
01. Primeiro a oração – “Antes de tudo, recomendo...” [1 Timóteo 2.1], Paulo 
escreveu a seu jovem amigo Timóteo. Nós, também, precisamos ser lembrados 
que antes de qualquer coisa, precisamos buscar a presença de Deus com petição, 
oração, intercessão e ação de graças. Esse é o melhor começo para um novo dia.

02. Amar a Deus – “Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra...” [João 
14.23]. Aprendemos a conhecer a Deus por meio da Bíblia. Se fizermos o que a 
Palavra de Deus diz, reconheceremos cada vez mais a sabedoria e o poder que 
vem dessa obediência e aumentaremos a confiança no Senhor.

03. Antenas RTM – O projeto Antenas tem por objetivo levar a mensagem de 
Jesus através dos programas da RTM a todos os estados do Brasil. Ore pelos 
mantenedores que auxiliam no sustento do Projeto Antenas e para que a RTM 
consiga levar a programação para lugares não alcançados pelo Evangelho.

04. Riqueza – Satanás tentou Jesus dizendo que todo o esplendor deste mundo 
seria dele, se ele se ajoelhasse e adorasse a Satanás. Nossa autoestima não se 
baseia em nossa riqueza ou posses. Nunca teríamos o suficiente. “Adore o 
Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto”, foi a resposta que Jesus deu.
[Mateus 4.8-10]

05. Amor conjugal – “Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo 
amou a igreja e entregou-se por ela” [Efésios 5.25]. O relacionamento com nosso 
cônjuge deve refletir como Cristo lida conosco. Esse é o segredo de um 
casamento abençoado. Faça disso seu objetivo e oração.

07. Leitura da Bíblia – Como a semente precisa ser plantada e regada para 
crescer, ler e discutir as Escrituras em família é vital para o desenvolvimento 
espiritual de nossos filhos. Os mandamentos de Deus devem estar em nossos 
corações. [Deuteronômio 6.6,7] Ore por sabedoria e seja fiel em liderar sua 
família diariamente em devocionais significativas.

06. Dever paternal – “Pais, não irritem seus filhos; antes criem-nos segundo a 
instrução e o conselho do Senhor” [Efésios 6.4]. Para a maioria de nós, pais, é 
mais fácil dizer a nossos filhos o que esperamos do que educá-los e treiná-los nos 
caminhos de Deus. Senhor, ajuda-me a mostrar aos meus filhos o amor e a 
paciência que o Senhor tem por mim.

08. Guerreiros de oração – “Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, 
levantando mãos santas, sem ira e sem discussões.” [1 Timóteo 2.8]. A oração é 
uma comunicação sincera com o Deus Todo-Poderoso. Esteja pronto para se 
tornar um guerreiro da oração cujo caminho é irrepreensível e cujo coração e 
mente estão fixos em Deus que ouve e responde às orações.

09. Seja um líder – “Esta afirmação é digna de confiança: Se alguém deseja ser 
bispo, deseja uma nobre função.” [1 Timóteo 3.1]. A medida para um líder 
piedoso, de acordo com 1 Timóteo 3.2-13, não é o seu intelecto ou conhecimento 
teológico, mas sim o seu caráter. Ore para ser um homem transformado por Deus 
que humildemente lidera sua família e igreja.

11. Mostre compaixão – A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda 
longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e 
beijou... [Lucas 15.20]. Jesus retrata diante de nós seu Pai, nosso Deus, que nunca 
desiste de seus filhos. Ore para que, mesmo quando seus filhos se desviam, você 
ainda os ame e os receba de volta.

12. Mude a direção – “Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus 
filhos, e os corações dos filhos para seus pais; do contrário, eu virei e castigarei a 
terra com maldição” [Malaquias 4.6]. Nossa sociedade está decaindo por causa 
das relações familiares rompidas. Examine seu coração e se o relacionamento 
com seus filhos estiver quebrado, peça perdão a Deus e estenda a mão a eles com 
paciência e amor.

13. O conhecimento conta – “Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem 
aquele que é desde o princípio.” [1 João 2.13]. Tornar-se um pai físico é fácil, mas 
ser um pai espiritual exige trabalho. O apóstolo Paulo mesmo escreveu: “vocês 
não têm muitos pais” [1 Coríntios 4.15]. Ore para ser um homem aprovado por 
Deus que abençoa a próxima geração.

14. Para a glória de Deus – "“Assim, quer vocês comam, bebam ou façam 
q u a l q u e r  o u t r a  c o i s a ,  f a ç a m  t u d o  p a r a  a  g l ó r i a  d e  D e u s .”
[1 Coríntios 10.31]. Aquele que nunca conheceu a fome pode facilmente 
esquecer de ser grato pela abundância de que desfruta. Cada bênção vem de 
Deus. Agradeça a Ele por suas refeições, roupas, família, amigos, trabalho, por 
exemplo, Eles são um presente de Deus para você.

16. Fraco, mas forte – Se você se sente fraco e indigno de compartilhar as Boas 
Novas com outras pessoas, lembre-se de Gideão. [Juízes 6.14-16] Deus nunca 
depende da sua força - é o contrário. Louve a Deus porque ele sempre lhe dará a 
força de que você precisa. [Deuteronômio 33.25]

15. Deus deu habilidades – Quando Deus chama você para servi-lo, ele fornecerá 
as habilidades necessárias [Êxodo 31.1-11]. Agradeça a Deus por permitir que 
você participe da grande colheita de almas e por equipá-lo com as habilidades de 
que precisa para ter sucesso em cumprir Seus planos para você.

