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A Rádio Trans Mundial tem sido meu 
canal de aprendizado e acreditem, eu e 
meu esposo temos aprendido e muito. 
Cada programa é um aprendizado e as 
reprises nos fazem compreender mais. 
Que Deus continue abençoando toda 
equipe da RTM.
Rozane/BA

“Recebi a Revista Trans Mundial nú-
mero 9. Destaco reportagem de capa 
sobre a arte de ensinar pelos cartoons 
de Rubinho Pirola, objeto de estudos da 
academia. Não poderia deixar de men-
cionar o artigo sobre capelania, que me 
fez refletir sobre a sua prática, presen-
te, não apenas uma estrutura numa or-
ganização. Muito boa reflexão.” 
Elias Bispo /PE

Descobri a Rádio Trans Mundial por 
acaso. Estava procurando algo para 
conseguir dormir. Deus foi tão bom 
que me apresentou a Trans Mundial. 
Ouço até hoje várias vezes ao dia e 
compartilho para todos. Na RTM, ou-
vimos ensinamentos da Bíblia que nos 
fazem prosseguir diariamente. Já não 
me lembro das noites mal dormidas. 
Jaqueline Cruvinel/MG 

Recebi a Revista Trans Mundial. Muito 
bom ter em mãos. Fiquei muito feliz! 
Quero agradecer ao pessoal da Rádio 
Trans Mundial. Muita informação para 
nossa edificação. Ter uma revista des-
se porte é ficar a par das coisas boas do 
Reino celeste.
Raimundo Lima/RN

ESPAÇO 
DO LEITOR
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A primeira vez que escrevi para a Revista Trans 
Mundial eu era estagiária. Três anos atrás. Sentia a 
enorme responsabilidade de registrar palavras que, 
meses depois, seriam lidas por ouvintes de vários lu-
gares do mundo.

Hoje, como jornalista formada, o zelo permanece 
a cada produção de texto. Antes de elaborar os assun-
tos, pensamos em você, leitor. Cada reportagem e en-
trevista é um convite para juntos compartilharmos o 
que Jesus tem feito em nós e através de nós.

Por isso, nesta edição comemorativa de número 
dez você confere, como matéria de capa, o impacto da 
Trans Mundial no alcance e na conversão de vidas. Re-
alizamos uma entrevista com o pastor Rodrigo Soeiro 
sobre capacitação, adoração e identidade espiritual 
dos jovens cristãos.

Para os que buscam novidades, mostramos o 
lançamento em parceria com a Ultimato: um guia ex-
clusivo de redes sociais para igrejas e organizações 
cristãs. Outro destaque está em nossa nova sessão de 
crônicas.

Além do mais, compartilhamos sobre literatura, 
devocional, nova loja da RTM, música cristã de quali-
dade, reflexões e mais.

Após a leitura desta edição, aproveite e nos diga 
o que achou. Estamos empolgados para saber como 
esse material abençoou você.

Com carinho,
 

Beatriz Gonçalves é jornalista e ges-
tora de redes sociais da Rádio Trans 
Mundial. Integra o departamento de 
Comunicação.

NOVAS CELEBRAÇÕES

Ao leitor
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Passei a maior parte da vida de olhos fechados. Mergulhado onde nada de 
bom podia nascer. Vivi em crises familiares tão intensas que me provocaram feri-
das que apenas agora começam a ser cicatrizadas. Fui sempre o último em tudo. 
O não preferido dos meus pais. As cores eram menos vivas para mim do que para 
os outros. 

Só quem chega ao fundo do poço sabe o quanto ele é frio. Só quem vive em 
meio à guerra sabe valorizar a paz. Foi assim que cresci, em meio ao caos. Eu tinha 
uma família apenas por convenção. Pareciam, na realidade, inimigos de trincheira. 

Eu nunca soube o que era o amor até que um dia, no mais doído dos meus 
dias, chorei sem ninguém para me ouvir. Eu chorei desesperançado. No jardim da 
minha tristeza, onde poderia germinar a alegria?

Foi quando, então, alguém me disse que alguém havia me amado a tal ponto 
de morrer por mim. Meu Deus, alguém havia se dado por mim. Fiquei constrangi-
do. Eu nunca havia vivido um amor tão real. 

O maior amor de todos me lançou a luz que me faltava. Eu via tudo sob a ótica 
da expectativa de atenção e cuidado. Não precisava disso. Eu já tinha sido cuidado 
em todo o tempo. O amor que me faltou na vida, em Cristo transbordou. 

Todo esse cuidado provocou uma mudança profunda de mentalidade e me 
fez perceber uma coisa: as pessoas só podem dar o que têm. A minha família nun-
ca provou deste amor, logo não pôde me amar. 

A história agora é outra. Este amor que pode provocar mudanças foi plantado 
em mim. Fui ensinado a orar, dia após dia, por cada um deles. À medida que as mi-
nhas feridas fecham, eu avanço em um novo caminho. O amor que recebi não para 
em mim. Jesus me ensinou a amar a todos, em especial aqueles que me querem 
excluído. Eu os quero inseridos neste amor, pelos méritos de Cristo.

