




ESPAÇO DO LEITOR

AO LEITOR
E mais seis meses se passaram…

CRÔNICA DO PEREGRINO
Jornada do aprender

PROGRAMAÇÃO

ENTREVISTA
com Marsena

REPORTAGEM DE CAPA

GUIA DE REDES

ESPAÇO DO ESCRITOR
com André Daniel Reinke

ESTUDO BÍBLICO
Bible Project

REPORTAGEM
As mulheres na Reforma

ESPECIAL
Devocional Dorothy

MINISTÉRIO
Fermata e Família Hoje

LOJA RTM

FALA, PASTOR
com Ricardo Barbosa de Sousa

4

5

6

7

8

10

15

16

18

20

22

24

28

30

SUMÁRIO

radiotransmundialofi cial

transmundial

radiotransmundial

radiotransmundial

Supervisão editorial geral: Ricardo 
Kroskinsque

Jornalista responsável: Lucas Meloni 
(MTB 813886/SP)

Redação e edição: Beatriz Gonçalves e 
Lucas Meloni

Revisão: Roland Körber

Arte, projeto gráfi co e diagramação: 
Aline Dias e Queko Brown

Foto/Ilustração capa: Queko Brown

Fotos: Eliakim Rodrigues e Wikipedia

Comitê Executivo RTM: Valdir 
Pydd (diretor Executivo); 
Ricardo Kroskinsque (diretor de 
Comunicação); André Castilho (diretor 
de Produção de Conteúdo) e Samuel 
Mattos (diretor Técnico).

Esta edição teve a colaboração de: 
Michelle Gomes e Ricardo Barbosa de 
Sousa.

Tiragem: 4.000

Revista Trans Mundial – Ano 7 – Nº 11
2º semestre de 2022
ISSN 2595-3524
A Revista Trans Mundial é uma 
publicação semestral da RTM. Leia a 
versão digital em
transmundial.org.br/revista.

Revista publicada pela Rádio Trans Mundial, uma 
missão radiofônica cristã internacional que atua no 
Brasil desde 1970, buscando levar a Palavra de Deus à 
nação brasileira por meio de programas de qualidade 
com ensino bíblico, entretenimento e informação. Tam-
bém produz literaturas cristãs e possui ministérios que 
ultrapassam os âmbitos de áudio e vídeo.

3transmundial.org.br     |



ESPAÇO 
DO LEITOR

“Em 2018 a Rádio Trans Mundial entrou 
na minha vida. Cada um da equipe tem 
contribuído para minha edificação 
espiritual de um modo abençoador. 
Quando estou na presença do Pai 
agradeço imensamente pela vida de 
todos.
Roberlândia Oliveira/CE

“A Rádio Trans Mundial é um instrumento 
de bênção. Estou lendo a revista Trans 
Mundial que recebi essa semana e gostei 
muito!”
Jislaine/PR

“Eu amo ouvir a Rádio Trans Mundial pelo 
valor do seu conteúdo. A Trans Mundial 
tem tudo que você precisa para viver com 
Deus. Obrigada, RTM, por cuidar de seus 
ouvintes. Parabéns a todos.”
Miriam Castro/PI

“É muito bom ter a companhia da 
Rádio Trans Mundial, poder ouvir sua 
programação de excelente qualidade. 
Agradecemos a Deus por podermos ter 
esta emissora, transmitindo não só no 
Brasil, mas praticamente para todo o 
mundo. Que o Senhor Jesus continue 
abençoando toda a equipe da RTM”.
Geraldo/RS

Participe da próxima edição da Revista Trans Mundial!
Envie um depoimento para rtm@transmundial.org.br contando o que você achou 

desta revista, com seu nome completo e estado.
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Esta é a 11ª edição da Revista Trans Mundial e a primeira 
vez que falo com os queridos leitores de uma maneira diferente 
daquela a que estou acostumada. Não apenas pela diagramação 
e as artes gráficas, mas por palavras. Que honra! 

Desde 2017 produzimos esta revista com muito carinho. 
Ver a primeira edição impressa em nossas mãos foi uma alegria. 
Ela nasceu no coração da equipe como uma forma de nos aproxi-
marmos de vocês, caros ouvintes e parceiros da RTM. Como de-
signer, amo esse material e o tanto que ele representa para mim. 
É muito gratificante olhar para trás e ver como amadurecemos 
juntos, eu, a revista e vocês.

O objetivo é que onde esteja, em qualquer lugar do mun-
do, quer com a revista impressa em mãos ou lendo pelo arquivo 
digital, você seja abençoado(a) pelas matérias, pelas fotos, pelas 
palavras e por sua estética visual. A cada comentário positivo 
que recebemos, sinto-me privilegiada em poder fazer parte des-
te projeto e por ser usada como instrumento de Deus para me 
conectar com vidas que, se não fosse por este trabalho, não teria 
chance de acontecer. 

