
11. Comunhão – A pandemia Covid-19 trouxe mudanças na maneira como 
participamos dos cultos de adoração e eventos da Igreja. Não nos acomodemos, 
desistamos ou mesmo negligenciemos nos envolver na obra do Senhor, mas 
oremos por um novo ímpeto e entusiasmo à medida que os cultos presenciais 
estão voltando. [Salmo 122.1]

01. O foco correto – Quando Roboão, filho do rei Salomão, tornou-se rei de 
Judá, ele fez o mal porque não havia decidido buscar ao Senhor [2Crônicas 12.14]. 
Ore para que Deus o ajude a manter o foco correto. Ao manter seus olhos em 
Jesus Cristo, você permite que ele o transforme por dentro.

02. O mensageiro do Senhor – Jesus quer que você seja seu mensageiro para 
aqueles que ainda não ouviram as Boas Novas. Ore para que Ele lhe dê 
oportunidades de compartilhar o evangelho com outras pessoas e por sabedoria 
e coragem como um embaixador do Rei dos reis. [Jó 12.13]

03. A voz do Senhor – Mais vozes do que nunca estão chamando nossa atenção 
nos dias de hoje. Ore para que Deus fortaleça sua fé nele em meio a um mundo 
barulhento e tumultuado e conceda a você a capacidade de ouvir e obedecer à 
sua voz. [Isaías 6.8]

04. Comunhão – Você pertence a uma Igreja Cristã? Se a resposta for sim, 
agradeça a Deus por permitir que você tenha comunhão com outros seguidores 
de Cristo. Ore por paz e unidade entre os crentes. [Efésios 4.3]

05. Força na unidade – Se você ainda não pertence a uma comunidade cristã, 
ore para que Deus lhe mostre como você pode se conectar com outros cristãos. 
Em um mundo cada vez mais hostil ao Evangelho, precisamos uns dos outros para 
prevalecer como cristãos e manter nossa luz brilhando. [Atos 15.30-32]

07. Cura para a humanidade – Oh Senhor, eu tenho perguntado “por que” 
quando deveria estar perguntando “quem”. Quem me livrará? Obrigado, Deus 
Pai, por enviar Jesus Cristo para me libertar, renovar e restaurar-me. Louvado 
seja, senhor Jesus, por me curar. Agora posso realmente viver, não apenas existir! 
[Lucas 4.18-19, 21]

06. O reino celestial – Querido Deus, finalmente vejo que o que é realmente 
importante são as coisas eternas do seu reino e não as coisas deste mundo. 
Obrigado por conceder vida eterna a mim por Jesus Cristo meu Senhor. Obrigado 
por sua justiça, paz e alegria. Torne meu serviço aceitável a Deus e aos homens. 
[Romanos 14.17-18]

08. Deus abrirá um caminho – Senhor Jesus, tentei seguir meu caminho e não 
funcionou. Obrigado por se tornar o caminho para mim. O senhor é minha 
maneira de conhecer a Deus e de viver piedosamente. Quando estou em um 
impasse, o Senhor abre caminho. E o seu jeito é sempre o melhor. Obrigado por 
liderar, orientar e prover para mim! [Isaías 43.16,19]

09. Para todo mundo ouvir – A RTM Brasil alcança os mais diferentes públicos 
com programas criados especificamente para variados interesses como 
‘Mulheres de Esperança’, ‘De pai para filha’, ‘Atletas no ar’, ‘Café com Deus’ e 
tantos outros. Ore para que a equipe de produção continue sendo dirigida pelo 
Senhor para levar a Palavra a todos que precisam ouvir!

10. Uma herança duradoura – Querido Senhor, parece que estou perdendo tudo 
e todos. Nada é estável ou permanente exceto o Senhor. E o Senhor está em mim. 
A herança que tenho no Senhor é duradoura. Sou um herdeiro de Deus e já posso 
participar de minha herança como coerdeiro de Cristo! [1Pedro 1.4]

12. Prioridade – O homem que busca o Senhor diariamente e espera a Sua 
orientação terá mais segurança e paz em sua vida diária [Salmo 143.8]. Desperte-
me, Senhor, para buscar a tua face antes mesmo que a turbulência do dia me 
afete. Obrigado pela sua paz.

13. Confronto – O apóstolo Paulo nos lembra que, como cristãos, “Pois Deus não 
nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.” [2 Timóteo 
1.7]. Oremos e nos preparemos para ajudar nossos filhos a enfrentar as 
ideologias, nas escolas, com os amigos e em outros círculos, para que se 
fortaleçam e permaneçam no caminho bíblico.

14. Casamento – Senhor, minha oração é que em meu relacionamento conjugal 
haja "amor, alegria, paz, paciência, bondade, bondade, fidelidade, mansidão e 
autocontrole" como resultado da ação do Espírito Santo em minha vida [Gálatas 
5.22-23]. E ajude-nos, como casal, a apoiar outros casais em momentos difíceis 
em seu relacionamento.

16. Filhos e Filhas – O Senhor deu ao homem a tarefa de liderar sua família e 
ensinar a seus filhos a Sagrada Escritura [Deuteronômio 6.6-7]. Oramos para que 
tenhamos a sabedoria de priorizar este tempo com nossos filhos, seja qual for a 
idade deles, levando-os a amar ao Senhor e a seguir as verdades bíblicas de todo 
o coração.