Peregrino

(Crônica do Peregrino é uma seção ficcional da Revista Trans Mundial inspirada em pro-
gramas da RTM. Este primeiro texto é inspirado no programa “Família Hoje”)

CRÔNICA DE UM NOVO PEREGRINO

Crônica do Peregrino

6 |     Rádio Trans Mundial



Uma conversa leve pela manhã acompanhada de um cafezinho.  
Esse é o formato de devocional que o pastor Israel Mazzacorati 
traz neste programa da RTM.

“Deus na Vida”, se destaca por ser simples, prático e acessível, como 
um bate-papo entre amigos conhecidos.

A cada episódio, o apresentador expõe curtas reflexões sobre a jor-
nada da vida: os desafios, lutas, angústias, alegrias, aprendizados e 
conquistas. Sempre à luz do ensino da Bíblia.

DeusNaVida
com Israel Mazzacorati

CONHEÇA “DEUS NA VIDA”, 
DEVOCIONAL COM

ISRAEL MAZZACORATI

Dia e horário de veiculação: terças, 
quartas e quintas, às 03h45

Reprises: terças, quartas e quintas, às 
7h30, 13h30 e 20h45

Duração: 5 min

Programação

Israel traz leveza e reflexões 
atuais em ‘Deus na Vida’
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Rodrigo Soeiro ouve e respira música 
desde muito cedo. A grande inspiração 
para ele e para as irmãs Evelyn e Marcelli 
Soeiro? A mãe, Mara. Ela sempre utilizou 
a música como parte de seu ministério de 
ensinar a Palavra.

Em entrevista à Revista Trans Mundial, So-
eiro (pastor da ADAI e um dos líderes do 
ministério ADAI Music) falou sobre o desa-
fio de falar sobre o evangelho aos jovens, 
a presença da arte em seu ministério, a 
presença da educação cristã nas igrejas e a 
identidade do cristão. Confira os principais 
trechos a seguir.

RTM – O seu ministério tem um público 
com perfil mais jovem. Quais são os de-
safios na hora de falar do evangelho a 
essas pessoas? 
A nossa igreja é multigeracional. Nós temos 
de crianças a pessoas com mais de 50 anos. 
Há na igreja pastores com quase 90 anos. 
Aparentemente, a ADAI parece ser uma 
igreja jovem na questão da idade, mas não 
é bem assim. Graças a Deus há um equilí-
brio. Agora, uma coisa que eu prezo muito é 
uma igreja com espírito jovem. Precisamos 
estar com aquela paixão da juventude. Isso 

é muito importante. Sobre a juventude, ela 
precisa ser conectada e entender a causa. 
Simplesmente dizer que uma coisa é peca-
do não faz sentido para ela. Jesus sempre 
trabalhou a causa, nunca os sintomas. Às 
vezes ele trabalha a causa e os sintomas ao 
mesmo tempo. A geração mais jovem tem 
sede em buscar a santidade. Ela precisa 
de bons exemplos, de orientação e de boa 
educação. É comum a gente falar que uma 
nação pode ser resolvida com educação. A 
mesma coisa vale para a igreja.

Por falar em educação, como você defini-
ria a contribuição da música à educação 
cristã? Poderia dar um exemplo pessoal 
ou algum que conheça do impacto da 
música no aprendizado de alguém?
A educação cristã é composta por muitos 
elementos, dentre eles a música. Sou fruto 
disso. Eu acredito nisso. Procuro ensinar a 
música ao meu filho, Davi, desde cedo. Se 
ele vai ser ou não músico, vai ser definido lá 
na frente, mas isso oferece uma contribui-
ção cultural, espiritual, emocional e psico-
lógica sem precedentes. Por meio da músi-
ca podemos, sim, levar a Palavra de Deus às 
nossas crianças, aos adolescentes e jovens 
e ao público adulto. Acredito na música 

CONECTANDO
JOVENS A DEUS
POR MEIO DA

ARTE
Por Lucas Meloni

Entrevista

Soeiro defende 
educação e integração 
entre gerações a partir 

da música
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e no poder de Cristo através da música. 
Creio que, cada vez mais, igrejas estarão 
despertadas a este instrumento.

O louvor e a adoração são pontos muito 
presentes na sua vida. Na sua opinião, 
como as igrejas locais podem incentivar 
os jovens a se capacitarem para servir 
com excelência em suas comunidades, 
sobretudo nessas áreas?
Graças a Deus, a música sempre esteve 
muito presente. Desde os meus oito anos 
estou envolvido com música. Isso é méri-
to da minha mãe, pastora Mara. Essa foi a 
minha escola. O contato com a música me 
ajudou muito na minha espiritualidade e na 
minha peregrinação. Acredito muito que 
igrejas locais, dentro da sua cultura, devem 
ter escolas de música ou pessoas disponí-
veis para ensinar. É muito importante que 
os mais jovens se conectem com a arte e 
a cultura. Existem igrejas que têm bandas, 
corais, orquestras, enfim, vários projetos 
musicais. A igreja precisa ensinar arte e 
cultura. O mundo faz isso de uma forma 
tão precisa. Nós, como Igreja, como Corpo 
de Cristo, precisamos ser ainda mais inten-
cionais. Falamos lá na nossa igreja sobre 
cinco “Cs” para a vida das pessoas: caráter, 
competência, comprometimento, comu-
nhão e cultura. Se é para tocar, que toque 
bem, se é para cantar, que cante bem, se é 
para servir, sirva bem.

