01. Consciência – “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para
vocês...” [Jeremias 29.11]. Apesar de sua dor e sofrimento, acredite que Deus o
ama. Aquele que deu seu Filho único por você na cruz, conhece e cuida de você.
Conﬁe nele! Ele conhece o ﬁm desde o início e tem “…planos de fazê-los
prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro”.

12. Sacri�cio de Agradecimento – “Quem me oferece sua gra�dão como
sacri�cio, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus
caminhos” [Salmo 50.23]. Quando sou grato em quaisquer circunstâncias da
vida, expresso minha conﬁança na provisão sábia e amorosa de Deus. Ele
abençoa tal sacri�cio de agradecimento e fé.

02. RTM Brasil – A promessa de João 12.32 está sendo cumprida hoje. Jesus
disse: “Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim”. A RTM
Brasil já está presente em estações de rádio em todos os estados do Brasil. Ore
para que muitos homens sejam tocados e transformados por meio da
mensagem do Evangelho espalhada pela RTM em seus diversos programas e se
tornem seguidores de Jesus

13. Em todos os momentos – “Bendirei o Senhor o tempo todo! Os meus
lábios sempre o louvarão.” [Salmo 34.1]. O que capacitou Davi a louvar a Deus
em circunstâncias di�ceis? Ele havia aprendido nas tempestades da vida como
Deus é gracioso e ﬁel! Ore para ser um homem que também conﬁa no Senhor,
em todos os momentos, não importa o que aconteça.

03. Fardos – “Pois �ve inveja dos arrogantes… até que entrei no santuário de
Deus, e então compreendi o des�no dos ímpios.” [Salmo 73.3,17] Se o seu fardo
é muito pesado e você é tentado a invejar os outros que parecem ter tudo sob
controle, clame ao Senhor por ajuda. Ele te ama; é todo poderoso; vai arregar os
fardos com você. Ele “de noite faz surgirem cân�cos”. [Jó 35.10]
04. Dúvida – “Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o
meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não
crerei” [João 20.25]. O homem natural duvida de Deus. Mas quem
honestamente busca conhecer Jesus, o ouvirá falar sobrenaturalmente através
da Palavra. Portanto amigo, estude a Bíblia.
05. Negação – “Pois não temos um sumo sacerdote que não possa
compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou
por todo �po de tentação, porém, sem pecado” [Hebreus 4.15]. Jesus, em sua
humanidade se iden�ﬁcou em tudo conosco. Não negue seu problema. Peça a
ele para ajudá-lo a enfrentar a realidade. Ele quer conceder-lhe graça em seu
momento de necessidade.

14. Misericórdia – Jesus tomou sobre si nossa humanidade. Através de seu
sofrimento, ele se iden�ﬁcou conosco para nos mostrar misericórdia e nos
ajudar em nossas provações. [Hebreus 2.17-18] Da mesma forma Deus permite
que nós, seus ﬁlhos amados, também passemos pelo sofrimento. Ele deseja nos
tornar misericordiosos e capazes de confortar e encorajar os outros.
15. Orando juntos – “…de forma que não sejam interrompidas as suas
orações” [1Pedro 3.7]. Pedro escreve aos homens como eles devem se
relacionar com suas esposas, para que suas orações sejam aceitáveis a Deus.
Homens, vamos ser honestos e examinar se estamos seguindo a orientação do
Senhor e se nossas orações estão sendo respondidas, ou se é necessária
correção.
16. Adoração verdadeira – “Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o
que o Senhor exige: pra�que a jus�ça, ame a ﬁdelidade e ande humildemente
com o seu Deus.” [Miquéias 6.8]. Seja um verdadeiro adorador ao aplicar os
princípios de Deus em tudo que ﬁzer; ame o seu próximo como a si mesmo e
submeta-se em reverência ao Senhor.

06. Desânimo – O sucesso em seus projetos de trabalho, o bem-estar de sua
família, saúde e riqueza são propensos ao fracasso e podem trazer grande
desânimo. Portanto, em sua crise, conﬁe no Senhor como Davi: “Busquei o
Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores. [Salmo 34.4]

17. Es�mado por Deus – “A este eu es�mo: ao humilde e contrito de espírito,
que treme diante da minha palavra” [Isaías 66.2]. Poderia haver maior honra do
que ser es�mado por Deus? Homem, escolha o certo, submeta tudo a Deus
todo-poderoso e permita que ele fale e guie você através de sua Palavra e
Espírito.

