
01. Provisão – É o Senhor que nos capacita a trabalhar diligentemente. Através 
de nossa dedicação haverá sustento em nossa casa. Ore para ser um homem 
que cuida de sua família e que administra com prudência seus bens.
[Provérbios 21.5]

02. Muito bom – “E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito 
bom” [Gênesis 1.31]. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. 
Ore pelo Mulheres de Esperança RTM, um ministério que tem o propósito de 
levar mulheres a Cristo, para que nele encontrem esperança e alcancem a 
plenitude, e equipá-las a levarem essa esperança a outras mulheres.

03. Um filho prudente – Jamais deixaremos de ser 'filhos', mesmo na velhice. 
Ao longo da jornada da vida, daremos evidência se "não esquecemos a lei de 
nosso pai" [Provérbios 3.1,2]. A fidelidade trará "o favor de Deus e dos homens, 
e boa reputação." [v.4]. – Ó Senhor, dá-me perseverança para seguir Teus 
ensinamentos.

04. A próxima geração – O livro de Juízes nos diz que uma geração deixou de 
contar à próxima sobre Deus e o que eles experimentaram com ele [Juízes 2.10]. 
Compar�lhe com seus filhos e a próxima geração o que Deus fez em sua vida. É 
nosso privilégio e dever.

05. Pureza – Nosso Deus é santo e zeloso com a pureza e san�dade de Seus 
filhos. Uma forma de demonstrar essa san�dade é mantendo uma relação de 
amor e respeito em nossos casamentos. A pornografia está destruindo 
casamentos e lares. Resista! Mantenha o leito conjugal honrado e puro. 
[Hebreus 13.4]

06. Não O QUE, mas QUEM você conhece – “Oh Senhor, eu pensei que te 
conhecia. Mas agora, percebo que muito do meu conhecimento era puramente 
intelectual. Eu certamente não te conheço como o apóstolo Paulo o conhecia. 
Faça com que eu experimente Cristo como minha vida em todas as áreas do 
meu ser. Obrigado por me permi�r conhece-lo”. [2Timóteo 1.12]

07. Inquietações – “Querido Senhor, parece que tenho tantos desassossegos. 
Sempre há algo que me incomoda. Estou tão feliz porque o Senhor se importa 
comigo. Obrigado por me convidar a lançar minhas preocupações sobre seu 
colo. Portanto, eu te entrego todas as aflições da minha vida; tudo o que sou 
confio a Ti”. [1Pedro 5.7] 

08. O Bom Pastor – “Querido Senhor, às vezes me sinto como uma ovelha tola, 
apenas vagando por aí tentando entender as coisas. Obrigado por se oferecer 
para ser meu Pastor e por me guiar no caminho certo. O Senhor, o bom Pastor, 
deu sua vida por mim, então agora eu entrego minha vida a �. Eu me submeto 
aos Teus cuidados”. [João 10.11]

09. A presença protetora de Deus – “Oh Senhor, com todos os problemas da 
minha vida, estou tão feliz que o Senhor está presente ao meu lado. Senhor 
Jesus, o Senhor entrou em minha vida, não apenas para ser meu ajudante, mas 
também para ser meu Senhor, minha vida e meu tudo. Você agora é meu 
refúgio - meu esconderijo - porque minha vida está escondida em Cristo. 
Obrigado, Senhor”. [Salmo 46.1]

10. Receptáculos Divinos – “Oh Senhor, tenho tentado resolver meus 
problemas pela força – usando minha força humana. Isso não funcionou! Agora 
entendo que Seu reino opera pela graça por meio da fé. Eu creio e, portanto, 
recebo. Obrigado por me permi�r ser um receptáculo divino”. [Mateus 11.14]

11. Sem ansiedade – “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]. Quando dou graças, confio em Deus para cuidar de minha 
necessidade. Isso honra a Deus e me dá descanso interior.

12. Amar a Deus – “Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é 
o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o 
amarei e me revelarei a ele” [João 14.21]. Nossa vida diária revela se amamos a 
Deus e seguimos sua Palavra. Deus se agrada quando fazemos isso e nos 
encherá de profunda alegria.

13. Perdão vivo – “...assim como perdoamos aos nossos devedores” [Mateus 
6.12]. Quando alguém se torna culpado para conosco, podemos iden�ficar o 
mal e levá-lo à cruz. Ali Jesus deu sua vida por cada pecado. Desta forma, Ele nos 
torna livres para perdoar e até amar aquela pessoa.

14. Aumente a bênção – “Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os 
que o amaldiçoarem; e por meio de você todos os povos da terra serão 
abençoados” [Gênesis 12.3]. A promessa de Deus a Abraão ainda é válida para 
o seu povo. Receber e transmi�r suas bênçãos enriquece nossas vidas. Como 
cristão, você é um mordomo do que Deus lhe confiou.

15. Amor a obra – Pedimos que lembrem da equipe RTM Brasil em suas 
orações para que tenhamos saúde, cria�vidade e disposição para sempre 
trabalhar com amor nesta obra. Con�nue a contar com a nossa alegria em servir. 
É muito bom ter você nesta jornada.