Em tempos de tanta diversidade e tantas 
vozes, como as pessoas podem “cons-
truir a sua identidade”? 
Nós costumamos dizer que devemos ser 
diferentes do mundo, mas influentes nele. 
Jesus nos disse que somos sal da terra, 
somos luz do mundo. O conceito de sal é 
o da conservação. A nossa referência hoje 
é a de salgar o alimento, mas no primeiro 
século a ideia era conservar os alimentos. 
Não havia refrigeradores. Quando Jesus 
fala de sal, ele diz o quanto nós (igreja) 
podemos ser benéficos a este sistema tão 
corrompido. Quanto à luz, melhor do que 

amaldiçoar a escuridão é acender uma 
vela. A Igreja de Jesus pode e deve ser di-
ferente do mundo, mas ela não pode deixar 
de ser influente no mundo.

Quais estratégias não devem ficar de 
fora do planejamento de quem trabalha 
com ministério de jovens? 
A juventude é muito viva e acredito que 
ela possa estar em muitos braços da igreja. 
Falando sobre a nossa comunidade, a ju-
ventude está ligada aos nossos pequenos 
grupos (chamados na ADAI de Grupos de 
Conexão) e presente nos nossos seminá-
rios e centros de capacitação. Esses jovens 
serão os nossos pastores de amanhã. É im-
portante a juventude estar ligada a todos 
os ministérios, mas um dos mais interes-
santes é na recepção. Recepção de novos 
membros, de visitantes. Chamamos este 
momento de check-in (referência a regis-
tro de chegada em inglês). 

O que é servir para você? 
Servir, para mim, não tem a ver apenas com 
aquilo que eu faço, mas com aquilo que eu 
sou. Servir não está ligado muito a um tipo 
de serviço que eu realizo, mas a quem eu 
posso ajudar. Nós temos uma missão que 
é amar a Deus acima de todas as coisas e 
servir as pessoas, sejam elas quem forem. 
Servir a Deus, servir às famílias, servir 
às pessoas. Melhor é dar do que receber. 
Melhor é servir do que ser servido. Pesso-
as que não gostam de servir precisam re-
pensar quem, de fato, habita dentro delas, 
porque se o Espírito de Cristo habita em 
mim, o Espírito dele é um Espírito de ser-
viço. Logo, aquele que nunca deseja servir, 
mas sempre ser servido, acredito que não 
é habitado pelo Espírito de Cristo. 

Para conhecer, acompanhar e ouvir
https://adai.com.br/rodrigosoeiro/
@rodrigosoeiro 
ADAI Music no Spotify, Deezer, Amazon 
Music e Apple Music
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Em 1973, em Rio das 
Flores, região de ilhas pró-
xima à foz do rio de mesmo 
nome no município de Igara-
pé-Miri, no interior do Pará, 
um movimento que mudaria 
para sempre a história do 
local começou a acontecer.

A população, até então 
majoritariamente católica, 
viu que alguns moradores 
estavam se convertendo à 
fé evangélica. Um dos pio-
neiros foi o aposentado 
Paulo Oliva, hoje com 82 
anos. As lições iniciais da 
nova fé foram aprendidas 
a partir do rádio que capta-
va o sinal de uma emisso-
ra cristã vinda de Bonaire 
(ilha no Caribe onde fica o 
parque de transmissão da 
Trans World Radio / TWR), 
um lugar desconhecido para 
ele até aquele momento.

Pela programação da 
Rádio Trans Mundial, Oliva 
acompanhou uma série de 
estudos bíblicos que o in-
centivaram a ler a Bíblia. Os 
primeiros passos na nova 
jornada foram dados em 
outubro daquele ano em 
uma igreja na cidade vizi-
nha de Abaetetuba.

“Eu tinha um rádio e 

consegui sintonizar a Rá-
dio Trans Mundial. Uns 
seis meses depois tive a 
vontade de adquirir uma 
Bíblia. Queria checar se 
o que a rádio dizia esta-
va mesmo nas Escrituras. 
Em 23 de outubro fui até 
Abaetetuba para comprar 
a Bíblia e cheguei até a 1ª 
Igreja Cristã Evangélica. 
Era momento da Escola 
Bíblica Dominical. Falei 
com o porteiro a respeito 
do meu objetivo  e ele me 
disse que não havia Bíblia 
disponível, mas que eu vol-
tasse no domingo seguinte 
que, até lá, ele conseguiria. 
Andei alguns metros e um 
carro parou do meu lado. 
Um rapaz perguntou ‘é o 
senhor que quer uma Bí-
blia?’. Eu disse que sim. Ele 
me deu um exemplar do 
Novo Testamento conten-
do também o livro de Sal-
mos. Ele me garantiu ainda 
que no próximo domingo 
eu teria também a Bíblia 
completa. Assim, no dia 30 
de outubro de 1973, fui 
buscar a Bíblia e, após ser 
convidado para assistir ao 
culto, o Senhor falou mui-
to comigo e senti que era 

SEM 
FRONTEIRAS
Por Lucas Meloni

Principal
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o momento (de me conver-
ter)”, disse Oliva.

