
01. Bons conselhos – Nosso Senhor oferece direção aos seus seguidores em 
qualquer situação. Temos uma forma de espalhar esses conselhos através do 
Presente Diário, produzido pela RTM Brasil há mais de 24 anos. Ore para que o 
Senhor, nosso Conselheiro [Isaías 9.6], con�nue usando esse veículo para levar 
palavras de paz e esperança ao Brasil.

02. Luz – Um homem justo é uma luz no mundo e, como um farol, ele levará 
outras pessoas à presença do Senhor. Ore para que você seja justo aos olhos do 
Senhor e que sua luz sempre brilhe intensamente. [Provérbios 13.9]

03. Fragrância – Como seguidor de Cristo, você é uma fragrância de vida para 
seus irmãos crentes. Busque a comunhão com outros cristãos e ore para que 
Deus o use para ajudar irmãos e irmãs em Cristo a crescer em conhecimento e 
sabedoria. [2 Corín�os 2.15]

04. Coragem – Como testemunha de Jesus Cristo você está de plantão onde 
quer que vá. Ore por disposição de ser sua testemunha para qualquer pessoa, a 
qualquer hora e em qualquer lugar; e ore por coragem para aproveitar todas as 
oportunidades para ser uma testemunha de Cristo. [Provérbios 11.30]

05. Visão – “Depois Deus disse a Moisés: “Subam o monte para encontrar-se 
com o Senhor” [Êxodo 24.1]. Assim como Deus se revelou a Moisés quando 
estava com ele no monte, assim o Senhor quer que nós, homens, estejamos tão 
perto Dele para nos revelar a obra que ele planejou fazer por meio de nós. Seja 
um homem que conhece o Senhor in�mamente.

06. Obediência – “É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens!” [Atos 
5.29]. Os apóstolos definiram bem a que autoridade final um seguidor de Cristo 
deve se submeter. Ore para ser um homem de Deus e permaneça firme quando 
ideologias seculares, filosofias, cris�anismo nominal e até mesmo o próprio 
governo impõem prá�cas an�bíblicas.

07. Domínio próprio – “Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais 
vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade.” [Provérbios 16.32]. 
Se você é forte, inteligente e capaz, a tentação de impor suas ideias e seus 
caminhos é constante. Ore por autodomínio. Sua família e outros dependem de 
sua liderança piedosa.

08. Verdade em amor – “… O propósito é que não sejamos mais como 
crianças… Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que 
é a cabeça, Cristo.” [Efésios 4.14,15]. Um homem que é capaz de falar a verdade 
em amor é um verdadeiro adulto. Ele treinou seus sen�dos para discernir e não 
cede às suas emoções. Ore fervorosamente para aprender a falar a verdade em 
amor.

09. Porto seguro – “Considere o íntegro, observe o justo; há futuro para o 
homem de paz.” [Salmo 37.37]. Pai, nestes dias de incerteza, ajude-nos como 
homens a ser um "porto seguro" para nossas famílias e todos que nos 
conhecem. Que possamos inves�r nas coisas que nos fazem ser homens de paz.

10.  Homem de paz – “Senhor Jesus, o Senhor instruiu os discípulos que 
procurassem "homens de paz" enquanto saíam compar�lhando o Evangelho do 
Reino. [Lucas 10.6] Que as pessoas que lidam conosco percebam que Tua paz 
mora em nós.

11. Fruto da paz – Espírito Santo, a paz é fruto da tua plenitude. Que nunca 
deixemos de ser cheios de � para que o teu fruto de paz possa brotar de tudo o 
que fazemos. “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, 
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas 
coisas não há lei.” [Gálatas 5.22,23]

12. Pronto para sua volta –  Senhor, enquanto o mundo oscila entre guerras e 
rumores de guerras, dê-nos olhos para ver e corações para entender os dias em 
que vivemos. Prepara-nos para o regresso do verdadeiro Rei dos reis e Senhor 
dos senhores. “Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, …”
[Mateus 24.6]

13. 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.

14. O maior amigo – Querido Senhor Jesus, sou muito grato por sua amizade e 
honrado por ser seu amigo. Sua amizade é baseada em seu amor incondicional 
por mim. O Senhor demonstrou seu amor por mim quando deu sua vida por 
mim na cruz. Obrigado por permanecer em comunhão comigo. [João 15.13-15]

15. Necessidade suprida – Pai Celes�al, sou uma pessoa necessitada �sica e 
espiritualmente. Mas, como criador de todas as coisas, o Senhor está bem 
qualificado para suprir todas as minhas necessidades. Uma vez que eu recebi a 
Cristo, o Senhor prometeu suprir todas as minhas necessidades através de 
Jesus. Eu confio em � para cuidar de mim. Obrigado, Senhor! [Filipenses 4.19]

16. Lutando pela fé – Querido Senhor, faça-me lutar fervorosamente pela fé 
cristã. Mantenha-me focado na verdadeira base da fé – Cristo e a cruz. Rogo 
para que no final de minha vida eu possa dizer com o apóstolo Paulo: “Guardei 
a fé”. Obrigado, Senhor, por me permi�r manter a fé! [Judas 1.3]