Quero deixar aqui meu agradecimento por tanto carinho 
que vocês têm por nós e por este trabalho. São os testemunhos 
que lemos que não nos deixam desanimar. Eles nos estimulam 
a continuar este projeto. Minha oração é que juntos possamos 
sempre deixá-lo melhor, para que mais vidas sejam alcançadas. 
Que esta revista abençoe sua vida - agradeço muito por você 
abençoar a minha. Que esta seja uma edição marcante e edifi-
cante para nós!

 
Aline Dias é designer da RTM e responsável 

pela diagramação da Revista Trans Mundial 
desde a edição nº 1.

Ao leitor

E mais seis meses se passaram…
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É tudo tão novo que não sei de onde partir. Estive em dúvida sobre o que fa-
zer ou não fazer. Ouvi alguém me dizer que para seguir Jesus é preciso entender 
as implicações que isso traz. Eu renuncio às minhas vontades para viver a vontade 
de Deus. 

Ser um aprendiz de Cristo signifi ca reconhecer que nunca saberemos o sufi -
ciente. A cada novo passo, em cada encontro com Cristo em oração, aprendo mais. 
Eu diminuo, mas ele cresce em minha vida. Até mesmo os mais sábios mestres 
terrenos são crianças na escola do Reino. 

Das muitas coisas que estão sendo trabalhadas em minha vida, a principal é 
saber ouvir. Tenho muito a aprender com aqueles que têm sinceridade de coração 
para com Deus. Dias atrás, uma senhora orou por mim. O fi nal da oração dela foi 
“Senhor, lembre a ele do valor do sacrifício de Cristo”. Essa frase traz outra impli-
cação de seguir a Cristo: não aprendo sozinho. O preço pago na cruz foi tão alto 
e não foi apenas por mim. Eu aprendo para me fortalecer. Aprendo para ensinar. 
Aprendo para ajudar a fortalecer outro alguém. 

É desta forma que os passos são dados nesta jornada até o dia fi nal. Eu sei 
que não estou sozinho porque sinto o medo ir embora quando a voz do alto me 
diz: Seja valente. Aprender é dar um passo por vez.

Peregrino

(A crônica desta edição foi pensada com base no episódio 802, tem-
porada 15, do programa “Sons do Coração” com o tema “Discipulado”. 
Ouça em bit.ly/SonsdoCoraçãoRTM).

Jornada do aprender

Crônica do Peregrino
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Cinquenta e duas histórias de homens e mulheres citados na Bíblia que tiveram suas 
vidas transformadas após encontro com Deus marcam os novos episódios do “Es-
pelho na Janela”.  A grande novidade desta segunda temporada, iniciada em março 
deste ano, é a participação do historiador André Daniel Reinke no time de autores 
do programa.

Autor dos livros “Rádio Trans Mundial – 50 anos”, “Os Outros da Bíblia” e “Aqueles 
da Bíblia”, Reinke soma forças ao lado de Renata Burjato e Israel Mazzacorati para 
contar a trajetória de diferentes personagens bíblicos, entre eles pessoas pouco co-
nhecidas, como o ourives Bezaleel, o cantor e instrumentista Eliabe ou ainda a discí-
pula Priscila, com detalhamento histórico da época para entendermos a realidade e 
aprendermos com as experiências desses indivíduos. 

Outro diferencial dessa nova temporada são as vinhetas do programa que foram 
narradas pela jornalista Paula Ferreira, correspondente da RTM Brasil na CRC, rádio 
parceira da Trans World Radio (TWR) na Itália. 

Os episódios estão disponíveis no site da RTM (bit.ly/EspelhonaJanela) e nas prin-
cipais plataformas de áudio como Deezer, Spotify, Google Podcasts. Assim como 
na primeira temporada, as novas histórias também serão publicadas em livro pela 
RTM Editora. 

EspelhoNaJanela

“ESPELHO 
NA JANELA” 
GANHA NOVA 
TEMPORADA

Dia e horário de veiculação: Segundas, às 10h30

Reprises: Quartas, às 13h15, quintas, às 21h15, 
sábados, às 03h45, 9h e 22h30 e domingos, às 
7h30 e 17h15

Duração: 12 min

Programação

Por Michelle Gomes
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Entrevista

Dona de uma voz marcante e muita pre-
sença de palco, Marsena (cantora e 

atriz da Cia. Nissi) tornou-se uma referên-
cia da nova safra de talentos cristãos no 
país. Em março, entre gravações, ensaios e 
a preparação para o retorno de “Hadassa, 
o Musical – A História de Ester” para nova 
temporada em São Paulo, a artista conce-
deu esta entrevista à Revista Trans Mun-
dial e falou sobre a carreira, os desafios e 
o chamado para servir com seus talentos. 
Confira os principais trechos a seguir.