15. Sustento – Existem homens, filhos de Deus, que precisam de um emprego 
para poder sustentar sua família. Pedimos, ó Senhor, que abra portas como prova 
do teu cuidado e proteção para os teus filhos amados [Salmo 37.23-25]. Para que 
esses homens sejam fortalecidos na fé e na honra e magnifiquem o Teu nome.

17. Decisão – O salmista declara: "Afastem-se de mim os que praticam o mal! 
Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus!" [Salmo 119.115] Oramos, 
Senhor, por força e determinação para rejeitar as tentações e armadilhas da 
pornografia. Ajude-nos a levar uma vida de pureza e santidade para que nossa 
família seja protegida!

18. Capelania Escolar – Em parceria com a Mocidade para Cristo Brasil (MPC) o 
ministério de Capelania Escolar, da RTM Brasil, tem o objetivo de capacitar e 
preparar capelães a levarem esperança nos locais de ensino público e particular. 
A RTM Brasil apoia e auxilia capelães por meio de materiais em áudio, vídeo, 
literatura, eventos e cursos. Ore por esse ministério.

21. Confiança – Muitos homens se preocupam em como sustentar suas famílias. 
O medo se apodera de muitos ao verem as taxas de desemprego aumentarem, a 
inflação aumentar e à medida que se aproximam de seu ‘final de carreira’ Ore 
para que nós, homens, cultivemos uma forte fé no Senhor como nosso Provedor, 
mantenhamos uma boa ética de trabalho e confiemos no Senhor.
[Mateus 6.25-34]

19. Pequenos pecados – As tentações vêm em todas as formas e tamanhos, de 
"grandes pecados" a "pequenos pecados". Ore para que os homens sejam tão 
sensíveis a "pequenas mentiras" e "sonegações" quanto à pornografia e ao roubo 
corporativo. Jesus disse: “Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é 
desonesto no pouco, também é desonesto no muito.” [Lucas 16.10]

20. Caráter – O verdadeiro caráter é quem somos quando ninguém está olhando. 
Ore para que os homens sejam consistentes tanto em particular como em 
público, para que nossas vidas não sejam compartimentadas, mas para que 
vivamos para os olhos do Senhor. Deus disse a Abraão: “ande segundo a minha 
vontade e seja íntegro.” [Gênesis 17.1]

22. Um bom nome – Integridade e caráter são construídos com o tempo, mas 
podem ser destruídos da noite para o dia. Ore para ser um homem que valoriza e 
protege os investimentos que Deus fez em sua vida. Mantenha um "bom nome" 
que deve ser mais valorizado do que grandes riquezas! [Provérbios 22.1]

23. Investimento – “O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda 
a sua força” [Eclesiastes 9.10]. A vida é um presente único de Deus e nossa 
oportunidade de investir para a eternidade. Somos salvos somente pela graça, 
mas nossa recompensa será de acordo com o que fizemos enquanto estivemos 
nesta terra. Seja um homem de valor! Esteja determinado a investir no que é 
certo.



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.
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24. Traga esperança – “Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não 
luto como quem esmurra o ar.” [1 Coríntios 9.26]. Se Jesus é o seu salvador e 
senhor, você é um filho de Deus e convidado a se tornar um discípulo de Cristo. 
Portanto, faça do Senhor o seu foco, permitindo que ele o conduza. Ele quer 
trazer esperança para sua família e amigos através de você.

25. Encontramos o Messias – André, irmão de Simão Pedro, encontrou Jesus 
enquanto João Batista batizava no rio Jordão. A primeira coisa que ele fez foi 
contar a seu irmão sobre Jesus. Ore para que você tenha coragem de usar 
qualquer oportunidade para levar outras pessoas à presença do Senhor.
[Salmo 96.2]

26. Vá e proclame – O Ministério Itinerante da RTM Brasil quer levar a palavra de 
Deus por meio de canções e testemunhos. Para isso, músicos, pastores e 
produtores da RTM viajam por todo o Brasil, participando de eventos em igrejas, 
conferências e até mesmo retiros. Ore pela equipe que conta também com 
compositores que marcaram a história da música cristã brasileira, como a dupla 
Wesley e Marlene, Vavá Rodrigues e Nelson Bomilcar.

27. Venha e veja – Natanael duvidava que algo de bom pudesse vir da pequena 
vila de Nazaré, mas Filipe não desistia tão facilmente. - Venha ver, disse a 
Natanael. Quando Natanael conheceu Jesus, ele proclamou: - Você é o filho de 
Deus! Graças a Deus, Ele enviou seu Filho para salvá-lo. [João 1.49]

30. Ousadia – “Quando clamei, tu me respondeste; deste-me força e coragem. 
[Salmo 138. 3]. Não desanime quando a pressão externa parece demais e não há 
solução em vista. O Senhor está perto, pronto para lhe dar sua perspectiva sobre 
o que está acontecendo e paz interior e esperança para perdurar.

29. Um coração alegre – É doloroso ver como os valores morais estão 
desaparecendo hoje em dia. No entanto, o mau desenvolvimento que ocorre em 
nossa sociedade não deve ser nossa principal preocupação como cristãos. Em vez 
disso, devemos estar preocupados em compartilhar o amor de Cristo com um 
coração alegre, não importa quais sejam as nossas circunstâncias.
[1 João 5.19-20]

28. Diga a verdade – A Bíblia avisa que chegará o tempo em que os professores 
dirão o que as pessoas quiserem ouvir [2 Timóteo 4.3]. Ore para que você tenha a 
coragem de proclamar a palavra de Deus, custe o que custar. Neste caso, nenhum 
preço é muito alto.
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