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01. Um Pai celes�al benevolente – “Querido Deus, obrigado por ser um pai
tão benevolente. O Senhor sabe e sempre faz o que é melhor para mim. Sou
grato por ter me dado o maior presente de todos: Seu ﬁlho Jesus Cristo.
Faze-me pedir-te, para que eu receba tudo o que tens para mim.”
[Mateus 7.9-11]
02. Uma esperança viva – “Ó Senhor, no passado muitas vezes me sen� sem
esperança. Mas agora que tenho o Senhor, percebo que a fonte da esperança
vive em mim. Minhas circunstâncias podem parecer sem esperança, mas no
Senhor sempre há esperança. Obrigado por ser minha esperança, minha vida,
meu tudo. Louvado seja Deus, sempre posso ter esperança em Ti!”
Provérbios 13.12]
03. Uma situação sem esperança – “Querido Deus, obrigado por usar meus
momentos estressantes e temerosos para me fazer perceber minha
necessidade do Senhor. Reconheço que estou totalmente sem esperança e
desamparado. Minha indignidade humana me convenceu de Sua misericórdia e
graça incondicionais. Eu me entrego a Ti. Eu conﬁo em Ti para me proteger e
prover para mim.” [Gênesis 32.7,9-11]
04. Nenhuma condenação – “Oh Senhor, antes eu pensava que Satanás �nha
me feito um pecador com uma natureza maligna. Portanto, fui condenado. Mas
agora que aceitei a Cristo, o Senhor me restaurou e me endireitou. Obrigado
porque agora não há condenação para mim em Cristo. Fui aceito em Cristo!”
[Romanos 8.1,34]
05. Tudo dá certo – “Querido Deus, eu tentei tanto viver bem, mas nunca
pareceu dar certo. Então descobri que viver bem era sua responsabilidade.
Portanto, desisto de tentar e conﬁo no Senhor para fazer a boa e perfeita obra
através de mim. Obrigado por me chamar e realizar Seus propósitos através de
mim!” [Romanos 8.28]
06. Alegria – Todo homem deseja uma vida feliz. Mas a verdadeira alegria
nasce nas profundezas do nosso coração, quando permi�mos que Deus nos
ensine [Salmo 119.14]. Em Seu amor, Ele nos proporciona prazer [Salmo 119.24]
e um relacionamento com o qual nada se compara. [Salmo 119.162]. Amigo,
permita que o Senhor fale com você e descubra a alegria eterna.

11. Sucesso – Vivemos em uma sociedade compe��va. A busca por
reconhecimento e importância torna o homem vulnerável a muitas tentações. O
caminho para a segurança e o resultado duradouro é buscar a presença do
Senhor. Como uma árvore que tem bastante umidade e produz frutos
saudáveis, assim é o homem que vive em in�midade com seu Senhor.
[Salmo 1.3]
12. Prosperidade – Quando o foco de um homem está principalmente na
prosperidade material e no sucesso proﬁssional, ele perde de vista o que
realmente importa. O temor do Senhor e o afastamento do pecado
[Jó 28.28] traz compreensão para os dons de Deus. Peça ao Senhor
prosperidade real como um casamento harmonioso e ﬁlhos que andem com o
Senhor.
13. Orar com conﬁança – “Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão;
batam, e a porta lhes será aberta.” [Mateus 7.7]. Você pode transformar seus
desaﬁos em oração e ter certeza de que Deus quer te responder, quando você
ora de acordo com a vontade Dele. Ele tem prazer em ajudar e tem todo o poder
para fazê-lo.
14. Buscar – “Busquem, e encontrarão” [Mateus 7.7]. Quando uma árvore é
confrontada com tempos tempestuosos de seca, suas raízes se aprofundam em
busca de estabilidade e água. É assim que a fé funciona. Ao crer na palavra de
Deus, encontramos estabilidade e poder para sobreviver às tempestades da
vida.
15. Bater – “Batam, e a porta lhes será aberta” [Mateus 7.7]. Quem promete é
o próprio Jesus. Podemos conﬁar Nele. Ninguém que se volta para o Senhor é
rejeitado. Ore por um coração que seja sensível às necessidades dos outros e
esteja disponível para aqueles que precisam de ajuda e “batem” à sua porta.
16. Não se esqueça – “Bendiga o Senhor a minha alma! Não esqueça nenhuma
de suas bênçãos!” [Salmo 103.2]. Somos esquecidos por natureza e precisamos
ser lembrados das bênçãos de Deus e do fato de que Deus também quer
abençoar os outros através de nós. “Não se esqueçam de fazer o bem e de
repar�r com os outros o que vocês têm, pois de tais sacri�cios Deus se agrada.”
[Hebreus 13.16]

07. Discernimento – Um homem recebe muitos conselhos por inﬂuência de
amigos, colegas de trabalho, familiares. O Salmo 1.1 nos diz que o homem que
não se deixa levar por inﬂuências contrárias à Palavra de Deus é abençoado. - Ó
Senhor, torna-me sensível para discernir as vozes ao meu redor e ouvir o que
tens a dizer.