RTM – Como começou a sua história 
com a música?

Marsena – Eu venho de uma família cris-
tã sempre muito comprometida com a 
comunidade local. Já tinha comigo essa 
questão musical e a ideia de servir muito 
presentes na minha vida. Não só eu, mas 
meus irmãos também. Somos em quatro 
irmãos. A figura determinante foi a minha 
avó materna (Zeli). Ela cantava, e cantava 
muito bem, e cuidou de mim durante boa 
parte da minha infância enquanto meus 
pais trabalhavam. Por ter essa represen-

Talento, fé 
e música 
nos palcos
Por Lucas Meloni

tação de alguém que cantava muito, me 
despertou o desejo de cantar também. 
Aos poucos, a minha família foi perceben-
do que eu tinha essa capacidade de me 
expressar através da música e passaram 
a me incentivar. Minha primeira apresen-
tação foi aos oito anos de idade.

Quais são os desafios de participar da 
Cia. Nissi, que realiza tantas produções 
criativas e marcantes?

O grande desafio é estar disposto para o 
novo. Já tenho uma caminhada como can-
tora, mas o teatro musical tem uma tra-
jetória que inclui muitos processos. Sou 
muito grata porque todo o elenco e toda 
a equipe são muito generosos. Eles têm 
me ajudado a avançar nesses processos 
e neste conhecimento do teatro musical, 
que demanda uma dedicação enorme.

Fale um pouco das suas personagens no 
palco. Quais características delas lhe 
chamam mais a atenção?

Gostaria de focar nas duas personagens 
dos musicais. No “Rua Azusa – O Musical” 
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(prestes a entrar em cartaz do Rio de Ja-
neiro), interpretei a Miss Califórnia. Acho 
que essa personagem foi especial porque 
foi a primeira participação em musicais. 
Esta personagem me impactou pessoal-
mente por mostrar a história de uma mu-
lher preta e que vem de uma vida que não 
conhecia o evangelho. Ela passou por um 
processo bem longo e difícil até conhecer 
as boas novas. O “Azusa” me impactou 
por levantar questões como o racismo e 
problemas sociais. A gente vê o poder de 
Deus interferindo nessa história. Já em 
“Hadassa”, onde volto no papel da rainha 
Ester na temporada 2022, falar da histó-
ria dela é falar de uma mulher corajosa, 
temente a Deus e que entendeu o seu 
propósito para aquela época.

Muitos jovens atores cristãos lhe per-
guntam sobre a profissão? O que você 
diz a eles?

Eu falo a eles sobre os desafios de ser 
atriz, sobre o processo, a caminhada e 
o estudo. É importante ter dedicação e 
tempo, e saber como desdobrar as ativi-
dades para conhecer as técnicas, para fa-
zer um trabalho com excelência e o quan-
to isso exige. Chegar à excelência com um 
personagem é o mesmo que dizer que 
você vai dar muito de si para que o pro-
pósito desse papel seja alcançado.

Na sua opinião, o teatro ainda enfrenta 
muitas resistências em igrejas no Brasil? 

Acho que sim, mas tenho olhado para o fu-
turo com olhos de esperança porque vejo 
na Cia. Nissi, em outras companhias e em 
muitos artistas a coragem para desbravar 
novos caminhos, novos mundos, novas 
oportunidades, novas esferas. Louvo a 
Deus por ver pessoas corajosas e convic-
tas de seus chamados. Elas têm certeza de 
que foi para este tempo que o Senhor as 
chamou. Sou grata por somar e fazer parte 
do que tem acontecido.

O que você tem ouvido e assistido? Po-
deria compartilhar um pouco das suas 
preferências no momento?

Gostaria de deixar como indicação ao pú-
blico o filme “O Pianista” (Europa Filmes), 
que fala sobre a Segunda Guerra Mundial 
e traz uma história belíssima que vale a 
pena conhecer, e tenho sido muito aben-
çoada pelo ministério da Maverick (City 
Music) através de suas músicas. Em mui-
tos devocionais eles têm me acompanha-
do. Espero que isso incentive e abençoe a 
vida de outras pessoas também.

9transmundial.org.br     |



Luiz Leidner
Coordenador do
Ministério de Homens da RTM

Reportagem de capa
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PARA A CAMINHADA
COMPANHIA
Por Lucas Meloni

À luz dos evangelhos é possível 
observar que Jesus utilizou um dos 
mais eficazes métodos de ensino de 
todos os tempos. Ao fazer discípulos, 
ele estabeleceu vínculos com pessoas 
de diferentes características e pôde 
ensinar a cada uma delas aspectos 
diferentes relacionados às suas duas 
naturezas (humana e divina).

