
02. Eficácia – Senhor Jesus, obrigado por vir morar em mim e completar minha 
vida, sendo a fonte de tudo que preciso para viver. Portanto, reconheço que 
tudo que preciso está em Cristo. Pela fé, receberei do Cristo que habita dentro 
de mim tudo o que preciso para minha vida diária. (Filemon 6)

03. Graça – Querido Deus, os obstáculos montanhosos em minha vida me 
oprimem. Mas agora vejo que estes são seus instrumentos de morte para mim. 
Portanto, reconheço que minha carne é impotente. Aceito minha morte com 
Cristo e confio em seu poder de ressurreição para me capacitar a vencer. 
Louvado seja Deus por sua graça incrível! (Zacarias 4.6-7)

07. Compaixão – O que fazemos é muitas vezes mais importante do que o que 
dizemos. Ore para que Deus lhe dê um coração generoso. Quando você mostra 
compaixão de maneira prá�ca quando outras pessoas estão enfrentando 
dificuldades e turbulências, o amor e a compaixão de Jesus se tornarão visíveis 
em sua vida. (Gálatas 6.2)

10.  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 mais informações sobre 
esse projeto acesse www.transmundial.org.br

06. Reflexão – "Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem" 
(Colossenses 3.21). A melhor maneira de irritar os filhos é o pai não cumprir sua 
palavra. Homem cristão, seja um exemplo vivo de integridade e viva sua fé 
diante de seus filhos. Senhor, ajude-me a refle�r a Ti através da minha vida 
diária. (Deuteronômio 6.7)

04. Sabedoria – Querido Senhor, pensei que o conhecimento fosse a resposta. 
Mas agora percebo que o conhecimento é inú�l sem a sabedoria apropriada 
para aplicá-lo. Oh Deus, só Tu és verdadeiramente sábio. Obrigado porque 
Cristo em mim é a fonte de todo conhecimento e sabedoria. Faça-me aplicar 
sabiamente o que sei. (Daniel 2.20,21)

01. Restauração – Oh Senhor, ficar com raiva é uma coisa, mas guardar rancor 
é outra bem diferente. O Senhor deixou claro que devo lidar com minha raiva 
imediatamente, resolvendo o conflito e restaurando o relacionamento. 
Portanto, peço-lhe que me capacite a perdoar o ofensor e amá-lo 
incondicionalmente. (Efésios 4.26,27)

09. Jesus está voltando – Depois que Jesus ascendeu ao céu, um anjo disse a 
seus discípulos que Jesus voltaria da mesma forma como o viram ir para o céu. 
Ore hoje para que muitas pessoas encontrem Jesus como amigo naquele dia 
porque você as apresentou a ele. (Atos 1.11)

08. Os úl�mos da fila – Em uma perspec�va global, parece que sempre 
estamos levando a Palavra aos primeiros da fila com nosso serviço. Ao mesmo 
tempo, parece que os úl�mos na fila ainda não ouviram nem uma vez. Ore para 
que Deus lhe mostre como você pode par�cipar servindo os úl�mos da fila, os 
grupos de pessoas não alcançadas, com o Pão da Vida. (Mateus 24.14)

05. Presente – O Presente Diário, devocional da RTM está entre os 100 
podcasts mais ouvidos na América La�na. Ore pela equipe que produz o 
Presente Diário e pela equipe que grava os textos em áudio e disponibiliza nas 
plataformas digitais. Que seu alcance chegue a cada vez mais pessoa que 
precisam dessa mensagem.

14. Bênção – “... e o abençoarei; … e você será uma bênção” (Gênesis 12.2). 
Não importa se temos muito ou pouco. Tudo nos é confiado por Deus para 
nosso proveito e com o propósito de fazer o bem aos outros. Dessa forma, 
abrimos espaço para as con�nuas bênçãos do Senhor em nossa própria vida.

16. Integridade – “Quem anda com integridade anda com segurança, mas 
quem segue veredas tortuosas será descoberto.” (Provérbios 10.9). Deus 
estabeleceu regras eternas para o que é certo e errado. A é�ca situacional, ou 
assumir que o fim jus�fica os meios, traz o julgamento de Deus. “Sonda-me, ó 
Deus… e guia-me pelo caminho eterno.”

17. Men�ras – “Melhor é ser pobre do que men�roso” (Provérbios 19.22b). 
Um estudo aponta que uma pessoa conta em média 4 men�ras por dia. Isso é 
sério! Jesus chamou o diabo de pai da men�ra. Que nosso discurso não nos 
comprometa. “Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração 
sejam agradáveis a �, Senhor, minha Rocha e meu Resgatador!” (Salmos 19.14).

13. Vendo pessoas – Jesus curou um cego e perguntou-lhe o que ele via. Ele 
disse: “Vejo pessoas; elas parecem árvores andando”. Mais uma vez, Jesus 
colocou as mãos sobre os olhos do homem. “Então seus olhos foram abertos, e 
sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente.” (Marcos 8.24,25). Ore 
para que os olhos vejam as pessoas como ele as vê.

20. 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.

11. Um chamado é suficiente – “Clame a mim no dia da angús�a; eu o livrarei, 
e você me honrará” (Salmos 50.15). Deus quer nos salvar e é capaz de fazer isso! 
Ele se alegra quando vamos a ele com todas as nossas necessidades e fardos e 
depois agradecemos a ele por sua ajuda. Nunca deixe o medo te paralisar. Ele 
está a apenas uma oração de distância.

