01. Oração – "Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com
suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do
dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações."
[1Pedro 3.7]. Marido, quando suas orações não são respondidas, ou a alegria de
orar se foi, examine a maneira como você trata sua esposa.

14. Controle seus pensamentos – "Finalmente, irmãos, tudo o que for
verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro,
tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente
ou digno de louvor, pensem nessas coisas." [Filipenses 4.8]. Amigo, ore para que
Deus ﬁltre seus pensamentos.

02. Inspiração – "Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo". (1
Corín�os 11:1) Que obje�vo maior poderia haver do que ver os ﬁlhos seguirem
os passos do pai? Oh Deus, que minha caminhada con�go inspire meus ﬁlhos a
também andar em in�midade com o Senhor!

15. Vida e morte – Nossas palavras são poderosas. Se você é um homem
propenso a explodir de raiva, ore pelo fruto do Espírito, o domínio próprio!
Tantos homens se arrependem de sua dureza para com sua esposa e ﬁlhos
quando é tarde demais. “A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte”
[Provérbios 18.21].

03. Setas inﬂamadas – Famílias estão sendo atacadas diariamente por "setas
inﬂamadas" lançadas por Satanás através de ideologias, defesa do aborto,
liberação de drogas, permissividade e muito mais. Senhor, oramos para que os
homens possam ves�r a "armadura de Deus" [Efésios 6.11-18] e estar prontos
para defender sua família!
04. Comunhão – Um seguidor de Cristo está constantemente sob ataque de
forças espirituais do mal. Ore para que Deus o proteja desses ataques.
Mantenha sua mente focada nele e peça a Ele que o abençoe com uma boa e
sólida comunhão com outros crentes [Hebreus 3.13].
05. Uma bênção – Ore para que você seja uma bênção para os irmãos crentes.
Em vez de se preocupar principalmente consigo mesmo, ore para ser usado pelo
Senhor para fortalecer a fé de outros cristãos [1Tessalonicenses 5.14].
06. Passe adiante – Ore hoje para que você seja usado por Deus para levar
outras pessoas à Sua presença. É a ordem do Senhor Jesus. [Mateus 28.18-20]
07. Um livro aberto – “Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que
vejam as suas boas obras e gloriﬁquem ao Pai de vocês, que está nos céus.”
[Mateus 5.16]. As pessoas com quem você está em contato regular aprenderão
a “ler” você como um livro aberto. Ore para que o que eles encontrarem os
aproxime de Deus.
08. Vislumbres da graça de Deus – Ore para que sua família, amigos e colegas
vejam vislumbres da graça de Deus em sua vida e que você se torne uma bênção
especial para uma pessoa que conhecerá hoje. [1 Timóteo 4.12]
09. Alcance – O projeto Antenas tem por obje�vo levar a mensagem de Jesus
através dos programas da RTM a todos os estados do Brasil. Ore pelos
mantenedores que auxiliam no sustento do Projeto Antenas e para que a RTM
consiga levar a programação para lugares não alcançados pelo Evangelho.
10. Deus trabalha – Não tente estar à altura dos padrões de Deus pelo seu
próprio esforço; em vez disso, esteja disposto a entregar sua vontade ao Senhor.
“pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo
com a boa vontade dele.” [Filipenses 2.13]. Ele quer abençoar sua família
através de você.
11. Do início ao ﬁm – A salvação é pela graça. Jesus pagou por tudo! O
crescimento espiritual e o discipulado também são obra da graça de Deus. A
vida cristã é, do início ao ﬁm, a vida de Cristo. Permita que ele o dirija. “Estou
convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até
o dia de Cristo Jesus.” [Filipenses 1.6].
12. O exemplo – Jesus Cristo é o exemplo perfeito de masculinidade. Ore para
que ele o molde à sua imagem. “como o Filho do homem, que não veio para ser
servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito” [Mateus 20.28].
13. Não seja uma ví�ma – Você pode evitar se tornar uma ví�ma da atração
deste mundo. Ore por força interior, resista e faça a diferença em palavras e
ações. “Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é
a cabeça, Cristo.” [Efésios 4.15]