A prática discipular, por sinal, 
tem sido uma ferramenta adotada 
por muitas igrejas a partir de livros 
publicados pela RTM Editora. Com a 
série “Cada Homem Um Guerreiro” 
(CHUG), de Lonnie Berger, por 
exemplo, um dos principais incentivos 
tem sido a prática devocional, que havia 
sido esquecida por muitos homens.

“A principal questão daquilo que 
o CHUG traz para a vida do homem 
é a prática da hora devocional, o 
aprofundamento da relação com o 
seu Senhor e Salvador. É a habilidade 
aprendida de buscar a comunhão 
com o Senhor através da leitura da 
Bíblia, da oração e da meditação, que 
é a arte de pensar com propósito. 
Quando o homem fundamenta a sua 
vida na relação com Deus, ele obtém 
sucesso”, disse o pastor Luiz Leidner, 
coordenador do Ministério de Homens 
da RTM.

A série é composta por três 
livros (1º panorama geral e versículos 
para memorização; 2º trata sobre 

casamento e criação de filhos; 3º 
aborda finanças, sexo, trabalho, 
dificuldades familiares, etc.).

A partir de palestras, projetos 
desenvolvidos junto às igrejas e a 
adoção da série CHUG, o Ministério 
de Homens RTM identificou 
que, em muitas circunstâncias, o 
homem “terceiriza” para a mulher 
a responsabilidade de liderança 
espiritual das famílias, e muitos deles 
não sabem como lidar com desafios 
que surgem na criação de filhos, além 
de outras implicações familiares e 
profissionais.

Armando Carvalho de Almeida, 
de 44 anos, é membro da Primeira 
Igreja Batista de São Caetano do Sul 
(SP) e participa de um dos grupos 
de discipulado da série. Para ele, as 
contribuições são perceptíveis em 
várias áreas de sua vida. “A maior 
contribuição certamente foi a de 
entender as minhas responsabilidades 
como servo de Deus, como marido, 
pai e amigo. Aprendi muito sobre 
ser humilde e entender as minhas 
fraquezas, além de saber que devo 
compartilhar ou pedir ajuda a alguém 
quando necessário. O CHUG me 
ensinou a ser um marido consagrado a 
Deus. A série me despertou a investir 
mais tempo a sós com a minha esposa, 
a dialogar mais, a ouvi-la mais e a 
tomarmos decisões juntos”, disse.
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Reportagem de capa

Lançado em janeiro de 2022, o 
livro “Encontros de Esperança”, de Susie 
Pek, é um devocional desenvolvido 
pelo ministério Mulheres de Esperança 
RTM para contribuir com o discipulado 
feminino. Em 52 reflexões (uma por 
semana), a autora – que também é a 
coordenadora do ME RTM para Brasil, 
América Latina e Caribe – traz temáticas 
como relacionamentos, vida com Deus, 
implicações da fé com as relações 
familiares, carreira e crescimento 
espiritual.

Todas essas áreas temáticas são 
trabalhadas a partir de textos e perguntas 
para reflexão. As mulheres contam 
também com uma seleção de versículos 
para memorização.

Isaura Santos é líder do ministério 
de Mulheres da Igreja Evangélica Livre 

MULHERES ACOLHIDAS
Capela do Redentor, em São Paulo. A 
comunidade foi a primeira a adotar 
o “Encontros” como literatura para o 
trabalho com grupos femininos. “A maior 
parte das mulheres com que temos 
trabalhado é de não-cristãs, trazendo 
assim uma contribuição ao despertar 
um interesse de uma vida de intimidade 
com Deus e de amadurecimento. Temas 
mais próximos à realidade do cotidiano 
chamam mais atenção como, por exemplo, 
‘A beleza dos dias cinzentos’, em que 
elas começaram a refletir que mesmo 
em dias tristes Deus se faz presente, e o 
‘Esperar é preciso’, em que elas refletem 
que realmente necessitamos esperar e 
que nem sempre estamos preparadas 
para receber aquilo naquele momento. O 
livro tem trazido esperança para nossos 
encontros e conforto ao coração de 
nossas mulheres”, observou.