17. Companheirismo – É difícil fazer uma fogueira com apenas um pedaço de 
madeira. Da mesma forma, precisamos uns dos outros como seguidores de Cristo 
para nos mantermos "em chamas por ele". Agradeça a Deus pelas oportunidades 
que ele lhe dá de interagir com outros cristãos. [Hebreus 10.24-25] 

18. Espalhe a mensagem – Você não precisa de um doutorado em teologia para 
compartilhar um testemunho sobre Cristo. Basta dizer a outras pessoas o que 
Jesus fez por você e como você o percebe em sua vida. Deus tomará tudo o que 
você semear e usará para trazer outras pessoas à sua presença. [Eclesiastes 11.1]

10. Seja responsável – “E o Senhor Deus ordenou ao homem: “Coma livremente 
de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem 
e do mal... '” [Gênesis 2.16,17a] Deus entregou sua primeira proibição ao 
homem. Amigo, ore por um coração obediente e aceite sua responsabilidade 
como homem.

21. Transformado – Pai Celestial, eu reconheço que Satanás me levou ao erro, 
mas Cristo me transforma. Eu tentei tanto viver corretamente, mas agora 
entendo que somente Cristo pode me capacitar a isso. Eu fui justificado no 
Senhor, para que possa viver sua vida justa em mim. Portanto, confio no Senhor 
para isso. [2 Coríntios 5.21]

22. Tempo perfeito – Querido Deus, obrigado pelo seu tempo perfeito. O Senhor 
enviou Jesus Cristo ao mundo na hora certa. Portanto, estou confiante de que seu 
tempo para mim sempre será perfeito. Eu estou em seu cronograma, Senhor. Eu 
confio que o Senhor irá trabalhar através de mim da maneira certa, na hora certa. 
[Gálatas 4.4]

19. Considere – “Quando os dias forem bons, aproveite-os bem; mas, quando 
forem ruins, considere...” [Eclesiastes 7.14] A vida é imprevisível; portanto, Deus 
deseja que você pense com prudência. Ele quer liderar sua tomada de decisões 
para que você seja um bom administrador de tudo o que ele lhe confiou. Apenas 
peça a ele sabedoria.

20. Novas fronteiras – Ore pelo Presente Game, um aplicativo de quiz bíblico que 
possibilita acesso ao conteúdo produzido pela Rádio Trans Mundial. Além de 
responder perguntas sobre a Bíblia, ouvintes ainda podem testar seus 
conhecimentos em relação aos programas da Trans Mundial enquanto ouvem a 
programação da rádio ou leem as devocionais do Presente Diário!



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.

11 3017-6600OUÇA NOSSO PROGRAMA ONLINE Ouça a Rádio Trans Mundialno seu celular IOS e Android

CHAMADOS À VITÓRIA  -  Um ministério da Rádio Trans Mundial

  Adquira nossos produtos em loja.transmundial.com.br

Transmundial radiotransmundialoficial

RadioTransMundialradiotransmundial

24. Construído para a grandeza – Querido Senhor, obrigado por me amar o 
suficiente para me incluir em seus planos. Sei que seus planos para mim são 
sempre os melhores. Portanto, desisto de meus planos e me entrego ao Senhor. 
Eu confio que o Senhor irá realizar seus planos perfeitos através de mim. 
[Jeremias 29.11]

23. Viva no presente – Senhor, às vezes sou oprimido por minhas falhas e falhas 
do passado. No entanto, o Senhor cuidou do meu passado na cruz quando fui 
crucificado com Cristo. Coisas velhas já passaram e tudo em mim foi feito novo. 
Obrigado por me permitir viver agora em novidade de vida. [Isaías 43.18]

25. Esperança real – “A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o 
anseio satisfeito é árvore de vida.” [Provérbios 13.12]. Se você ainda está no meio 
da pandemia ou se sente desesperado e doente, não perca a esperança! O 
Senhor Todo-Poderoso, seu redentor, está chamando você para si mesmo. Ele 
pode curar seu corpo e, acima de tudo, enchê-lo de paz e esperança de vida 
eterna.

26. Prudência – “Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o 
tolo expõe a sua insensatez.” [Provérbios 13.16]. Esteja sempre pronto para 
examinar cuidadosamente o que é importante e melhor para seus entes 
queridos. Peça ao Senhor para torná-lo um homem que o honra em quem você é 
e no que faz. Ele quer abençoá-lo e torná-lo uma bênção para os outros.

27. Justiça – “O homem justo leva uma vida íntegra; como são felizes os seus 
filhos!” [Provérbios 20.7]. Somos, você e eu, homens que buscam ao Senhor de 
todo o coração? Somos como Jó: “irrepreensível, íntegro, homem que teme a 
Deus e evita o mal?” [Jó 1.8]. Sua família e amigos serão impactados por sua vida e 
Deus o usará. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda essas características.

30. Capelania – Em parceria com a Mocidade para Cristo Brasil [MPC] o ministério 
de Capelania Escolar, da RTM, tem o objetivo de capacitar e preparar capelães a 
levarem esperança nos locais de ensino público e particular. Ore por esse 
ministério!

29. Amigos – “Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que 
ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido” [João 15.15b]. Podemos ter muitos 
conhecidos, mas normalmente apenas alguns amigos. Um amigo continua ao seu 
lado porque está comprometido com você. É assim que Jesus trata seus 
discípulos. Você pode confiar nele sempre.

28. Paz perfeita – “Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito 
está firme, porque em ti confia” [Isaías 26.3]. Nossa consciência cognitiva, 
pensamento, julgamento e memória, bem como aspectos não cognitivos como 
emoções e instintos, são faculdades da mente. Porque somente o Senhor é 
totalmente confiável e bom, ore para manter sua mente focada nEle.
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