
01. O futuro é seu – “Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da 
jus�ça se levantará trazendo cura em suas asas”. [Malaquias 4.2a]. A prioridade 
certa hoje, garante uma esperança brilhante para amanhã. Faça o melhor 
inves�mento da sua vida! Abençoe sua família ao longo de 2022, decidindo hoje 
amar e servir ao Senhor de todo o coração. 

02. Missões Internacionais – Desde outubro de 2019, a Rádio Trans Mundial 
conta com casais que trabalham o evangelismo e a edificação de vidas a par�r 
da comunicação de novas estratégias de formação de lideranças na Itália e em 
Portugal. Em 2021, Renata Theodoro (que já foi a coordenadora de produção da 
RTM Brasil) ingressou na RTM Portugal para colaborar com a comunicação da 
rádio. Ore por esses missionários e seu trabalho tão importante. 

03. Deus ordena – “Não terás outros deuses além de mim. [Êxodo 20.3] Deus, 
nosso criador e provedor, tem o direito de ordenar que o coloquemos em 
primeiro lugar. A decisão do homem de desobedecer a Deus e de se colocar no 
centro do palco é a razão de sua queda e a causa raiz de todo mal. Homem, volte 
para Deus, deixe-o governar sua vida. 

04. Ídolos – “Não farás para � nenhum ídolo” [Êxodo 20.4]. Todo mundo tenta 
sa�sfazer sua necessidade de se encaixar. A crença e a adoração de qualquer 
pessoa ou qualquer outra coisa que não seja o Deus da Bíblia é idolatria. Ore 
para ser um homem que adora ao Senhor e cuja vida reflete o seu amor e 
obediência ao Rei dos reis. 

05. Reverência – “Não tomarás em vão o nome do Senhor” [Êxodo 20.7]. O 
Deus todo-poderoso está sempre presente e requer nossa reverência. O uso 
frívolo de seu nome é uma forma de desrespeito. Isso bloqueia o Espírito Santo. 
Portanto, homem, observe sua língua. Lembre-se de que o temor do Senhor é o 
começo da sabedoria. 

06. Dia de descanso – “Lembra-te do dia de sábado, para san�ficá-lo.” [Êxodo 
20.8]. O sábado foi dado a Israel [Ezequiel 20.12], mas o dia de descanso foi 
ins�tuído por Deus no final da criação. A igreja primi�va escolheu o Dia do 
Senhor (domingo) para descansar. Cer�fique-se de ter um dia de descanso para 
adorar ao Senhor e celebrar com sua família. 

07. Honra – “Honra a teu pai e a tua mãe” [Êxodo 20.12]. A oposição dos filhos 
contra os pais é uma marca do fim dos tempos [2 Timóteo 3.2]. Homem, se você 
é pai, não provoque seus filhos, ao invés disso, incen�ve e treine-os no 
Evangelho [Efésios 6.4]. Ore para ser um exemplo piedoso e ame-os como o 
Senhor o ama. 

08. Assassinato – “Não matarás” [Êxodo 20.13]. Deus amou todo homem, 
mulher e criança a ponto de enviar seu Filho amado para redimi-los por meio de 
seus mortos na cruz. Tirar uma vida, ou mesmo odiar alguém, é uma ofensa 
muito grande [Mateus 5.21,22]. Ó Senhor, tem misericórdia e ensina-me a amar 
o meu próximo como amo a mim mesmo. 

09. Adultério – “Não adulterarás” [Êxodo 20.14]. Deus criou o homem e a 
mulher para experimentar no casamento a unidade total de alma e corpo. A 
revolução sexual promove o comportamento licencioso e destrói os limites 
sagrados da modés�a e da pureza. Ore para ser um homem que honra o Senhor 
com sua mente e corpo. 

10. Roubo – “Não furtarás” [Êxodo 20.15]. O direito de ter propriedade é um 
direito dado por Deus e uma bênção. Boa é�ca de trabalho, respeito pela 
propriedade dos outros e contentamento com o que Deus lhe deu, devem 
andar juntos. Ore para se livrar do ciúme. Nunca roube a propriedade, a 
reputação ou o bom nome de terceiros. 