Meses depois, outras 
pessoas ouviram falar da-
quela mensagem diferente, 
que pregava a alegria da 
união. Eles foram se juntan-
do a Oliva e fazendo cres-
cer aquela comunidade dos 
santos. Um deles foi o co-
merciante João Moraes do 
Nascimento, 82, conhecido 
por todos como irmão João 
Paulo. Como é comum em 
muitas áreas do interior do 
Brasil, as pessoas são co-
nhecidas pela referência aos 
pais. O João do Paulo (nome 
do pai), passou a ser cha-
mado no dia a dia de João 
Paulo. E assim ficou até hoje. 
Pessoa de fala alegre e gentil 
na recepção até mesmo em 
chamadas telefônicas.

Paulo Oliva e ele fo-
ram os fundadores da Igre-
ja Evangélica Cristã em Rio 
das Flores, criada a partir 
da influência dos ensinos 
bíblicos transmitidos pela 
Rádio Trans Mundial.

A igreja conta hoje 
com quase 300 membros, 
mais de 40 anos de atuação 
ministerial no local, e tem 
duas comunidades funda-
das a partir deste trabalho: 
a primeira fica no Rio Co-
tijuba e a segunda no Alto 
Rio das Flores.

“Podemos dizer que 
a contribuição da Trans 
Mundial foi muito grande 
porque, até então, o tra-
balho era muito pouco. 
Tínhamos alguns poucos 
missionários que vinham, 

mas não conseguiam de-
senvolver atividade algu-
ma. A partir da conversão 
do irmão Paulo Oliva, este 
trabalho foi criando raiz e 
resultou em uma grande 
mudança porque fomos os 
primeiros convertidos da 
região das ilhas de Igarapé 
Miri”, disse João Paulo à 
Revista Trans Mundial.

Quando a igreja nas-
ceu, a RTM tinha menos 
de uma década no Brasil, 
mas já impactava a reali-
dade de muitas pessoas 
pelo país. As ondas médias 
e curtas do rádio supera-
vam as fronteiras, possibi-
litando àqueles irmãos que 
aprendessem dia após dia, 
em uma região com pouca 
oferta de missionários nos 
anos 70.

Em janeiro de 2022, a 
igreja fez uma celebração 
especial que contou com a 
presença do pastor e pro-
fessor João Paulo Gouvêa, 
apresentador do programa 
“Painel Literário” e coor-
denador da RTM Editora. 
“Foi muito bom ver o papel 
e o suporte que a RTM deu 
àquela igreja. As pessoas 
começaram a aprender a 
partir dos nossos ensinos 
bíblicos e procuraram se 
reunir como igreja para que 
pudessem crescer juntos e 
colocar em prática aquilo 
que aprendiam. Esse é um 
aprendizado prático da Pa-
lavra de Deus”, observou JP.

Sem as ondas de rádio, 
a RTM chega hoje a Rio das 
Flores de outra forma: pela 

Dos aparelhos mais antigos aos celulares,
a RTM continua impactando diferentes públicos
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internet. “Eu acompanhava 
a Trans Mundial pelo meu 
radinho, mas agora é pela 
internet. Quando o rapaz 
veio instalar o serviço aqui 
na minha casa, eu já pedi 
para ele o favor de achar 
um jeito para eu ouvir a 
RTM. Foi então que ele bai-
xou um programa (aplica-
tivo) que eu clico e a rádio 
começa a tocar a qualquer 
hora”, acrescentou Moraes.

A força da Trans Mun-
dial até hoje, sobretudo no 
Norte do país, vem de antes 
do começo da rádio no Bra-
sil, o que aconteceu mesmo 
em 1970. Até então, o si-
nal lançado pelas antenas 
de Bonaire já alcançava a 
região, em especial muitas 
comunidades indígenas.

Ao longo dessas mais 
de cinco décadas, são mui-
tos os relatos de vidas e 
comunidades impactadas 
pela RTM. Um deles é o 
do pastor Claudio Rober-
to, da Assembleia de Deus 
no Amazonas, que gravou 
em 2017 um vídeo de tes-
temunho à Trans Mundial. 
“Há uns 30 anos, trabalhei 
como missionário na re-
gião do Pará. Alguém me 
disse que um povo queria 
muito a presença de um 
missionário. Fiz uma via-
gem de 20 horas em uma 
pequena embarcação para 
chegar até o local. Quan-
do cheguei, quis saber de 
que igreja eles eram para 
que eu não entrasse em 
trabalho de outros (mis-

sionários). O ancião da 
comunidade me disse: ‘So-
mos da igreja Trans Mun-
dial’. Aí eu disse: ‘Mas a 
Trans Mundial não é uma 
igreja, é uma rádio’. Eles 
tinham feito um barracão 
e tinham um rádio antigo, 
de 12 pilhas, e, toda tarde 
eles ligavam o aparelho 
para ouvir os programas e 
os estudos bíblicos. Lem-
bro-me de que o primeiro 
programa era o do pastor 
Davi Nunes, que tinha 
uma abertura assim ‘Meus 
pecados, sim, expiou na 
cruz’ (Através da Bíblia). 
Foi uma experiência mui-
to boa e, a partir daquele 
momento, passei a cuidar 
daquele povo como pas-
tor”, comentou.

A primeira oferta
Quando o casal Marli 

e Edmund Spieker chegou 
ao Brasil, em setembro de 
1969, vindo dos Estados 
Unidos, eles traziam em 
uma caixa gravador, um 
mixer, um rádio e microfo-
nes, itens que deram ori-
gem à Rádio Trans Mun-
dial no país.

