
11. Divulgando as boas novas – Agradecemos ao Senhor por continuar usando a 
RTM Brasil para levar Sua palavra onde muitos não conseguem chegar. Love ao 
Senhor pelo Projeto Antenas e peça que continue abrindo parcerias com novas 
retransmissoras.

01. Podemos conversar – Podemos conversar com o Senhor sobre tudo! "Não 
andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com 
ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." [Filipenses 4.6]

02. Alegria sempre – Paulo escreve da prisão: "Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: Alegrem-se!" [Filipenses 4.4]! Quando estou conectado com 
Deus, minha situação muda porque tenho o altíssimo como meu amigo. Quantas 
vezes o Todo-Poderoso já me ajudou.

03. Bondade – "Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o 
Senhor". [Filipenses 4.5]! A alegria do Senhor provoca uma serenidade interior 
que se expressa também na gentileza e na amizade para com os outros. Jesus 
quer fazer parte do seu todo.

04. Contentamento – Paulo escreve: "Não estou dizendo isso porque esteja 
necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância". 
[Filipenses 4.11]. Minha autoestima não depende das coisas que tenho. Posso 
desfrutar das coisas boas que o Senhor me confiou e usá-las para servir aos 
outros. Mas independente, se tenho muito ou pouco, posso receber tudo com 
agradecimento.

05. Apreciação – Vamos aprender com Jesus como ele tratou outros e expressar 
apreciação genuína às pessoas que encontramos. Desta forma, também seremos 
culturalmente sensíveis. [1 Coríntios 9.20]

07. Deus ama você – Você deve estar se perguntando se Deus se esqueceu de 
você ou pensou que Ele não se importa realmente com você. Em caso afirmativo, 
lembre-se do que Ele disse sobre você: "Haverá mãe que possa esquecer seu 
bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa 
esquecê-lo, eu não me esquecerei de você"! [Isaías 49.15]. Louve a Deus e 
agradeça a ele por seu amor por você!

06. Ira – "Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus." [Tiago 1.20]. Vemos 
os resultados devastadores na política, na sociedade em geral e na família, 
quando os homens estão cheios de ira e ódio. Resista às tentativas do demônio de 
fazer você agir com emoções de vingança e amargura. Ore para que Deus lhe dê a 
atitude de Cristo.

08. Deus conhece você – Graças a Deus Ele conhece você melhor do que você 
mesmo. Ele até sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça! [Lucas 12.7]. Ele 
também o lembra de suas próprias cicatrizes, que o lembram constantemente de 
você: "Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos". [Isaías 49.16]

09. Deus cuida de você – Agradeça a Deus por se importar com você e por ter 
prometido protegê-lo, não importa o que aconteça em sua vida. Ele não 
prometeu poupá-lo de todos os tipos de dificuldades, mas prometeu estar com 
você sempre que as tempestades da vida o atingirem. [Salmo 91.11-12].

10. Comunhão – Durante a pandemia, muitos de nós fomos privados de 
comunhão com outros crentes e fomos lembrados da importância e valor de nos 
reunirmos. Ore para que a fé em Cristo prevaleça e amadureça também para os 
crentes que estão sofrendo devido à solidão. [1 João 1.7]

12. Esteja preparado – Porque doenças, acidentes e até mesmo mortes são 
imprevisíveis, nós, homens, devemos ter nossa vida em ordem [Isaías 38.1]. 
Senhor nos ajude a ter consciência da brevidade da vida para que possamos viver 
com sabedoria em nossa família, igreja, sociedade e negócios.

13. Convicção – Vivemos em uma sociedade que rejeita os princípios e valores da 
Bíblia. Peça ao Senhor que continue abençoando a equipe RTM Brasil ao 
produzirem material baseado na Palavra, material como o Rota 66 que tem sido 
traduzido e usado em diversos países.

14. Ensino – É nosso privilégio e responsabilidade como pais ensinar nossos filhos 
sobre o que realmente importa na vida. Às vezes, isso não é uma questão fácil. 
Peça ao Senhor sabedoria e discernimento e seja um bom exemplo. Às vezes, 
ações falam mais alto que palavras. [Efésios 6.4]

16. Conselho – Nós, homens, temos dificuldade em abrir o coração e pedir 
conselhos. Ore por um coração sensível pronto para pedir conselhos em assuntos 
relacionados à sua família, finanças e quando estiver em dificuldades. "Os planos 
fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos 
conselheiros". [Provérbios 15.22]

15. Esposa – Senhor, desejo do fundo do meu coração que minhas orações sejam 
aceitáveis ao Senhor (1 Pedro 3.7). Portanto, por favor, ajude-me a honrar e 
cuidar de minha esposa como filha do Rei e o vaso mais fraco, a ponto de refletir o 
amor que Jesus tem por sua igreja.

17. Equilíbrio – O dinheiro é bom e útil para o bem-estar da família quando 
aplicado corretamente. Mas a ganância causará problemas e fará com que os 
homens se afastem de Deus [1 Timóteo 6.10]. Vamos orar por uma vida 
equilibrada, pois primeiro nos preocupamos com as necessidades e o bem-estar 
de nossa família, mas também devemos estar atentos e prontos para ajudar os 
necessitados.