18. Prioridade – “Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua 
jus�ça (Mateus 6.33). Um homem de propósito pensa e planeja com 
antecedência. Moisés orou: “Ensina-nos a contar bem os nossos dias, para que 
alcancemos um coração sábio”. No final, somente fé, esperança e amor 
permanecem. Ore para que o Senhor estabeleça suas prioridades em você.

15. Alegre-se – “Alegre-se com a esposa da sua juventude.” (Provérbios 5.18b). 
Homens, a sua esposa foi confiada pelo Senhor para os abençoar e os dar 
alegria. Ela é um presente especial de Deus para você. Portanto, decida 
apreciá-la e não permita que seus olhos se desviem dela.

12. Como o sol – “Mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na 
sua força” (Juízes 5.31). O que e quem amamos se refle�rá em nosso semblante 
e comportamento. Se vivermos na presença de Deus, nossa vida será um reflexo 
de sua luz. Permita que ele encha sua mente e coração.

19. Conhecendo a Deus – “Os céus declaram a glória de Deus; o firmamento 
proclama a obra das suas mãos.” (Salmos 19.1). Não deixe que o fascínio do 
imediato, palpável e controlável roube de você a maravilha que a natureza e a 
criação desfilam diante de nós todos os dias. Busque a Deus de coração. Não há 
nada melhor do que conhecê-Lo.

21. Preconceito – A Bíblia diz que as pessoas ouvem de Deus, mas não o 
glorificam como Deus, nem lhe rendem graças; O pecado obscurece a mente e 
endurece o coração. Ore por renovação espiritual em sua família. Peça a Deus 
para �rar as ideias preconcebidas daqueles que ainda são incrédulos.

23. Filhos – A prá�ca de Jó em relação a seus filhos é relatada em Jó 1.5. 
Enquanto eles já eram adultos, ele ainda buscava con�nuamente a presença de 
Deus em favor deles. Orar e encorajar nossos filhos a permanecerem firmes no 
caminho do Senhor Jesus é responsabilidade do pai cristão. Senhor, ajude-me, 
por favor, a fazer o mesmo por meus filhos.

22. Esposa – Senhor, eu te agradeço pela mulher que me deste que, antes de 
ser minha esposa, é tua filha e, portanto, minha irmã na fé! Que minhas a�tudes 
para com ela, em casa ou em público, sejam ações que glorifiquem o teu nome 
e que ela seja reconhecida como filha do Al�ssimo. (1 Pedro 3.7)
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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.

CHAMADOS À VITÓRIA - Um ministério da Rádio Trans Mundial

24. Família – Esse é o relato Bíblico acerca de Elcana, pai do profeta Samuel: 
"Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar 
ao Senhor dos Exércitos." (1 Samuel 1.3). Toda a sua família o acompanhava. 
Que exemplo a seguir! Senhor, ajude-me como pai a ser um exemplo inspirador 
para minha família adorar e adorar o seu nome.

28. Oração – Querido Deus, minha oração é sempre que o Senhor esteja 
comigo. Mas sua Palavra diz que Jesus se tornou meu Emanuel, “Deus conosco”. 
Então, uma vez que eu te recebi, o Senhor veio morar dentro de mim, não só 
caminhar ao meu lado, mas residir em mim. Obrigado, Senhor Jesus, por tua 
presença em mim.

29. Autoridade – “Assim como es�ve com Moisés, estarei com você; nunca o 
deixarei, nunca o abandonarei.” (Josué 1.5). Quando Deus chamou Josué, ele 
lhe deu autoridade. Não foi uma questão de habilidade de Josué que o 
qualificou, mas sua obediência ao chamado de Deus. Ore para discernir o 
chamado de Deus em sua vida e nunca duvide de sua presença capacitadora.

30. Liderança – “Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para 
herdar a terra que prome� sob juramento aos seus antepassados.” (Josué 1.6). 
Nunca somos suficientes em nós mesmos para liderar no reino de Deus. Mas 
quando o Senhor chama, ele espera que confiemos nele a cada passo do 
caminho e inspiremos outras pessoas por meio de nossa coragem e fé a 
segui-Lo.

27. Homem da Palavra –  Judas, em sua carta, adverte sobre os falsos mestres. 
(Judas 3,4) Seja um homem que vive os ensinamentos da Palavra de Deus e é 
capaz de discernir o que é a verdade. Leve sua família a uma igreja que ensina a 
mensagem central e prá�ca da Bíblia. Senhor, faz de mim um homem que 
conhece e vive a tua Palavra.

25. Paternidade – “Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos” 
(Atos 4.20). Pedro e João falaram com convicção às autoridades que queriam 
impedi-los de falar sobre Jesus. Ore para que os pais sejam fortes em resis�r às 
correntes que tentam silenciá-los ao contar a seus filhos as verdades da Bíblia.

26. Contentamento – Conceitos errados levam a decisões erradas! Os 
conceitos de riqueza e posses, ensinados pelo mundo, podem levar o cristão a 
uma vida de insegurança e falta de contentamento. A oferta de Deus é 
infinitamente melhor e nos dá verdadeira alegria! (1 Timóteo 6.17) Obrigado, 
Senhor, por dar esperança e verdadeiro contentamento.