16. Deleite e paixão – “Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu 
coração. [Salmo 37.4]. Quando busco sa�sfação na paixão e no sexo, me torno 
idólatra e acabo frustrado. Mas quando o Senhor é meu deleite, meu 
casamento é abençoado com sa�sfação e amor vindos do Senhor.

17. Homens de Paz – Nestes dias de incerteza, orem para que os homens 
conduzam suas famílias no caminho da paz. Se quisermos ser homens de paz, 
devemos pessoalmente ter paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus 
Cristo. [Romanos 5.1]

18. Homens da Palavra – Homens de paz são homens da Palavra. Ore para que 
os homens sejam intencionais sobre seu tempo diário na Palavra de Deus, onde 
a verdadeira paz é encontrada. [João 14.27]

19. Homens cheios de Jesus – Jesus disse: “Eu lhes disse essas coisas para que 
em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham 
ânimo! Eu venci o mundo" Ore para que nós, homens, estejamos tão cheios de 
Jesus que sua paz flua de nós. [João 16.33]

20. Homens de equilíbrio – Ore para que os homens sejam equilibrados na 
quan�dade de ingestão da mídia que vem à mente, em oposição a quanto da 
Bíblia estamos nos alimentando. A esperança não está no mundo, mas nas 
promessas de Deus. [Romanos 10.17]

21. Homens de alegria – A alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo em 
tempos di�ceis, nossa alegria permanece no Senhor, não neste mundo 
decadente. Ore para que os homens encontrem sua alegria e força em Deus. 
[Neemias 8.10]

22. Fique atento – O príncipe deste mundo é inimigo de Deus e de seus filhos. 
A Bíblia nos alerta para estarmos atentos [1Corín�os 16.13]. Medite em Sua 
palavra e ore pela renovação de sua mente. Observe seus mo�vos e resista aos 
impulsos de suas inclinações naturais. Esteja preparado para honrar seu 
Salvador a qualquer custo.

23. Defender a verdade – Jesus chamou o diabo de pai da men�ra. Não é de 
admirar que nosso mundo rejeite a verdade absoluta e resista à mensagem da 
Bíblia. A verdade é uma pessoa. Respondeu Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade 
e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.” [João 14.6]. Permita que 
Jesus viva em sua vida.
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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.
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24. Você é vulnerável – “Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que 
não caia!” [1Corín�os 10.12]. Todos os homens são vulneráveis ao fracasso. Mas 
aos humildes Deus dá graça. Portanto, seja gen�l e compreensivo ao se 
relacionar com seu cônjuge e filhos e confie no Senhor para impedir que você 
caia.

25. Enfrentando a derrota – “pois ainda que o justo caia sete vezes, tornará a 
erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade.” [Provérbios 24.16]. 
Mesmo uma pessoa jus�ficada em Cristo permanece vulnerável à tentação do 
mundo, da carne e do diabo. Se você caiu em pecado, arrependa-se e aceite o 
perdão de Deus. [1João 1.9]

26. Aceitar limitações – “...pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza 
[2Corín�os 12.9b]. Como homem, somos tentados a mostrar nossos bíceps e 
força. Mas a carne não tem valor diante de Deus. Somente quando aceitamos 
nossas fraquezas e limitações e nos tornamos dependentes do Senhor, ele pode 
nos transformar em servos úteis.

27. Confiando no escuro – Guerra, destruição, medo, doença e morte podem 
tornar a vida muito escura. Falando novamente ao povo, Jesus disse: “Eu sou a 
luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida” 
[João 8.12]. Onde quer que você esteja, quaisquer que sejam suas 
circunstâncias, confie em Jesus! Ele dará luz, mesmo na escuridão.

28. Construindo o muro – “Procurei entre eles um homem que erguesse o 
muro... [Ezequiel 22.30]. Um homem é chamado para ser o líder e protetor de 
sua família. Muros protegem contra a invasão do inimigo. Ajude os membros de 
sua família a ter limites sólidos em seus relacionamentos e ajude-os a 
estabelecer prioridades divinas.

29. Se colocar na brecha – “... e se pusesse na brecha diante de mim e em favor 
desta terra...” [Ezequiel 22.30]. Deus quer ouvir de homens que intercedem por 
sua família, igreja e nação. Moisés foi um intercessor fiel para o povo rebelde de 
Israel. A Bíblia nos diz para orar por aqueles que têm autoridade sobre nós. Você 
pode fazer a diferença.

30. Orando com fé – “A oração de um justo é poderosa e eficaz.” [Tiago 5.16b]. 
Deus é capaz de ouvir o clamor desesperado de qualquer um. Mas a promessa 
da resposta de Deus é para aqueles que foram jus�ficados pela fé em Jesus. Seja 
um homem que permite que o Senhor governe todas as áreas de sua vida e ore 
com fé.

31. Presente Diário – O Presente Diário, da Rádio Trans Mundial, tem como 
obje�vo transformar vidas por meio de reflexões diárias em formato de texto, 
áudio e vídeo. Considerado uma das maiores referências em devocionais no 
país, o PD tem servido como ferramenta e suporte em ações evangelís�cas e 
igrejas. São mais de duas décadas levando esperança para mentes e corações 
durante todos os dias do ano. Ore por esse ministério.