16. Ferramentas adequadas – A RTM precisa sempre de novas estratégias para
alcançar mais e mais pessoas que ainda não tem o Senhor. Ore para que a RTM
consiga manter serviços e disponibilizar programas sem custos para rádios do
Brasil. Ore para que mais ouvintes tenham contato com o ministério da RTM.
17. Amor próprio – Sim, existe amor-próprio, não é egocentrismo. Quando
Deus derrama seu amor em nosso coração, ele nos cura do egocentrismo. Então
nos tornamos tão atentos ao nosso cônjuge quanto às nossas próprias
necessidades e bem-estar. “Portanto, cada um de vocês também ame a sua
mulher como a si mesmo…” [Efésios 5.33].
18. O que você quer? – Cristo deixou bem claro que é preciso a entrega total
de nossa vontade para se tornar seu discípulo. Certa vez, ele pergunta ao cego
Bar�meu: “O que você quer que eu lhe faça?” [Marcos 10.51]. Amigo, vamos
perguntar a ele o que realmente importa. Vamos pedir a ele que nos ajude a nos
tornar o homem que Deus sempre quis que fôssemos.
19. Bons olhos – “Os olhos são a candeia do corpo… se os seus olhos forem
maus, todo o seu corpo será cheio de trevas.” [Mateus 6.22-23]. Amigo, cuidado
com seus olhos! Na poluição visual dos nossos dias peça por olhos que
procuram o que é bom e honroso.
20. Opções – Escolha seus amigos com sabedoria. “Não se deixem enganar: ‘As
más companhias corrompem os bons costumes’.” [1 Corín�os 15.33]. Como
líder espiritual de sua casa, seja um exemplo. Desenvolva amizades boas e
saudáveis e ensine seus ﬁlhos a fazer boas escolhas em seus relacionamentos.
21. Nova iden�dade – “Oh Deus, antes eu pensava em mim à luz do meu
passado pecaminoso. Agora vejo que não sou mais eu. Eu fui transformado em
uma nova criação em Cristo pela graça de Deus. Por causa da morte de Cristo na
cruz, fui puriﬁcado de toda injus�ça. Eu me tornei um ﬁlho de Deus”. [João 1.12]
22. Não mais miseráveis – “Senhor Jesus, há momentos em que minha vida
está uma grande bagunça. Eu preciso de libertação desta vida miserável. Agora
percebo que Tu me livraste quando fui cruciﬁcado con�go na cruz. Agora, por
causa de sua vida em mim, posso viver vitoriosamente. Portanto, não sou mais
miserável!” [Romanos 7.24-25, 8.1]
23. Não ﬁque mais aba�do – Oh Deus, as circunstâncias da minha vida às
vezes podem se tornar muito deprimentes. Mas então eu desvio minha atenção
de tudo isso, e olho para Ti, Senhor Jesus. Minha esperança está em Ti Senhor!
Portanto, con�nuarei a louvar-te apesar de todas as minhas circunstâncias,
pensamentos e sen�mentos deprimentes. [Salmo 42.5,11]
24. Uma causa digna – Não quero machucar ou chatear ninguém. É por isso
que realmente me incomoda quando sou mal interpretado ou falsamente
acusado. No entanto, às vezes minhas convicções, crenças e prá�cas pessoais,
vindas do Senhor e Sua Palavra, são inquietantes para os outros. Nesses
momentos, conﬁo em Tua graça para me sustentar. [Mateus 5.11-12]

25. Faça de mim um paciﬁcador – “Querido Senhor, há tantos conﬂitos e lutas
no mundo hoje. Precisamos desesperadamente de paz. Somente o Senhor é a
fonte da paz verdadeira e duradoura e veio para trazer a paz na Terra. Peço-lhe
que expresse sua paz perfeita através de mim. Faça com que eu seja um
paciﬁcador para aqueles ao meu redor.” [Mateus 5.9]

29. Pensamentos – "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me,
e conhece as minhas inquietações." [Salmo 139.23]. Amigo, permita que o
Espírito Santo tenha total liberdade para revelar o que está acontecendo em sua
mente. Peça ao Senhor para ajudá-lo a manter um relacionamento saudável
com sua esposa e família “dirige-me pelo caminho eterno” [v.24].

27. Escolhas – Fazer escolhas faz parte da vida. Escolhas erradas levam a
diﬁculdades. As escolhas certas levam à bênção. Josué deu um exemplo de uma
boa escolha quando disse: "Mas, eu e a minha família serviremos ao Senhor"
[Josué 24.15]. Tal decisão abrange tudo na vida! Ore para ser um homem que
permanece ﬁrme em seu compromisso de servir ao Senhor!

30. Conselhos – Divergências, opiniões opostas, circunstâncias inesperadas e
estresse são fatos normais na vida familiar. Gerenciar e resolver esses desaﬁos
sozinho pode ser frustrante. Ouça o conselho bíblico: " O orgulho só gera
discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho." [Provérbios
13.10] Peça ao Senhor que ele seja seu conselheiro.

26. Descomplicado – As pessoas são tentadas a se perder em longas
discussões sobre tópicos di�ceis da Bíblia. No entanto, os tópicos que são
simples de entender e obedecer são deixados de fora. Um desses versículos é 1
Corín�os 11.1 - "Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo"! Peça ao
Senhor que seja um homem cuja vida valha a pena ser imitada.

31. Palavras – Os ﬁlhos tomam o pai como exemplo e seguem sua conduta. As
palavras ditas e usadas pelo pai inﬂuenciam diretamente os ﬁlhos. Ore para que
sua conduta e sua linguagem sejam puras, agradáveis e ediﬁcantes. " Nenhuma
palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for ú�l para ediﬁcar os
outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem."
[Efésios 4.29].

28. Amor à 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. [Provérbios 14.26]

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
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