A primeira parada foi 
em Manaus, no Amazonas. 
No livro “Rádio Trans Mun-
dial – 50 Anos transmitindo 
o evangelho”, o autor André 
Daniel Reinke, responsável 
pela pesquisa histórica das 
cinco décadas da RTM no 
Brasil, destacou a surpresa 
do casal ao perceber que a 
audiência da rádio, cujo si-
nal chegava via Bonaire, era 
bem acima da imaginada.
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Em Aleixo, bairro ma-
nauara com uma grande 
comunidade de pessoas 
leprosas e duas igrejas 
batistas instituídas, um 
gesto com grande signifi-
cado marcou o início dos 
trabalhos da missão. Uma 
senhora procurou Edmund 
e ofertou dois cruzeiros, 
valor que convertido hoje 
para o Real seria pratica-
mente nulo, mas que para 
aquele contexto era quase 
tudo para quem ofertava.

O livro conta que 
Spieker buscou tranquilizá-
-la e incentivar que continu-
asse com o dinheiro porque 
o Senhor entraria com os 
recursos para o desenvolvi-
mento da rádio. A resposta 
daquela senhora foi enfáti-
ca: “Irmão, eu estou dando 
isso para o meu Senhor”.

A obra faz a conexão 
desta história com a pas-
sagem da oferta da viúva 
pobre, que pode ser lida 
nos evangelhos de Lucas 
(capítulo 21) e Marcos (ca-
pítulo 12).

Pelas páginas do PD
Com o passar do tem-

po, novas gerações foram 
se aproximando da RTM 
por meio de diferentes fer-
ramentas. O Presente Di-
ário, por exemplo, sempre 
está nos stories ou no feed 
da advogada Patrícia Kou-
tchera Duca, de Bauru, in-
fluencer cristã que adota o 
PD como seu devocionário 
desde 2017.

Em sua página no 
Instagram (@barbiead-

vogada), ela compartilha 
imagens do dia a dia, mo-
mentos de estudo e tre-
chos das mensagens diá-
rias do PD.

“Ele (o devocional) 
contribuiu muito posi-
tivamente com a minha 
vida ao longo dos últimos 
anos. Muitas vezes eu lia 
a devocional e confirmava 
aquilo que estava vivendo. 
No PD, encontrei força 
e a presença de Deus. O 
que mais me marca é que 
o devocional é muito atu-
al. Lembro que em 2020, 
quando começaram a dis-
cutir sobre o novo coro-
navírus, havia uma men-
sagem que falava sobre 
doenças e de como manter 
a calma nesses momentos. 
O devocional evidencia o 
quanto a Palavra de Deus 
é sempre atual”, disse à 
Revista Trans Mundial.

Por entender que a 
mensagem que recebeu 
não pode ser retida, Patrí-
cia aproveita para trazer 
reflexões práticas e direcio-
nar o PD para seus mais de 
37 mil seguidores, além de 
manter o hábito anual de, 
quando se aproxima o Na-
tal, dar exemplares do PD 
para cinco amigos. “Todo 
ano, eu presenteio pelo me-
nos, cinco amigos com PDs. 
Tenho amigas que tiveram 
as vidas transformadas 
pelo devocional. Tem sido 
uma ferramenta de edifica-
ção de vidas muito estraté-
gica. Dei PDs também para 
amigos não convertidos, te-

nho orado e continuo pre-
senteando todos os anos, 
porque tenho fé que, um 
dia, Deus vai tocar o cora-
ção deles”, comentou. 

_____
Livro – Rádio Trans Mundial 
– 50 Anos(RTM Editora)
Onde comprar: 
loja.transmundial.org.br

Muitas vezes eu 
lia a devocional e 
confirmava aqui-
lo que estava vi-
vendo. No PD, en-
contrei força e a 
presença de Deus.

“ “
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Com o objetivo de ampliar a rede de apoiadores de suas atividades pelo Brasil e 
pelo mundo, a Rádio Trans Mundial criou a campanha Dê um Presente. A iniciativa é 
uma forma de mostrar ao público quão simples e acessível é a forma de doação para 
a RTM.

O projeto, lançado em novembro passado, no Mês de Doar, convida as pessoas 
a fazerem uma doação simbólica à Trans Mundial no valor de R$ 12,50. O valor foi 
escolhido para fazer referência ao Presente Diário, devocional produzido pela RTM 
há 25 anos. 

Vale destacar que quando a pessoa doa este valor, ela não adquire exemplares 
do Presente Diário (a alusão é apenas uma referência para a campanha), mas ela in-
veste em vidas. O recurso é revertido para algum dos projetos e ministérios mantidos 
pela missão RTM. Com a contribuição, a Trans Mundial poderá produzir mais mate-
riais de qualidade e gratuitos em áudio, vídeo ou impresso. 

“Há anos, a RTM tem o compromisso de produzir mate-
riais que ajudem as igrejas e os cristãos brasileiros. Não dei-
xaremos de lado a nossa missão de inovar e sempre desen-
volver projetos criativos e que sejam eficazes para o público, 
como devocionais, e-books, podcasts, entre outras coisas. 
Tudo isso só é possível quando temos cooperadores que nos 
ajudam nesta jornada”, explicou Ricardo Kroskinsque, diretor 
de Comunicação e Relações Públicas da RTM.