18. Confiança – Querido Senhor, tentei fazer o bem, mas não me fez nenhum 
bem. Percebo que minhas boas obras nunca serão boas o suficiente. Só o Senhor 
é a fonte de toda a verdadeira bondade. Eu desisto e me recuso a confiar em 
minhas boas obras. Eu confio no Senhor para realizar suas boas obras através de 
mim. [Salmo 37.3]

21. Relacionamento significativo – Querido Deus, estou surpreso que o Senhor 
deseje um relacionamento comigo. Com humildade, reconheço minha total 
fraqueza e necessidade do Senhor. Obrigado por se colocar à minha disposição, 
transmitindo sua vida para mim. Eu confio no Senhor para me fazer agir com 
justiça e amar a misericórdia. [Miqueias 6.8]

19. O desejo do seu coração – Oh Senhor, tenho procurado muitas coisas em 
minha vida. Mas agora, vejo que apenas uma coisa é necessária – o Senhor! 
Portanto, agora eu te procuro de todo o meu coração. Além disso, amo-te de todo 
o coração. O Senhor é tudo que eu preciso e tudo que eu quero. Eu confio no 
Senhor para me dar os desejos do meu coração. [Salmo 37.4]

20. Em sua presença – Querido Deus, às vezes as circunstâncias da minha vida 
parecem insuportáveis. Humanamente falando, eles são, mas é por isso que o 
Senhor está aqui. O Senhor carrega meu fardo. Obrigado por sua presença 
interior para me sustentar. Louvado seja por me fazer sentir sua alegria, mesmo 
nas piores circunstâncias! [Salmo 16.11]

22. Buscando a face de Deus – Querido Senhor, tenho procurado tantas coisas, 
mas tudo foi em vão. Percebo agora que o Senhor é a única coisa que realmente 
importa. E quando tenho o Senhor, tenho tudo que quero. Quando estou 
contente com o Senhor, então o Senhor graciosamente me dá tudo que eu 
preciso. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades! [Salmo 27.8]

24. O coração conta – Se você deseja ser um homem que Deus usa, não confie em 
sua inteligência e habilidades. Porque Deus não chama necessariamente aqueles 
que são capazes, ao contrário, ele capacita aqueles que ele chama e se submetem 
humildemente à sua vontade. "O Senhor não vê como o homem: o homem vê a 
aparência, mas o Senhor vê o coração". [1 Samuel 16.7]

23. Elogio – A autopromoção vem naturalmente para aqueles que são 
ambiciosos por natureza. Ore para saber como equilibrar a autoestima saudável 
com a importância de ser verdadeiro e humilde. "Que outros façam elogios a 
você, não a sua própria boca; outras pessoas, não os seus próprios lábios". 
[Provéribios 27.2]
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25. Outros primeiro – O cristianismo é contracultura. Quando você entrega sua 
vida a Deus e se torna um discípulo de Cristo, ele derrama seu amor em seu 
coração e o capacita a amar os outros. "Nada façam por ambição egoísta ou por 
vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos". 
[Filipenses 2.3]

26. Seja um ministro – "Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas 
também dos interesses dos outros". [Filipenses 2.4]. Foi o incrível amor e 
misericórdia de Deus que o levou a dar seu Filho para nossa redenção. Se você foi 
redimido pela fé em Jesus, esteja pronto para permitir que Deus ame e ministre 
aos outros através de você.

27. Julgamento – "Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se 
de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra". [Gênesis 6.13]. Porque 
Deus é santo, ele não pode tolerar o mal. Porque ele é justo, ele deve condenar o 
culpado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para receber 
nosso castigo. Agradeça a Deus pela salvação por meio da fé em Jesus.

30. Resistência – "Todos odiarão vocês por minha causa; mas aquele que 
perseverar até o fim será salvo." [Marcos 13.13]. Um cristão se identifica com 
Cristo e seus ensinamentos e não se conforma com a mentalidade relativista do 
mundo. Peça a Cristo para viver através de você. Seja uma testemunha dele. Ele 
concede resistência.

29. Fim dos tempos – "Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 
Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, 
desobedientes aos pais, ingratos, ímpios." [2 Timóteo 3.1,2]. Autorrealização, 
meu jeito e minha verdade, são as palavras-chave desses dias. Mas a Bíblia afirma 
que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Seja contracultura e permita 
que Deus governe sua vida.

28. Aliança – "Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me 
lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies 
que vivem na terra". [Gênesis 9.16]. Não há necessidade de desespero pois Deus 
é amor e deseja a salvação. Seu arco-íris é a lembrança de sua graça para todos os 
que o buscam de todo o coração.

31. Até o fim – "Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu 
estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos". [Mateus 28.20]. As boas novas 
do Evangelho são a única mensagem de salvação eterna para um mundo perdido. 
Peça que o Espírito do Senhor toque corações de ouvintes para que entendam a 
mensagem proclamada através dos programas produzidos e veiculados pela RTM 
Brasil e entreguem suas vidas nas mãos do nosso Senhor!


	Página 1
	Página 2