11. Perjúrio – “Não darás falso testemunho contra o teu próximo.” [Êxodo 
20.16]. Vivemos em um mundo confuso. A difamação e a men�ra são aceitas, se 
for a seu favor. Quem pode ser confiável? Ore para fazer a diferença. Jesus disse: 
“Seja o seu ‘sim’, ‘sim’, e o seu ‘não’, ‘não’; o que passar disso vem do Maligno.”

12. Cobiça – “Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do 
teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa 
alguma que lhe pertença” [Êxodo 20.17]. Não há necessidade de ansiar e ser 
conivente para conseguir o que os outros têm, ou ressen�r-se de ter essas 
coisas. Por quê? Você tem todas as suas necessidades atendidas em Cristo.

13. Um inves�mento para toda a vida – Quando olhamos em volta para todo 
o caos, crime e corrupção, é evidente que o mundo precisa desesperadamente 
do amor do Senhor. Ore pela RTM Brasil, para que ela con�nue sendo um farol 
levando a luz de Jesus as pessoas. Considere também contribuir 
financeiramente para essa obra de acordo com o que o Senhor colocar em seu 
coração.

14. Orientação – Querido Deus, oriente-me no uso do meu tempo com 
sabedoria. Faça-me aplicar meu coração à sabedoria. Mostre-me seu plano e, 
em seguida, conceda-me a graça de segui-lo. Obrigado por tornar possível para 
mim a verdadeira sa�sfação, para que eu possa aproveitar a vida como o Senhor 
planejou! [Salmos 90.12,14]

15. Verdadeira grandeza – Querido Deus, tenho tentado tanto encontrar 
sa�sfação. Mas não importa o quanto eu tente, nunca é bom o suficiente. Nada 
nunca me sa�sfaz. Agora percebo que só o Senhor pode dar o que eu realmente 
preciso. Sim, agora posso desfrutar de uma verdadeira sa�sfação interior. 
Obrigado, Senhor, por me abençoar para que eu possa ser uma bênção! 
[Gênesis 12.1-4]

16. Mais do que um vencedor – Ó Senhor, às vezes me sinto tão 
sobrecarregado com todos os problemas da minha vida. Mas então, eu me 
lembro de quem sou e quem mora em mim. Obrigado, Senhor Jesus, porque 
como o rei conquistador, O senhor habita em mim. Eu Te louvo por ser a força 
da minha vida! Eu sou mais do que um vencedor por meio de Cristo!”
[Romanos 8.37]

17. Garan�a vitalícia – Senhor Jesus, houve um tempo em que eu lutava 
apenas para sobreviver. Mas agora, meu valor pessoal está no Senhor, não no 
que tenho ou no que faço. Obrigado por me tornar completo em �. Não preciso 
mais buscar coisas constantemente, ou invejar os outros pelo que eles têm. Eu 
tenho tudo que preciso no Senhor. [Hebreus 13.5]

18. Um processo con�nuo – Ser cheio do Espírito Santo não acontece apenas 
uma vez na vida, é um processo con�nuo. Ore para que Deus o ajude a viver sua 
vida de tal forma que o Espírito Santo tenha a oportunidade de con�nuamente 
enchê-lo e usá-lo como sua ferramenta para trazer outras pessoas à salvação. 
[Atos 4.31]

19. Oportunidades – Quando você vir uma oportunidade de testemunhar de 
Cristo, pergunte-se: Se não for você, quem? Se não agora, quando? Essas duas 
perguntas irão guiá-lo para uma decisão. Ore para que Deus lhe dê a coragem 
necessária para usar cada oportunidade da melhor maneira possível.
[Efesios 5.15-16]

20. Ore por eles – Se houver alguém a quem você gostaria de apresentar ao 
evangelho, ore por tal pessoa. Às vezes é melhor falar com Deus sobre uma 
pessoa do que falar com ela sobre Deus, e somente o Espírito de Deus pode 
fazer com que desejem procurá-lo. [João 16.8]