A doação pode ser em oferta única ou em compromisso 
mensal. Você pode apoiar a campanha Dê um Presente pelo 
link transmundial.org.br/de-um-presente. 

INVESTINDO EM VIDAS
Por Lucas Meloni

Lançamento
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Nelson Bomilcar, compositor, músico, 
escritor e pastor é uma das grandes refe-
rências do universo da música cristã bra-
sileira. Além de musicalizar muito do que 
produz, Nelson gosta de compartilhar o 
que escreve. O público que acompanha 
“Sons do Coração”, programa dele na Rá-
dio Trans Mundial, que completou 16 anos 
no ar em 2021, tem uma prévia disso com 
as reflexões semanais que abordam a cria-
tividade no contexto cultural cristão.

Neste Espaço do Escritor especial de 
comemoração da décima edição da Revista 
Trans Mundial, Bomilcar fala sobre literatu-
ra, inspirações e obras lançadas.

Motivação para escrever
Escrever para motivar. Essa é a prin-

cipal inspiração de Nelson ao criar algo. 
“Gosto de escrever, assim como de compor 
e tocar. Escrevo para cristãos que vivem a 
realidade da Igreja num mundo com muitos 
desafios para a fé cristã. Procuro encorajar, 
dialogar e trazer referências para aqueles 
que estão na caminhada da implantação 
do Reino de Deus através de testemunho, 
pregação do evangelho, música, discipulado 
e missões. Claro, conto com a inspiração e 
ajuda de Deus para fazer isso com equilí-
brio e amor”, comentou.

Desigrejados
O movimento dos desigrejados (pes-

soas que decidem viver a espiritualidade 

fora da realidade de uma igreja local) foi 
tema de um livro de Nelson Bomilcar. Em 
“Os Sem Igreja” (editora Mundo Cristão), 
ele fala sobre a importância da vivência 
comunitária da fé cristã e destaca a opção 
daqueles que optaram por exercer esta 
vivência além do contexto igreja.  “A igre-
ja tem, desde o seu início e nestes últimos 
tempos, o desafio de continuar a viver co-
munitariamente a fé cristã em sua missão 
de fazer discípulos. Os chamados desigre-
jados, por diversos motivos e experiências 
têm perguntas relevantes que precisam 
ser conversadas e respondidas. Tentei 
acolher essas questões e dar voz a elas. 
Reconhecemos igrejas fragmentadas num 
mundo fragmentado, igrejas que vivem a 
ambiguidade de seus acertos e erros, com 
a verdade bíblica muitas vezes sendo igno-
rada”, afirmou o autor.

Por Lucas Meloni

LIVROS, 
CRIATIVIDADE
E INSPIRAÇÃO

Espaço do Escritor

Nelson Bomilcar fala sobre livros e 
detalha novos projetos literários
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Em tempos de pandemia, o isolamen-
to de certa forma influenciou um movi-
mento que, por si só, avançava bastante 
pelo Brasil e pelo mundo. “A pandemia 
potencializou essa fragmentação e novas 
formatações. O desafio hoje é ser igreja, 
expressão do Corpo de Cristo, e não ins-
tituições corporativas distantes da dinâ-
mica de ser organismo vivo. Precisamos 
buscar relacionamentos saudáveis na co-
munhão, equipando a todos para toda boa 
obra em serviço e missão. Igreja é uma ins-
tituição divino-humana, portanto falível. 
Acontecerão decepções nesta caminhada. 
O perdão e o amor precisam ser sempre 
vivenciados para que possamos servir a 
Deus como povo e rebanho nos diversos 
contextos das nações”, acrescentou.

Espiritualidade
A temática da espiritualidade é algo 

sempre em evidência na composição de 
Nelson. Em “O Melhor da Espiritualidade 
Brasileira” (RTM Editora), ele compilou 
uma série de artigos que transitam neste 
assunto. “Este livro foi escrito em 2005 
e se tornou referência em seminários no 
Brasil para trazer os fundamentos da espi-
ritualidade cristã, para colocar os primei-
ros alicerces em diversas áreas e convidar 
à reflexão sobre este assunto. Nas discipli-
nas espirituais, como oração e meditação 
na Palavra, na história da Igreja, na vida 
e no evangelho de Jesus, na experiência 
comunitária, na família, no trabalho, na 
educação teológica, na ação pastoral, na 
juventude, no universo feminino, em mis-
sões, na mordomia, na adoração e na arte, 
no serviço ao próximo e no cotidiano. Os 
autores são referências para estas refle-
xões, como p.ex. Dr. Shedd, Joyce Clayton, 
Élben César, Ricardo Barbosa, Rubem 
Amorese, Isabelle Ludovico, Taís Macha-
do, entre outros”, disse.

Outra obra é “A Hora da Restauração” 
(RTM Editora). Esta obra é um compilado 
de encontros e congressos que a Trans 

Mundial realizou pelo Brasil anos atrás. 
A ideia da obra é sempre trazer encora-
jamento e apontar para a importância da 
obediência à Palavra de Deus em tempos 
de crise, contextos semelhantes vividos 
por Habacuque, Esdras e Neemias.