Susie Pek
Coordenadora do Mulheres de Esperança 
RTM Brasil & América Latina
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Além do livro “Vencendo a Luxúria”, 
da série “Chamados à Vitória”, baseado 
em uma série de edições do programa 
homônimo da RTM, os homens devem 
ganhar em breve um quarto livro da 
linha “Cada Homem Um Guerreiro”. 
“Para a sequência dos três livros de Cada 

NOVIDADES
Homem um Guerreiro, está em fase de 
tradução o Livro 4 que receberá o título 
de ‘Cada Homem um Guerreiro Puro’. 
Será estudado após a conclusão dos três 
primeiros, e o tema principal gira em torno 
da vida moral pura e de como manter-
se firme num mundo contaminado pelo 
pecado e pelos vícios. Na Série ‘Chamados 
à Vitória’ estamos planejando mais 
livros também. O próximo abordará o 
tema ‘Filhos adultos do Divórcio’. Na 
mesma linha do primeiro, como guia de 
estudo para os programas que já foram 
veiculados”, afirmou Leidner.
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CADA HOMEM UM GUERREIRO

ENCONTROS DE ESPERANÇA

Reportagem de capa

Autoria
Susie Pek

Onde encontrar
Loja Trans Mundial

Preço
R$ 22,00

Como aplicar: Em grupos de mulheres 
(sem número máximo defi nido), para 
momentos devocionais individuais ou 
para discipulados uma a uma.

Autoria
Lonnie Berger

Onde encontrar
Loja Trans Mundial

Preço
R$ 20,00 (cada livro)

Como aplicar: Em grupos de quatro a cinco homens para encontros 
semanais de 90 minutos. É possível utilizar em discipulados um a um ou em 
turmas de homens de Escola Bíblica Dominical.
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História e Teologia têm muito em 
comum. Mais do que muita gente imagina. 
Para evidenciar as conexões entre as duas 
áreas, André Daniel Reinke busca, com 
criatividade, mostrar os fatos históricos 
que influenciaram – e de certa forma ainda 
influenciam – a trajetória humana até aqui 
a partir dos relatos bíblicos. 

Reinke, autor dos livros “Os Outros da 
Bíblia”, “Aqueles da Bíblia” (Thomas Nelson 
Brasil) e “Rádio Trans Mundial – 50 anos” 
(RTM Editora), é um perspicaz pesquisa-
dor. Tal característica pode ser conferida 
na segunda temporada do programa “Es-
pelho na Janela”, da RTM, onde contribuiu 
na produção ao lado de Israel Mazzacorati 
e Renata Burjato, com pesquisas detalha-
das para a construção das histórias dos 
personagens retratados pela atração.

A questão é que ele não só pesquisa ou 

Quando História e Teologia 
se encontram

Espaço do Escritor

escreve. Ele também desenha. Os múltiplos 
talentos convergem para as conexões men-
cionadas no começo desta reportagem. 
Tudo começou por volta dos anos 2000, 
quando Reinke buscava alguma forma de 
trabalhar literatura voltada ao público juve-
nil. À época, completamente desconhecido 
do mercado editorial, decidiu usar seu ta-
lento e sua formação em desenho industrial 
(bacharel) para desenvolver um atlas bíbli-
co ilustrado. Em 2005, o projeto virou rea-
lidade por meio da editora Hagnos. Desde 
então, ele não parou mais.

História

A licenciatura em História é a segunda 
graduação de Reinke. “Busquei me apro-
fundar nessa área pela paixão dos temas 
ligados à Antiguidade, justamente pela re-
lação desse período histórico com as nar-
rativas bíblicas. O curso de história me deu 

Por Lucas Meloni

16 |     Rádio Trans Mundial



dois fundamentos: o entendimento 
do processo científi co da historio-
grafi a e o acesso a um conhecimento 
bem mais profundo do contexto dos 
tempos bíblicos”, disse. A formação 
contribuiu bastante para que outros 
livros surgissem, como “Os Outros 
da Bíblia” e “Aqueles da Bíblia”.

Os Outros da Bíblia

Mestre e doutor em Teologia, o 
autor partiu das perguntas de alguns 
alunos em cursos bíblicos que minis-
trava para desenvolver “Os Outros 
da Bíblia”, obra que reúne os dois uni-
versos estudados e trabalhados por 
ele. “Meus alunos em cursos bíblicos 
tinham pouco conhecimento das reli-
giões antigas e muita difi culdade em 
entender exatamente as diferenças 
entre elas e a fé bíblica, principal-
mente com certa crise ao descobrir 
as semelhanças de crenças e práticas 
pagãs com a revelação divina. Afi nal, 

se Deus se revelou exclusivamente a Israel, 
como pode haver coincidências de elemen-
tos da fé com povos idólatras?”, explicou. 

