHA – Querido Senhor, eu acreditei nos fatos sobre o Senhor,
mas não confiei verdadeiramente em ti. Agora mesmo, coloco minha fé no
Senhor entregando o controle total da minha vida. Confio em sua habilidade para
me guiar em todas as áreas da minha vida. Obrigado pela graça de andar pela fé e
não pelo que vemos! [Tiago 2.17]
06. PACIFICADOR – Os conflitos acontecem com muita facilidade na família e
criam um ambiente desagradável. Vamos orar para que, como homens, sejamos
sensíveis e percebamos quando surge uma situação como essa! "É uma honra dar
fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas". [Provérbio 20.3]
07. DESGARRADOS – Uma estatística afirma que de cada dez homens na igreja,
um terá filhos que deixam a igreja. Senhor, nós intercedemos pelas famílias que
sofrem com a dor de ver seus filhos se afastando de Ti. Conceda paciência e
perseverança aos pais e dê-lhes a alegria de ver seus filhos voltarem para o
Senhor. [Lucas 15.20]
08. HONRA – Um bom nome pode ser manchado e até destruído pelo pecado.
Em Provérbios 14.34 está escrito: "A justiça engrandece a nação, mas o pecado é
uma vergonha para qualquer povo." Venho a Ti, Senhor, para pedir por minha
própria vida. Que minha conduta seja referência para minha família e deixe um
legado a ser seguido.
09. RESISTA – O ambiente de trabalho torna-se uma tentação quando os
homens são convidados a participar de esquemas de corrupção e ações ilegais.
Ore por sabedoria e força para resistir e permanecer puro em seu caminho,
mesmo que tenha um custo para isso. [Provérbios 1.7-20]
10. CURA – Muitos homens se casam com feridas de experiências e práticas
anteriores. Louve a Deus porque não há ferida que o Senhor Jesus não seja capaz
de curar. “Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a
fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça; por suas
feridas vocês foram curados”. [1 Pedro 2.24]
11. SEGREDOS ESPIRITUAIS – Cada vez que você abre sua Bíblia, você dá ao
Espírito Santo uma oportunidade de revelar segredos espirituais para você. Ore
para que você seja capaz de entender o que ele lhe ensina e esteja disposto a
seguir onde quer que o leve. [Lucas 24.45]
12. MÁXIMA PRIORIDADE – Sua maturidade espiritual, mais do que qualquer
outra coisa, depende da quantidade de tempo que você passa junto com Jesus.
Ore para que Jesus o ajude a dar a ele a prioridade máxima em sua vida.
[Mateus 6.33]

16. SACERDOTE – Nós, homens, somos chamados a ser os líderes espirituais, ou
sacerdotes, do lar. O papel do sacerdote é ser o intercessor dos homens diante de
Deus. [Hebreus 5.1] Senhor, oro, ajude-me a representá-lo bem em minha família
e a ter tempo para interceder por minha esposa e filhos.
17. PROFETA – Outra função primária do homem como líder no lar é a de profeta.
A tarefa do profeta é levar a mensagem do Deus Altíssimo ao povo. Temos o
privilégio de ensinar a Bíblia a nossos filhos. [Deuteronômio 6.6-7] Senhor, fale
por meio da sua Palavra para mim e use-me para ensinar minha família de acordo
com isso.
18. COMPLETO – Jesus exclamou na cruz: “Está consumado” [João 19.30],
porque ele havia executado o plano para salvar o mundo. Tudo o que precisava
ser feito foi realizado. Senhor, ajude-me a ser fiel a ponto de, quando eu deixar
este mundo, ter levado o seu evangelho àqueles que o Senhor confiou aos meus
cuidados.
19. AMOR – A maneira mais prática de demonstrar amor é ajudar os outros. Uma
família abençoada é aquela em que os pais ensinam aos filhos o princípio de
compartilhar com outras pessoas o que receberam. O apóstolo Paulo nos exorta a
trabalhar para que possamos compartilhar com os necessitados. [Efésios 4.28]
Senhor, torne-nos sensíveis às necessidades dos outros.
20. SILÊNCIO – Nosso mundo é tão agitado e barulhento. Existem vozes em todos
os lugares e muitas dessas vozes querem nossa atenção. No entanto, precisamos
da solidão, aquele momento em que nos calamos para ouvir a voz do Senhor.
[Salmo 46.10] É essencial ouvirmos sua voz. Senhor, acalme meu ser e fale
comigo!
21. O GRANDE MANDAMENTO – Os homens normalmente são objetivos e
assumem riscos em suas escolhas. Mas que tal escolher as prioridades
espirituais? Amigo, resista à pressão da nossa cultura de investir apenas no aqui e
agora. Peça ao Senhor para lhe dar uma perspectiva do que realmente importa e
se render às prioridades dele. [Mateus 22.36-38]
22. INSPIRAÇÃO – À medida que o relativismo, as notícias falsas e as visões de
mundo conflitantes dominam a mídia, Deus oferece uma base sólida para a
verdade absoluta em sua Palavra. Portanto, seja um homem da Palavra. Reserve
um tempo para estudar as Escrituras e permita que o Espírito de Deus o inspire e
o transforme em um homem equipado para toda boa obra.[2 Timóteo 3.16,17]
23. MEDITAÇÃO – Quando Josué se sentiu incapacitado e com medo de liderar a
nação de Israel, Deus revelou-lhe o segredo para uma vida de sucesso. Ele
ordenou-lhe que declarasse e meditasse constantemente na lei de Deus. Ore
para ser o homem que deixa um legado de bênçãos. Faça da meditação na Bíblia
sua prioridade. [Josué 1.8]