17. Distorções da graça – Oh Senhor, eu percebo que usei a graça como uma 
desculpa para fazer coisas do meu jeito. Agora vejo que era apenas minha carne 
disfarçada de piedade. Obrigado, Senhor, por me mostrar a men�ra de que 
estava tentando ser mais como Cristo. Eu confio no Senhor para viver sua vida 
através de mim. [Gálatas 2.20]

18. Verdadeiro compromisso – Oh Senhor, estou convencido de que seu 
caminho é o melhor caminho. Percebo que o Senhor não apenas sabe o 
caminho certo a seguir, mas também é capaz abri-lo para mim. Portanto, eu 
confio em � com minha vida. Tudo o que sou e tenho, dou a �. Confio que o 
Senhor possa me lavar ao que sabe ser é melhor para mim. [Salmo 37.5]

19. Responsabilidade familiar – “Mas, eu e a minha família serviremos ao 
Senhor” [Josué 24.15]. A posição de responsabilidade do marido e pai é um fato 
bem documentado na Bíblia. Amigo, permita que Deus molde seu caráter e seja 
um exemplo piedoso ao liderar sua família. Sua esposa e filhos dependem de 
você.

20. Um ao outro – Deus gosta de variedade. Nenhuma pessoa, nenhuma 
impressão digital, nenhuma folha e nenhum floco de neve são iguais. Ele 
também fez cada um de nós diferente. Como crentes, somos membros de Seu 
corpo, a igreja, e chamados para abençoar uns aos outros. “Dediquem-se uns 
aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si 
próprios.” [Romanos 12.10]

21. Autoconhecimento – “Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria; a 
outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento; a outro, fé...” [1 
Corín�os 12.8-11]. Se você nasceu de novo aceitando Jesus, você é um membro 
de Sua igreja. Conheça a si mesmo e permita que Deus expresse Seu dom 
através de você!

22. Discipulado – ““… ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei...” 
[Mateus 28.20]. Há mais de duas décadas, a RTM Brasil desenvolve o ministério 
de Cursos Bíblicos por correspondência des�nado a presidiários e agora 
também cursos online para ouvintes em geral. Ore por esse ministério que visa 
o crescimento espiritual daqueles que querem seguir a Palavra.
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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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23. Amigos – Nós homens temos a tendência de nos isolarmos em nossas 
convicções e, ao que parece, autossuficiência. A Bíblia nos encoraja a manter 
comunhão e prestar contas. Todos nós precisamos de amigos em quem 
possamos confiar e com que possamos compar�lhar nossas vidas. “É melhor ter 
companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 
duas pessoas....” [Eclesiastes 4.9]

24. Fé – “Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima 
precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.” [Hebreus 
11.6]. Amigo, busque a Deus de todo o coração. Ele quer te conceder o dom da 
fé e a salvação eterna por meio de Jesus, que pagou pela sua redenção na cruz.

25. Inves�mento de vida – “Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus 
e a sua jus�ça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.” [Mateus 6.33]. As 
esta�s�cas são chocantes. Nos EUA, a nação que mais envia missionários do 
mundo, menos de 1% dos cristãos dão o dízimo. Mesmo quando as 
preocupações deste mundo tentam sufocar sua vida, amigo, observe suas 
prioridades.

26. Ambiente Familiar – Que presente é um lar agradável e tranquilo, onde 
reina o amor. Mas como é di�cil quando há conflito e falta de controle. “O 
homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados.” 
[Provérbios 29.22]. Senhor, por favor, ajude-me a ser um pacificador e que meus 
filhos possam aprender com meu exemplo.

27. Confiança – O pai é a pessoa em quem a criança confia! As palavras do pai 
influenciam a conduta das crianças. Portanto, “Guarde a sua língua do mal e os 
seus lábios da falsidade.” [Salmo 34.13] Eu oro, Senhor, para que meu discurso 
encoraje meus filhos a confiar em tua Palavra.

28. Vida – A autoes�ma dos filhos é construída a par�r do que o pai pensa e 
fala sobre eles. “O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o 
espírito.” [Provérbios 15.4]. Esteja vigilante quando es�ver com seus filhos para 
que eles ouçam de você palavras que edifiquem e sejam mo�vados a fazer o 
melhor.

29. Espiritualidade – Um homem que tem um relacionamento próximo com 
Jesus pode ser facilmente iden�ficado pelo seu andar e falar. “Se alguém se 
considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua 
religião não tem valor algum!” [Tiago 1.26]. Que suas conversas sejam 
consistentes com o que você professa.

30. Espírito de servo – Ter uma esposa submissa não tem nada a ver com 
autoridade, mas com o espírito de servo quando você vive em humildade e 
sujeição ao próprio Senhor Jesus. “Maridos, ame cada um a sua mulher, assim 
como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela” [Efésios 5.25]. Amigo, ore pela 
a�tude correta para com sua esposa.

31. Restauração –  Infidelidade, pornografia, adultério e outros pecados 
semelhantes destruíram casamentos e famílias. Senhor, oramos pelos homens 
que foram seduzidos e trouxeram o mal para suas casas. Que haja 
arrependimento e restauração de vidas, famílias e relacionamentos. [1 João 1.9]