Aqueles da Bíblia

Já em “Aqueles da Bíblia”, livro desen-
volvido na sequência, Reinke lançou luz 
sobre a narrativa do próprio povo de Isra-
el. “A questão fundamental deste livro foi 
compreender a multiplicidade de formas 
de ser povo de Deus ao longo da narrativa 
bíblica e de como a formação de uma iden-
tidade judaica levou longos séculos para se 
completar – e ainda assim resultando em 
diferentes tipos de ‘judeus’ e ‘judaísmos’ 
no tempo de Jesus. O fato mais interes-
sante do Israel antigo é que sua identidade 
veio a ser defi nida a partir dos textos que 
os próprios israelitas escreveram nas suas 
refl exões sobre Deus e sobre sua história. 
Os israelitas escreveram a Bíblia; depois a 
Bíblia descreveu os israelitas”, ressaltou.

RTM 50 Anos

Reinke foi o responsável por pesqui-
sar e escrever sobre as cinco décadas de 
Rádio Trans Mundial no Brasil. A obra, à 
venda na Loja Trans Mundial, reúne mo-
mentos marcantes da história e dos de-
safi os enfrentados pela missão no país. 
“O que mais me marcou nessa história foi 
justamente esse aspecto colaborativo de 
diversas denominações e crentes para 
com a obra missionária, além da disposição 
sempre presente de atualizar a técnica a 
fi m de transmitir a antiga e boa palavra do 
evangelho a todos os cantos desse mundo 
– mesmo os mais inacessíveis”, apontou.

O autor desenvolve livros sob enco-
menda. Em seu portfólio estão obras que 
contam a história de igrejas, associações, 
convenções e instituições de ensino, por 
exemplo. Para saber mais sobre o trabalho 
dele, acesse www.andredanielreinke.com.br.

Perfi l

André Daniel Reinke, 50 anos, casado 
com Eliana Denise Grimm, pai de Lucas 
e Daniel. É historiador, designer gráfi co, 
professor e escritor. Livro de cabeceira: 
“Confi ssões”, de Agostinho (tradução de 
Brian Kibuuka). 

Loja RTM

Aponte seu celular 
e ouça a segunda 
temporada de 
“Espelho na 
Janela”

Programação
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Imagine ter os livros da Bíblia ilustrados de forma direta e com os temas centrais 
bem explicados. É exatamente essa a proposta do “Bible Project”, uma iniciativa que visa 
a produzir recursos visuais gratuitos a serviço da igreja.

O canal do projeto no YouTube contava, em março passado, com 194 mil inscritos. 
Os áudios das produções são do pastor Jônatas Hübner, da Igreja Batista Nações Unidas 
(IBNU), e foram gravados nos estúdios da Rádio Trans Mundial, em São Paulo. Este é um 
projeto originalmente produzido em inglês, com apoio da Trans World Radio (TWR), e 
replicado em português, com parceria da RTM Brasil.

“A principal característica que vejo neste projeto é a linguagem acessível. Ele tra-
balha temas teológicos extremamente importantes para o entendimento da mensagem 
da Bíblia como um todo, do Antigo e do Novo Testamento, mas faz isso de uma forma 
bastante inteligível”, disse Hübner.

No canal do YouTube há playlists temáticas que reúnem os vídeos produzidos. São 
elas: O Antigo Testamento, o Pentateuco, os Evangelhos, o Novo Testamento, série Lucas 
– Atos e um estudo especial sobre o Advento. 

As ilustrações do BP são usadas inclusive em alguns planos da YouVersion, ferra-
menta bíblica digital desenvolvida pela Life.Church.

Estudo Bíblico

CONHEÇA “BIBLE PROJECT”:
A BÍBLIA DE FORMA SIMPLIFICADA E ILUSTRADA

Por Lucas Meloni
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Fidelidade ao texto
Uma grande riqueza do projeto, 

aponta Hübner, é que as ilustrações não 
tentam fi xar ao público uma linha teoló-
gica, mas extraem do texto bíblico o que 
precisa ser de fato apresentado. “Eles 
(os produtores) captam o contexto dos 
textos de forma muito relevante. É uma 
maneira sóbria, sem interpretações par-
ticulares, mostrando o que acontecia na 
época, o seu pano de fundo, e a forma 
como podemos interpretar o texto nos 
nossos dias”, acrescentou.

Projeto global
O BP não tem uma bandeira denominacional. É um ministério independente que 

tem avançado pelo mundo. A versão em inglês, por exemplo, soma mais de três milhões 
de inscritos no canal ofi cial e milhões de visualizações em diversos vídeos. Há versões 
em espanhol, francês, alemão, russo, mandarim, italiano e romeno, entre outras línguas.

A gravação geral do projeto em português levou cinco meses. Está em fase de fi nali-
zação o resumo do Antigo e do Novo Testamento. 

Preocupação semântica
O projeto na versão brasileira, explica Hübner, buscou seguir com fi delidade o ori-

ginal em inglês. Em alguns casos, contudo, por uma questão linguística, foi necessário 
alterar palavras ou termos para que tivessem uma signifi cação contextualizada para o 
português. 