24. PEDIDOS – Deus revelou seu amor ao enviar seu Filho para morrer por nossa
redenção na cruz. Ao crer no Senhor Jesus, nos tornamos filhos do TodoPoderoso. Seu Espírito vive em nós e nos ensina como orar. Nosso Pai deseja
suprir todas as nossas necessidades quando confiamos nele e pedimos no
poderoso nome de Jesus. [João 16.24]

28. UM + UM = UM – Deus nos fez diferentes para que pudesse nos fazer um. O
Senhor criou Eva para ser a ajudadora de Adão e se tornar um com ele. Este
milagre de unidade no casamento acontece por meio do amor e quando o Senhor
está em primeiro lugar. Portanto, homem, aceite e honre sua esposa como um
presente de Deus para você. [Gênesis 2.18]

25. MOMENTO RTM – Ore pelo Momento RTM Brasil, projeto em que igrejas
parceiras disponibilizam um espaço no culto dominical para compartilhar
iniciativas da RTM. O objetivo é mostrar ferramentas da Trans Mundial: ensino
bíblico, ministério de homens, ministério de mulheres, devocional, música, entre
outras. Que tal envolver sua igreja nesse projeto? Ficaremos felizes em
apresentar os frutos da RTM para sua igreja local.

29. O AMOR DE CRISTO – Muitos homens têm problemas em demonstrar
emoções. Mas o amor piedoso é a emoção mais forte e máscula que existe. Cristo
deu sua vida como oferta de amor por um mundo que o rejeitou. Ore para ser um
marido que demonstra esse tipo de amor à esposa. Cristo quer ajudá-lo a fazer
isso. [Efésios 5.25]
30. SOFRIMENTO – Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, toda a criação
começou a sofrer. É natural que todos nós evitemos o sofrimento. Mas louvado
seja Deus, ele não nos deixa sozinhos em nossas necessidades. “Por isso mesmo,
aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao
seu fiel Criador e praticar o bem. [1 Pedro 4.19]

26. FAZEDORES – Já foi dito que o caminho da cabeça ao coração pode ser muito
longo. Conhecimento intelectual e boa teologia por si só nunca agradarão a Deus.
Ele está procurando aqueles que guardam e obedecem a sua Palavra,
permitindo-lhe usá-los como seus instrumentos de bênçãos e como sal e luz em
nosso mundo de trevas. [Tiago 1.22]

31. PRESENTE DIÁRIO – O Presente Diário, da Rádio Trans Mundial, tem como
objetivo transformar vidas por meio de reflexões diárias em formato de texto,
áudio e vídeo. Considerado uma das maiores referências em devocionais no país,
o PD tem servido como ferramenta e suporte em ações evangelísticas e igrejas.
São mais de duas décadas levando esperança para mentes e corações durante
todos os dias do ano. Ore por esse ministério.

27. DISCIPLINA – Disciplina é uma palavra proibida em nossa cultura
antiautoritária. Mas nosso Deus, que é soberano, todo-poderoso e
absolutamente santo, tem o direito de exigir nossa adoração e submissão.
Quando ele nos disciplina, ele o faz com graça e misericórdia e tem o nosso bem
em mente. Portanto, submeta-se e confie nele sempre. [Hebreus 12.11]

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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