Novidades
O público poderá conferir em breve 

um novo livro de Nelson. A obra reunirá 
uma série de textos que o escritor, músico 
e compositor fez para a revista Christianity 
Today (Cristianismo Hoje), que por alguns 
anos circulou no Brasil. “Fui articulista da 
revista Cristianismo Hoje em português 
(Christianity Today) nas áreas pastoral, 
de espiritualidade e de arte cristã. Ela foi 
distribuída por anos nas bancas e livrarias 
do Brasil. Este novo livro terá uma compi-
lação de 33 artigos e será lançado pela W4 
Editora, que apoia meu programa ‘Sons do 
Coração’ na RTM desde o início”, finalizou.

Perfil
Nelson Bomilcar, 66, casado com Car-

la Bomilcar.
É músico instrumentista, compositor, 

produtor, pastor, escritor e apresentador 
do ‘Sons do Coração’ há 16 anos.

Loja RTM
Adquira “O Melhor da Espiritualidade 

Brasileira” e “A Hora da Restauração” a pre-
ços especiais em loja.transmundial.org.br.
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A Rádio Trans Mundial e a Ultimato (revista e editora cristã) lança-
ram em janeiro deste ano o Guia de Redes Sociais para Igrejas e Organi-
zações Missionárias.

O especial, que está disponibilizado em formato digital (ebook), é 
gratuito e voltado para as pessoas que cuidam da comunicação de suas 
comunidades de fé locais ou organizações de pequeno ou médio porte, 
em especial, na área de redes sociais.

O guia é dividido em três partes. Na primeira, a ideia é ajudar a 
identificar as melhores ferramentas para seu tipo de atividade e a sa-
ber qual o seu público. Na segunda, a temática central é gerenciamento. 
O público vai entender como gerenciar eventuais crises e conteúdos, e 
como analisar as tendências das redes. Já na terceira, o foco é mostrar a 
importância da humanização do conteúdo.

Entre as seções, o público vai encontrar textos que convidam os 
produtores de conteúdo a refletir sobre a importância da responsabili-
dade, do compromisso no combate às fake news e sobre a presença da 
igreja no universo digital.

“Esta é uma parceria para o bem do Reino no Brasil. RTM e Ultima-
to sabem da importância da atuação digital. A pandemia nos evidenciou 
ainda mais isso. Muitas igrejas e organizações missionárias de pequeno 
ou médio porte sofreram durante este período. Com este guia quere-
mos mostrar que não é preciso ter 
uma grande estrutura. É possível 
fazer muito a partir da criatividade 
e do conhecimento das ferramen-
tas e processos certos para marcar 
presença efetiva no universo digi-
tal”, comentou Ricardo Kroskinsque, 
diretor de Comunicação e Relações 
Públicas da RTM.

Para fazer o download do guia 
pelo site RTM, basta acessar  
transmundial.org.br/ebooks.
O guia está disponível também em  
ultimato.com.br.

RTM E ULTIMATO LANÇAM
GUIA PARA REDES SOCIAIS 

Por Lucas Meloni

Parceria
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Em 2021 aconteceu mais uma edição do Fermata Pasto-
res, evento que reúne pastores, missionários e obreiros, além 
de seus familiares, com o objetivo de cuidado integral da vida 
ministerial de cada líder.

O evento trouxe três dias de palestras, comunhão e lazer, 
com a participação do diretor Executivo da Rádio Trans Mun-
dial, Valdir Pydd, e do pastor, professor e apresentador dos pro-
gramas “Através da Bíblia”, “Entendendo a Bíblia” e “A Palavra 
em Canções”, Itamir Neves.

O ministério interdenominacional teve início em 2004, na 
cidade de Luís Eduardo Magalhães (BA) sob a liderança de Ed-
mund Spieker, (primeiro secretário-geral da Trans Mundial).

De lá para cá, foram organizados 150 encontros em diver-
sos estados do Brasil. “A Fermata trabalha com temas voltados 
à vida substituída, identidade em Cristo e cuidado integral, que 
envolvem áreas específicas, como o cuidado no espírito, alma e 
corpo, além de cuidado na área financeira e de relacionamen-
tos”, explicou Luciano Pauls, pastor e organizador do evento.

O objetivo é realizar mensalmente uma pausa na vida dos 
líderes a fim de garantir conforto, aprendizado e ferramentas 
práticas para o trabalho em igrejas, missões e projetos. “A Trans 
Mundial tem sido fundamental no apoio às Fermatas no Brasil 
por meio de sua literatura. Além disso, a presença de pessoas 
como Valdir e Erika Pydd tem sido importante para a divulga-
ção da Rádio, proporcionando ferramentas e oportunidades 
aos participantes”, disse Pauls.

RÁDIO TRANS MUNDIAL APOIA RÁDIO TRANS MUNDIAL APOIA 
EVENTO PARA PASTORESEVENTO PARA PASTORES

Notícia

Por Beatriz Gonçalves
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Visual novo, acesso prático e 
compra rápida. É assim que a nova loja 
da Trans Mundial estreia para o público 
no segundo semestre de 2021. As atua-
lizações permitiram que os usuários nave-
guem e procurem facilmente pelos produtos 
desta rádio cristã.

Devocionais, estudo bíblico, discipulado, aconselhamento, teologia, vida cristã 
são alguns dos assuntos tratados nas literaturas, CDs, DVDs e outros.

A principal mudança, além da estética, é o processamento dos pedidos, que 
acontece em tempo real do estoque. Antes o trabalho era feito de modo manual 
pela equipe de vendas.

