01. Chamados – Ore pelo programa Chamados à Vitória. Que o Senhor
con�nue usando essa ferramenta poderosa para mostrar que a verdadeira
masculinidade envolve um caráter forte, uma a�tude responsável e liderança
baseada em valores corretos a homens de todo o Brasil.
02. Uma escolha vital – “Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas
quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará.”
[Mateus 16.25]. A liberdade de escolha é preciosa e cara. Por causa da
desobediência a Deus, o homem morreu espiritualmente. Mas Cristo nos
redimiu, e agora podemos escolher entregar nossa vida a Ele e viver
eternamente.
03. O propósito de Deus – A Bíblia demonstra como Deus está chamando os
homens de volta a si mesmo desde a queda. Hoje ele nos fala por meio de seu
Filho, o Senhor Jesus Cristo, que chamou seus servos “para proclamar-lhes toda
a vontade de Deus.”. [Atos 20.27] Homens, estudem a Palavra de Deus,
submetam-se à sua vontade e sejam o líder espiritual em seu lar.
04. Impotente – Deus interveio por seu povo em 2 Crônicas 20.12, quando eles
enfrentaram um inimigo esmagador e oraram: “Pois não temos força para
enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer,
mas os nossos olhos se voltam para �”. O mesmo Senhor ainda reina supremo e
quer honrar sua fé. Conﬁe nele totalmente. Ele responde a oração.
05. Corajoso – “Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se
apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde
você andar” [Josué 1.9]. Se você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e
Senhor, você recebeu seu poder de ser um ﬁlho de Deus. Deus é seu pai. Seja
forte, viva corajosamente!
06. Caminhos para o progresso – Oh Deus, eu encontrei tantos obstáculos, e a
fu�lidade dos meus esforços humanos tem sido muito desanimadora. Mas
agora, através do seu poder sobrenatural, esses obstáculos montanhosos se
tornaram os caminhos para o progresso para mim. Obrigado, Senhor, por tua
maravilhosa graça. [Zacarias 4.6-7]
07. Vá e proclame – O Ministério I�nerante 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, par�cipando de eventos em igrejas,
conferências e até mesmo re�ros. 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.
08. Cidadãos cumpridores da lei – Pai, Seus mandamentos não são mais
dolorosos por causa da minha união com Cristo. Agora o legislador veio a ser o
legislador em mim. Deleito-me em fazer a tua vontade. O mais bonito é que
nem preciso pensar nisso. Obrigado, senhor Jesus, por cumprir a lei através de
mim! [Romanos 7.25]
09. O que te move – Oh Senhor, antes eu era mo�vado por todo �po de coisa,
como opinião pública ou capricho pessoal. Mas isso resultou em muito conﬂito
e confusão. Portanto, peço que me encha com o seu Espírito, para que eu possa
ter a mo�vação certa. Faça com que eu me mova apenas como o Espírito me
move. [2 Corín�os 12.15]
10. Você pode ouvi-lo – Querido senhor Jesus, tenho estado tão ocupado
ouvindo outras vozes que negligenciei sua voz. Mas agora, eu percebo que o
Senhor é o único que tem as palavras de vida. Portanto, faça com que eu ouça e
preste atenção à sua voz mansa e delicada. Capacita-me a obedecer à direção
do teu Espírito por amor do teu nome. [João 16.12]
11. Todas as nações – Grupos inteiros de pessoas ainda estão esperando para
ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. [Isaías 51.5] Ore para que Deus lhe mostre
como ele quer que você par�cipe no cumprimento da Grande Comissão.