“Existem algumas palavras que no inglês fazem sentido, mas se você for traduzi-las 
ao pé da letra fi cam fora de contexto no português. Existe uma atualização semântica, 
sim, de alguns termos. Algumas poucas ideias foram trabalhadas no português de forma 
diferente, mas na sua origem o projeto foi pensado para ser o mais universal (geral) pos-
sível. Existem alguns exemplos de alterações por questão prática. Por exemplo, no inglês 
é muito comum dizer ‘Old Testament’. Em português, há muito tempo não adotamos mais 
‘Velho Testamento’, mas ‘Antigo Testamento’”, disse.

Saiba mais
Confi ra mais detalhes deste projeto e assista aos vídeos pelo site ofi cial
do BP em língua portuguesa bibleproject.com/brazilian-portuguese.
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Pouco se fala, mas as mulheres pres-
taram grandes contribuições na Reforma 
Protestante, celebrada sempre no dia 31 
de outubro. Muitas delas eram freiras ou 
tinham alguma relação direta com os refor-
madores (eram esposas, irmãs ou mães). 

Com as mudanças em andamento 
na época, diversas coisas chamaram a 
atenção delas. A principal, segundo a pro-
fessora e historiadora Rute Salviano de 
Almeida (coautora, ao lado de Jaqueline 
Sousa Pinheiro, de “Reformadoras” / Tho-
mas Nelson Brasil), grande pesquisadora 
da presença feminina no cristianismo, foi 
o sacerdócio universal do crente. “Como 
sempre deram satisfações do que faziam 
e criam a homens, pecadores como elas. 
Agora, alegravam-se porque a Palavra de 
Deus lhes dava autoridade de ter comu-
nhão e se confessar direto com o Pai. Isso 

foi motivador e libertador, elas abraçaram 
com força essas doutrinas e, por elas algu-
mas deram a própria vida”, afi rmou.

A Reforma Protestante foi, por assim 
dizer, um dos marcos no que se refere ao 
renascimento cultural na Europa. Até en-
tão, muitas mulheres não eram alfabeti-
zadas. A partir do acesso à Bíblia, algumas 
foram estimuladas a estudar as letras com 
a intenção de se aprofundar no texto bíbli-
co. As que já dominavam a escrita e a leitu-
ra puderam contribuir com a tradução dos 
textos para outros idiomas.

Rute, porém, faz um alerta. É muito 
comum que as mulheres da Reforma se-
jam comparadas aos reformistas homens. 
Não deve haver comparação. “Eu sempre 
enfatizo que o fazer teologia para a mu-
lher é diferente do fazer teologia para o 
homem. O homem, citando apenas Calvi-

Elas na Reforma

Reportagem

Por Lucas Meloni
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no, escreve suas Institutas, seus grandes 
compêndios teológicos, enquanto a mu-
lher escreve cartas, poesias, pequenas 
admoestações, etc. Na Reforma, podemos 
citar: Marie Dentière (ilustração nesta pá-
gina), uma francesa que se aliou ao movi-
mento protestante junto a Farel e Calvino 
em Genebra e que tem seu nome gravado 
no muro dos Reformadores (2002). Ela 
escreveu uma carta à rainha, também re-
formadora, Margarida de Navarra, que foi 
considerada um verdadeiro tratado teoló-
gico (17 páginas). Nela faz relatos bíblicos, 
admoesta que as mulheres tenham acesso 
ao conhecimento da Palavra de Deus e as 
adverte que não enterrem seus talentos”, 
acrescentou.

Legado para a mulher na igreja 
de hoje

Se com a Reforma, as mulheres pas-
saram a ser estimuladas ao ensino e a re-
alizar atividades que antes eram destina-
das apenas a homens como, por exemplo, 
a condução dos momentos de celebração 
com cânticos, é possível dizer que as re-
formistas evidenciaram a potencialidade 
do papel das mulheres para a posterio-
ridade. Na igreja de hoje, elas podem e 
devem ter a sua participação respeitada, 
como destaca a professora. “Ela pode ser 
teóloga, apologeta, humanitária, auxiliar 
competente de ministros, enfim, desen-
volver seu próprio ministério. Quando 
as mulheres são encostadas, ou ficam so-
mente trabalhando nos bastidores, a Igre-
ja perde e com ela, o Reino de Deus. Uma 
das frases que mais gosto de citar é de que 
só a eternidade poderá aquilatar a perda 
para o Reino de Deus com o silêncio das 
mulheres”, destacou.