21. Coragem para fugir – “Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros 
pecados que alguém comete, fora do corpo os comete; mas quem peca 
sexualmente, peca contra o seu próprio corpo.” [1 Corín�os 6.18]. As 
ferramentas da comunicação moderna estão sendo mal u�lizadas para engolir a 
sociedade por um tsunami de imoralidade. Ore pela misericórdia de Deus. Faça 
a diferença; proteja e alerte sua família.
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22. Representando o Rei – Como cristãos, representamos um rei e um reino 
aqui e agora. Ore para que os homens abracem esta realidade bíblica e saibam 
como ser cheios do Espírito do rei para representar seu reino. [2 Corín�os 5.20]

23. Reino de Deus – Ore para que nós, como homens, sejamos portais para o 
reino e a presença de Deus e permitamos que ele toque outras vidas através de 
nós. Quando Jesus fez milagres, ele disse; "O reino de Deus está entre vocês." 
Lembre-se de que ele vive em você agora. [Lucas 17.21]

24. Jesus reinará – “Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: REI 
DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES.” [Apocalipse 19.16]. Ore para que os 
homens reconheçam o governo do Rei Jesus em seus corações e se submetam 
ao Seu reinado já aqui e agora, antes do dia do julgamento.

25. Renda-se ao Cristo que habita em nós – “A Bíblia diz que os cristãos 
“reinarão sobre a terra” [Apocalipse 5.10]. Ore para ser um homem que, por 
meio do poder do Cristo que habita em você, já começa a reinar sobre o pecado 
e a tentação. [Filipenses 4.13]

26. Perseverar – “Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e 
me considerou fiel, designando-me para o ministério,” [1 Timóteo 1.12]. Ore 
para ser um homem que, como o apóstolo Paulo, tenha espírito de 
perseverança e seja fiel em servir ao Senhor de todo o coração, visando 
“terminar bem” a corrida.

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 úl�mo sacri�cio 
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 
iden�dade nele, para correr a corrida da fé em seu poder, inspirando outros a fazer o 
mesmo.

Desejamos encorajar homens Cristãos a:

Em cooperação com outros ministérios de homens, u�lizamos 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.

- 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 comprome�dos com a oração, estudo e prá�ca da Palavra de Deus em todos  s 
aspectos da sua vida.

27. Eles precisam de você – Às vezes vamos à igreja porque precisamos ter 
comunhão com outros crentes. Lembre-se de que seus irmãos e irmãs cristãos 
também precisam de você e ore para que seja uma bênção para outros crentes 
pela maneira como você fala e se comporta. [1 Timóteo 4.12]

28. Uma carta de Cristo – Desde 2006, a RTM Brasil trabalha para tornar a 
compreensão das escrituras mais acessível a todos seus ouvintes por meio do 
Comentário Bíblico Rota 66. Agora, gente de diversos lugares do mundo pode 
ouvir a mensagem de esperança em seu próprio idioma. Ore por esse 
ministério.

29. Tesouros celes�ais – Os únicos tesouros que você pode levar para o céu 
são as almas de outras pessoas. Ore para que você consiga conduzir outros ao 
Salvador, reunindo assim muitos tesouros no céu. [Mateus 6.19]

30. Nenhum preço é muito alto – Você pode pensar que, em sua situação, o 
preço por proclamar sua fé em Jesus Cristo é muito alto. Nesse caso, lembre-se 
de que Cristo pagou o preço final para salvá-lo da ira de Deus e da condenação 
eterna, quando deu sua vida no Calvário. Louve-o e dê-lhe graças.
[Apocalipse 5.12]

31. Terra firme – No Salmo 40, o rei Davi louva a Deus por erguê-lo da lama e 
colocar seus pés sobre uma rocha [Salmos 40.1-3]. Louve a Deus por sua 
misericórdia e ore para que ele use você como uma ferramenta poderosa para 
trazer outras pessoas ao mesmo terreno sólido, ao confiarem suas vidas ao 
Senhor.

CHAMADOS À VITÓRIA - Um ministério da Rádio Trans Mundial