12. Embaixador – Somente o Espírito Santo pode revelar segredos espirituais
às pessoas e fazê-las buscar o Senhor. Mas ele quer usar pessoas comuns como
você e eu para ser seus embaixadores. Graças a Deus que ele ainda capacita
aqueles que ele chama a trazer esperança e vida ao nosso mundo necessitado.
[Isaías 61.1]
13. Ferramentas úteis – Você nunca pode servir a Deus com sucesso em sua
própria força. No entanto, se você es�ver disposto a se humilhar e ser usado
como uma ferramenta em suas mãos, milagres podem acontecer. Ore para que
você seja uma ferramenta ú�l nas mãos todo-poderosas do Senhor.
[Mateus 14.16]
14. Seguidor – Se você é um seguidor de Cristo, você permi�u que ele o
conduzisse para onde ele quer que você vá. Lembre-se de que ele nunca o
deixará, nem o abandonará. Ore para que você seja capaz e esteja disposto a
segui-Lo e fazer o que ele quiser que você faça. [Atos 4.30]
15. Conﬁança – “Mas bendito é o homem cuja conﬁança está no Senhor, cuja
conﬁança nele está.” [Jeremias 17.7]. Tornar a vida segura e o mais previsível
possível é uma tendência natural e parte essencial de nossa cons�tuição como
homens. No entanto, só teremos sucesso quando conﬁarmos primeiro no
Senhor em tudo. Ore para estar pronto para tomar esta decisão.
16. Compreensão – Nossa visão de mundo, educação e experiência
contribuem para nossa compreensão. Se formos honestos e humildes,
reconheceremos facilmente nossas limitações e a importância de Provérbios
3.5: “Conﬁe no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio
entendimento.” Aprenda a ouvir a pequena voz de seu Espírito.
17. Veredas retas – “Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele
endireitará as suas veredas.” [Provérbios 3.6]. O fundamento sólido da verdade,
jus�ça e valores de Deus é uma garan�a contra o engano das ideologias
amorais. Esteja pronto para ser surpreendido por sua graça quando você pedir
ao Senhor para endireitar o que está torto em sua vida.
18. Lembre-se – Mais de 340 milhões de cristãos enfrentam perseguição por
causa de sua fé (Fonte: Portas Abertas). “Pedro, então, ﬁcou de�do na prisão,
mas a igreja orava intensamente a Deus por ele.” [Atos 12.5]. Não deixemos de
orar por nossos irmãos e irmãs que sofrem por Cristo. É nosso dever e privilégio.
19. Acredite – “Mas Pedro con�nuou batendo e, quando abriram a porta e o
viram, ﬁcaram perplexos.” [Atos 12.16]. Não há problema em se surpreender
quando Deus responde às nossas orações. Crer é conﬁar em Deus para a
resposta certa às nossas orações. Fique em paz. Deus ouve suas orações e
responde de acordo com a sua vontade. [1 João 5.14]
20. Seja puro – A perversão da pureza sexual foi a consequência imediata do
pecado. [Gênesis 3.7] O maligno quer destruir as úl�mas barreiras da vergonha
e lançar a sociedade em total permissividade sexual. Seja um homem que
resiste à tentação. Trate “as moças, como a irmãs, com toda a pureza”.
[1Timóteo 5.2]
21. Seja perspicaz – Um homem piedoso busca sabedoria e conhecimento
para fazer boas escolhas. “Os testemunhos do Senhor são dignos de conﬁança,
e tornam sábios os inexperientes.” [Salmo 19.7]. Passe tempo lendo a. É a
Palavra de Deus que tem a promessa de não voltar vazia. Sua família e nossa
sociedade precisam de orientações claras.
22. Tenha integridade – Hones�dade, princípios morais fortes e re�dão são
caracterís�cas da integridade. Seja como o homem justo que anda em sua
integridade e que abençoa a geração depois dele. [Provérbios 20.7] Ore para
que o Espírito Santo o capacite a reﬂe�r as qualidades de Cristo, que veio viver
nos ﬁlhos de Deus.

27. O vale – “Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não
temerei perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me
protegem.” [Salmo 23.4]. Porque Cristo pagou a pena do pecado na cruz e
venceu a morte por meio de sua ressurreição, o crente pode enfrentar até
mesmo a morte e a tristeza com esperança. É o único rito de passagem para a
vida eterna.

23. Trabalhe duro – “Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um
pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um
assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado.”
[Provérbios 6.10,11]. Uma cultura amante da diversão despreza a é�ca de
trabalho severa das gerações passadas. Ore pelo equilíbrio certo entre seu
trabalho e seu tempo com a família. Seja um bom mordomo. E que tudo o que
você faz seja feito com amor.

28. Tenha coragem – “Neste mundo vocês terão aﬂições; contudo, tenham
ânimo! Eu venci o mundo” [João 16.33]. Apesar de todo o esforço para evitar a
propagação do Covid, mais de 400 milhões de pessoas foram infectadas. Em
comparação, Jesus redimiu a humanidade da doença terminal do pecado. Todos
podem ser salvos. Tenha coragem, conﬁe nele.

24. Deus em primeiro lugar – “Pois onde es�ver o seu tesouro, aí também
estará o seu coração.” [Mateus 6.21]. O coração é o centro do nosso ser. É de
onde vêm nossos valores. A Bíblia diz que do coração brotam as fontes da vida.
Seja sábio e ore para que o Senhor o capacite a escolher prioridades eternas.
Coloque-o em primeiro lugar em tudo.

29. Esperança – “Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por
sua conﬁança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do
Espírito Santo.” [Romanos 15.13]. O cristão tem todas as razões para viver com
alegria, paz e esperança. Seja um homem que permite que Deus o encha com
seu Espírito e abençoe sua família e amigos com sua vida.

25. Pondere – Em uma sociedade de ritmo acelerado, é preciso um esforço
especial para pensar ou olhar para o quadro geral antes de tomar uma decisão.
Deus quer que façamos as melhores escolhas. Muitas vezes, problemas,
doenças e outras frustrações são sua maneira de chamar nossa atenção para o
que realmente importa. “mas, quando forem ruins, considere...”
[Eclesiastes 7.14]

30. Para todo mundo ouvir – A Rádio Trans Mundial entende como parte de
sua missão o trabalho com comunidades indígenas. Desde 1980, a RTM Brasil
realiza ações voltadas para o evangelismo e apoio social a este público. Ore pelo
Projeto de Línguas Indígenas que desenvolve programas de rádio com conteúdo
nas línguas Macuxi (Roraima) e Ticuna (Amazonas). Para mis informações sobre
esse projeto acesse www.transmundial.org.br.

26. Tempos de Guerra – Que conforto incrível saber que nunca há um lugar
nem haverá uma situação em que Deus abandona seus ﬁlhos. Ele está com você
agora! Resista à tentação de ditar suas soluções. Fique quieto e conﬁe em Seu
coração e soberania. “... ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim
estarei conﬁante”. [Salmo 27.3]

CHAMADOS À VITÓRIA - Um ministério da Rádio Trans Mundial

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.

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 comprome�dos com a oração, estudo e prá�ca da Palavra de Deus em todos s
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
iden�dade nele, para correr a corrida da fé em seu poder, inspirando outros a fazer o
mesmo.

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.

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.
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