07. O foco certo – Não permita que más no�cias o distraiam de seu foco. Em
vez disso, lembre a si mesmo e aos outros sobre o fato maravilhoso de que o
Senhor quer carregar seu fardo hoje e que, no futuro os seguidores de Cristo
estarão com ele para sempre. Ore para que você consiga trazer muitas pessoas
com você para o céu. [1Tessalonicenses 4.16-18]

18. A grande Comissão – Seu testemunho cristão pode fazer a diferença na
vida ou na morte espiritual das pessoas. “Portanto, vão e façam discípulos de
todas as nações, ba�zando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com
vocês, até o ﬁm dos tempos…” [Mateus 28.19-20]

08. Comunhão – Não é fácil manter sua fé acesa sem comunhão espiritual com
outros crentes. Se você tem tal companheirismo, agradeça ao nosso Senhor. Se
não, faça questão de procurar uma igreja e orar para que o Senhor o ajude a
estabelecer essas relações tão vitais. [Atos 2.42]

19. 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

09. Uma carta – Como seguidor de Cristo você é sua carta ao mundo, lida por
outras pessoas [2Corín�os 3.2]. Ore para que sua “carta” seja vista por outros
como um convite para também buscar o Senhor.
10. Honrando a Deus – Todos nós somos propensos a buscar primeiro a
autorrealização e esquecer o verdadeiro propósito de nossa vida, que é
gloriﬁcar a Deus e estar com ele para sempre. Ore para que Deus lhe conceda a
capacidade de viver uma vida que o honre. [Colossenses 3.12]
11. É só chamar – “…clame a mim no dia da angús�a; eu o livrarei, e você me
honrará” [Salmo 50.15]. Seja um homem que coloca Deus em primeiro lugar e
que traz todos os seus problemas a ele em oração. Agradeça porque ele se
importa; você é importante para ele.

20. Orar é impera�vo – “Quero, pois, que os homens orem em todo lugar,
levantando mãos santas, sem ira e sem discussões.” [1Timóteo 2.8]. A oração é
o trabalho mais importante para um homem de Deus. Somos chamados a nos
engajar na guerra espiritual contra os poderes das trevas que escravizaram a
humanidade e resistem à proclamação do Evangelho.
21. Homens de conﬁança – “E as palavras que me ouviu dizer na presença de
muitas testemunhas, conﬁe-as a homens ﬁéis que sejam também capazes de
ensinar outros” [2Timóteo 2.2]. Somos homens conﬁáveis? Desenvolvemos um
caráter piedoso que reﬂete o fruto do Espírito? O avanço do Evangelho depende
disso. Peça ao Senhor para transformá-lo.

22. Oração: Um Modo de Vida – “Oh Senhor, por tanto tempo eu orei como se
tudo dependesse de mim. Eu pensei que se eu orasse o suﬁciente e bem o
suﬁciente, então o Senhor responderia. Mas agora, percebo que a verdadeira
oração depende de Ti. Então, minha oração deve ser ‘a oração da fé’ na
dependência de Ti. Faze-me ter uma a�tude de total conﬁança em Ti.”
[Lucas 18.1-8]

27. Aparência de piedade – “Tendo aparência de piedade, mas negando o seu
poder. Afaste-se desses também. [2Timóteo 3.5]. A tradição religiosa nunca
subs�tui um relacionamento pessoal com Cristo. Seja um homem que se rende
ao senhorio de Cristo; obedeça a sua Palavra e permita que o poder do Espírito
Santo transforme sua vida.

23. Boas Intenções – “Pai Celes�al, todos parecem querer me usar ou �rar
vantagem de mim. No entanto, sei que o Senhor me ama e quer o melhor para
mim. Obrigado! Eu conﬁarei minha vida a �. Faça com que eu veja o Senhor em
todas as coisas e conﬁe para que eu possa experimentar sua bondade através de
todas as coisas.” [Gênesis 50.20]

28. Refúgio – Posicionar-se pela defesa de sua família é dever do homem. Não
só nas áreas material e ﬁnanceira. Feliz é o homem que se opõe ao secularismo
e ensina a seus ﬁlhos os preceitos da Palavra - " Aquele que teme o Senhor
possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus ﬁlhos.” [Provérbios 14.26]
29. Intercessão – Filhos que seguem o caminho do Senhor são fonte de alegria
e bênção! Quando, porém, os ﬁlhos seguem caminhos pecaminosos, os pais
podem interceder e clamar ao Senhor por eles, como fez Samuel. " E longe de
mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês." [1Samuel 12.23]

24. 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!

30. Sem manchas – A pornograﬁa se espalhou como uma pandemia. O padrão
do Senhor para o casamento é uma cama imaculada [Hebreus 13.4]. Ele quer
que os homens honrem a Deus mantendo uma vida pura, desde o momento em
que são solteiros e durante o casamento. Marido, ore por uma mente pura e
mantenha sua esposa na mais alta es�ma.

25. Magniﬁque o Senhor – “Querido Senhor Jesus, eu tentei tanto seguir teus
passos. Agora, sei que isso não pode acontecer por imitação, mas apenas por
transformação. Só o Senhor pode viver a vida cristã verdadeira. Portanto, peço
que viva a sua vida através de mim. Então, sua vida em mim será ampliada
através de mim. Obrigado Senhor!” [Filipenses 1.20-21]
26. Tentação não é o problema – “Oh Senhor, a tentação é sempre possível
porque Satanás, o tentador, está sempre presente. No entanto, a tentação
apenas me lembra que minha carne é fraca, mas tu, Senhor, venceste a Satanás.
Louvado seja, porque agora sou mais que vencedor por meio de Cristo que me
livra das tentações”. [Mateus 6.13]

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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