17. A imagem de Deus – “Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de
Deus o criou; homem e mulher os criou.” [Gênesis 1.27]. Como homem e
mulher, somos ambos e igualmente reﬂexos da glória de Deus. Somos
igualmente valiosos e criados para complementar um ao outro e para honrar a
Deus. Ore homem, para que você possa reﬂe�r em seu casamento a imagem do
Senhor.

08. Tentação – O pecado não acontece de repente. Quando um homem pensa
que, para não ser diferente dos outros, tem o direito de jus�ﬁcar alguns erros,
envolvendo-se com pecadores, sua vida espiritual está em sério perigo
[Provérbios 1.10]. Peça ao Senhor Jesus uma consciência aguçada e escolha sua
empresa com sabedoria.

18. Capelania – Em parceria com a Mocidade para Cristo Brasil (MPC) o
ministério de Capelania Escolar, da RTM, tem o obje�vo de capacitar e preparar
capelães a levarem esperança nos locais de ensino público e par�cular. Ore por
esse ministério!

09. Tome uma posição – Um homem que se abre para a inﬂuência do mundo
e cede aos encantos do pecado, acaba com a consciência cauterizada. Tal
homem não tem mais o temor de Deus e zomba da verdade das Escrituras
[1Timóteo 4.2]. Tome posição pela verdade. Não siga conselhos dos ímpios, não
gaste tempo com pecadores, não zombe de Deus e de seus ensinamentos.

19. Guerra – Nada é mais devastador do que a guerra. Ela libera todos os
poderes do mal. O rei Davi havia experimentado a ﬁdelidade de Deus e podia
tes�ﬁcar: “Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não
temerá; ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei
conﬁante.” [Salmo 27.3]. Conﬁe no Senhor, Ele é maior que todos os seus
problemas!

10. Novas fronteiras – Ore pelo Presente Game, um aplica�vo de quiz bíblico
que possibilita acesso ao conteúdo produzido pela Rádio Trans Mundial. Além
de responder perguntas sobre a Bíblia, ouvintes ainda podem testar seus
conhecimentos em relação aos programas da Trans Mundial enquanto ouvem a
programação da rádio ou leem as devocionais do Presente Diário!

20. A habitação de Deus – “Pois no dia da adversidade ele me guardará
protegido em sua habitação;” (Salmo 27:5). Se você buscar o Senhor de todo o
coração, ele responderá e o salvará. Agradeça-o pela morte redentora de Jesus
Cristo na cruz. Ele preencheu a lacuna da separação. Podemos orar com
conﬁança ao trono da graça de Deus. [Hebreus 4.16]

21. Esperar – Para a maioria das pessoas, esperar é uma dor. Mas a paciência é
fruto do Espírito Santo. Como o tempo de Deus é perfeito e está sob seu
controle exclusivo, não hesite em conﬁar nele para responder às suas orações e
agir em seu favor no tempo Dele. “Espere no Senhor. Seja forte! Coragem!
Espere no Senhor.” [Salmo 27.14]

26. 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.

22. Perseguição – Oramos pelas autoridades para que tenhamos uma vida
pacíﬁca e tranquila, ao mesmo tempo em que precisamos estar prontos para a
perseguição. “Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me
perseguiram, também perseguirão vocês.” [João 15.20]. Se necessário, escolha
sofrer por Jesus. Não “se encaixe” sendo morno.

27. Uma mente ocupada – "Senhor, pedimos que sua mente ocupe nossos
cérebros de tal maneira que saibamos dar uma resposta a todo homem que nos
pede uma razão da esperança que há em nós." [1 Pedro 3.15]
28. Testemunhando – “Senhor, pedimos sua ajuda para nos ensinar o que dizer
e quando dizer, principalmente diante de uma sociedade antagônica. - “pois
naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer.” [Lucas 12.12]

23. Vencedor – Jesus venceu os poderes das trevas. Ele logo retornará para
tornar sua vitória ﬁnal. Tenha ânimo! Nele você já pode ser um vencedor. “Neste
mundo vocês terão aﬂições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo.”
[João 16.33]

29. Crescer – "Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite
espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação,"
[1 Pedro 2.2]. Senhor, ajude-nos a ser mais intencionais sobre nossas disciplinas
de oração e tempo em tua Palavra para que possamos crescer à semelhança de
Cristo, fazendo a diferença neste mundo sombrio.

24. Remédio – Com o nosso mundo em turbulência, não é à toa que a maioria
das pessoas sofre de ansiedade. Esteja pronto para mudar seu foco e siga este
conselho bíblico; é o melhor remédio: “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]
25. Coração e Mente – Quando você pedir ao Senhor com oração, súplica e
ação de graças, ele lhe concederá a capacidade de ser guiado por sua paz e de
tomar boas decisões para sua família. “E a paz de Deus, que excede todo o
entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.”
[Filipenses 4.7]

30. Resis�r – Maravilhoso Salvador, aumente minha vontade por mais
comunhão com o Senhor para trazer glória a teu nome e revelar a diferença que
Cristo faz em minha vida. Obrigado porque o Deus da paz nos dá a paz de Deus
para resis�r às forças hos�s das trevas neste mundo confuso e sofredor." [2
Tessalonicenses 3.16]

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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