Outra mudança significativa está no aumento da variedade de pagamento. Os 
ouvintes, além de comprar seus exemplares com facilidade, terão mais opções para 
adquirir o seu produto, agilizando o processo de atendimento e entrega.

O projeto teve a participação de profissionais da equipe. Os materiais de qualida-
de produzidos pela Editora RTM estão agora facilmente acessíveis no site e nas redes.

Cada produto é pensado para que os ouvintes e leitores tenham em mãos qua-
lidade e excelência para uma vida cristã saudável.

Você pode adquirir o seu. Basta acessar loja.transmundial.org.br.

RÁDIO TRANS 
MUNDIAL
ESTREIA
NOVA LOJA

Loja RTM

Por Beatriz Gonçalves
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ESPECIAL: PREPARANDO-SE PARA SERVIR

Oração na vida diária

Obra que apresenta importante prática para 
rotina diária: a oração. A publicação tem 
como objetivo orientar e incentivar leitores 
a a inserir o ato de adoração à correria do 
dia a dia.

Liderar à luz da eternidade

O autor reúne histórias e mudanças transfor-
madoras que experimentou quando entregou 
sua vida ao senhorio de Jesus, em 1970. Tra-
ta-se de uma jornada sobre fé e eternidade.

Entendendo a Graça

Este livro mostra a história do Dr. Lee C. 
Turner e sua luta contra autossuficiência, 
depressão e esgotamento, além de apresen-
tar a importância do descanso sabático na 
suficiência de Cristo.

Tricotomia

Escrito por John B. Woodward Jr., essa pu-
blicação tem como objetivo trazer um desa-
fiador debate teológico sobre a constituição 
dos seres humanos. A cada página, o autor 
traz argumentos com base na visão tricotô-
mica dos seres humanos para o empreendi-
mento do aconselhamento cristão.

Uma igreja como a nossa

Esta publicação é um estudo bíblico baseado 
em 1 Coríntios e nas Cartas Gerais do Novo 
Testamento. De forma didática, o autor es-
clarece dúvidas e mostra as orientações so-
bre o plano de Deus para a sua Igreja a partir 
das cartas de Paulo.

Você pode adquirir os produtos da Loja Trans Mundial 

pelo site www.loja.transmundial.org.br, por telefone (11) 3017-6606 

ou com nossos representantes pelo e-mail: vendas@transmundial.org.br.
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VIDA
INTENCIONAL
Por Wilson Greve

“Assim, quer vocês comam, quer 
bebam, quer façam qualquer outra coi-
sa, façam tudo para a glória de Deus.”  
(I Coríntios 10.31)

Desde muito cedo, convivi com a ex-
pectativa de ser bem-sucedido profissio-
nalmente. Ainda quando pequeno, ouvia 
meu pai dizendo que eu deveria me es-
forçar para ser o melhor na minha área de 
atuação a fim de conquistar meu espaço na 
sociedade, ser reconhecido e ter a tão so-
nhada estabilidade financeira.

Muitos de nós já sentiram ou sentem 
esta pressão e, para conquistar este alvo, 
colocam todo seu esforço e concentração 
nesta tarefa. Algumas vezes abrem mão 
de lazer, viagens, e até mesmo algumas 
noites de sono são deixadas de lado com 
a intenção ou propósito de alcançar seu 
objetivo pessoal.

A Palavra de Deus também nos de-
safia a “sermos intencionais”, mostrando 
que nossas ações e relacionamentos de-
vem estar focados num objetivo definido, 
quer seja para discipular alguém, evange-
lizar uma pessoa que ainda não conheceu 
o amor de Jesus ou ainda ajudar um irmão 
necessitado. Mas, diferente das pressões 
sociais, somos desafiados a fazer tudo 

com a intenção de Deus ser glorificado e 
conhecido.

Ao olharmos por um momento para 
I Coríntios 10.31, percebemos que Pau-
lo está desafiando os crentes a serem in-
tencionais na totalidade de suas vidas. Ao 
tratar acerca do consumo da carne ven-
dida nos mercados e a possibilidade de 
causar escândalo a algum irmão mais fraco 
ou mesmo aos que não eram da fé, Paulo 
orienta os crentes para que, em todas as 
suas ações, eles não pensassem primeira-
mente em si mesmos, mas que tivessem 
como foco o Senhor.

Esse talvez seja o grande desafio dos 
nossos dias: glorificar a Deus em tudo e em 
todo tempo. Assim como nos empenhamos 
para conquistar nossos objetivos pessoais, 
nosso esforço para glorificar a Deus deve 
estar presente em todas as áreas da nos-
sa vida. Ter uma vida intencional significa 
viver para glorificar a Deus em tudo o que 
fazemos e em todos os momentos da nossa 
vida. Fazendo isso, com certeza seremos 
instrumentos de Deus na vida daqueles 
que estão ao nosso redor.

Wilson Greve é pastor titular da Igreja Batis-
ta Alemã de São Paulo (Ibasp).

Fala, pastor
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Adquira já o seu PD25
a preços especiais
na Loja RTM.
loja.transmundial.com.br

Mais do que devocional, 
apoio para todas as horas
a muitos brasileiros
há 25 anos!

O seu encontro diário 
com a Palavra em 
momentos devocionais 
está nas páginas do 
Presente Diário. 