Para saber mais
Ouça em 31 de outubro a edição es-

pecial do “Fique por Dentro” sobre a pre-
sença da mulher na Reforma Protestante.
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De segunda a sexta, à 0h30 (horário de Brasília) uma voz serena é transmitida pela 
Rádio Trans Mundial. Com clareza, boa entonação e conforto, a personagem traz refle-
xões para mulheres, que diariamente são acolhidas, animadas e aconselhadas.

Os ouvintes gostam tanto dessa companhia que perguntaram para a equipe da RTM 
quem é essa voz por trás dos microfones, que acalma as manhãs, os dias de correria, tra-
balho duro e cuidado da família.

A voz de um dos principais devocionais da Trans Mundial é da locutora, atriz, jorna-
lista e apresentadora do “Devocional Dorothy” e diretora da radionovela “Cristo para o 
Mundo”, Fernanda Lima.

Os textos devocionais, originalmente em inglês, são recebidos, traduzidos e envia-
dos para a locutora gravar. Lima reconhece a responsabilidade de gravar cada roteiro. 
“O áudio original tem características muito próprias como o tom de voz, pois não é uma 
personagem e sim uma pessoa real. Tentei fazer um tom o mais próximo possível da mis-
sionária Dorothy para que não descaracterize o trabalho original”, explicou.

A locutora faz a gravação por meio de blocos semanais. O motivo é simples e de ex-
trema importância: preparo e entonação. “Faço dessa forma porque consigo ler o texto 
antes e refletir sobre ele. Como o texto é uma conversa com o ouvinte, gravar um a um faz 
com que eu trabalhe as emoções do tema de forma individual em cada programa”, disse.

O devocional é voltado para o público feminino e inclui temas importantes para que 

A VOZ POR TRÁS 
DO DEVOCIONAL 
DOROTHY

Especial

Por Beatriz Gonçalves
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as mulheres aprendam de forma leve e prá-
tica, com base na Palavra de Deus, sobre o 
papel da mulher dentro e fora da igreja.

Os episódios são curtos, com a du-
ração de, no máximo, seis minutos, mas 
contêm palavras profundas que mexem in-
clusive com a apresentadora. “Muitas men-
sagens eu tenho a impressão de que foram 
feitas para mim naquele momento em que 
gravo. Elas falam diretamente ao meu co-
ração. Já me emocionei várias vezes du-
rante a gravação. Creio que isso também 
aconteça com quem ouve”, conta.

As gravações de cada texto exigem 
profissionalismo e concentração. O for-
mato da fala é de conversa e por isso deve 
ser interessante e motivador do começo 
ao fim. “A ouvinte precisa sentir que está 
conversando comigo, que a mensagem que 
ouve a leva a reflexão. Precisa sentir prin-
cipalmente conforto e segurança com o 
tema de cada programa”, explica. Para Fer-
nanda, inspiração, silêncio e água são três 
elementos que não podem faltar.

Ao todo são três anos de parceria com 
a Trans Mundial, que começou com a dire-
ção de "Cristo para o Mundo" e, hoje, apre-
sentação do "Devocional Dorothy", proje-
to originalmente desenvolvido pela Trans 
World Radio (TWR). 

Em cada episódio, a locutora reconhe-
ce o impacto que as reflexões causam no 
dia a dia de várias mulheres, e agradece o 
carinho que recebe de ouvintes curiosos 
em conhecê-la de perto. “É uma honra em-
prestar minha voz para que mulheres pos-
sam ouvir diariamente a palavra de forma 
confiante e continuar nessa caminhada 
cristã. A Dorothy tem muito a nos ensinar 
e ela me inspira todos os dias”, termina.

Aponte seu
celular e ouça 
“Devocional Dorothy”
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Pouco se fala, mas as mulheres tive-
ram grandes contribuições na Reforma 
Protestante, celebrada sempre no dia 31 
de outubro. Muitas delas eram freiras ou 
tinham alguma relação direta com os refor-
madores (eram esposas, irmãs ou mães). 

Com as mudanças em andamento 
na época, diversas coisas chamaram a 
atenção delas. A principal, segundo a pro-
fessora e historiadora Rute Salviano de 
Almeida (coautora, ao lado de Jaqueline 
Sousa Pinheiro, de “Reformadoras” / Tho-
mas Nelson Brasil), grande pesquisadora 
da presença feminina no cristianismo, foi 
o sacerdócio universal do crente. “Como 
sempre deram satisfações do que faziam e 
criam a homens, pecadores como elas, ago-
ra, alegravam-se porque a Palavra de Deus 
lhes dava autoridade de ter comunhão e se 
confessar direto com o Pai.  

Fortalecimento
para a jornada

Por Lucas Meloni

cada 10 pastores no Brasil, apenas 
dois terminavam bem o ministério. 
Isso significava que muitos ficavam 
pelo caminho com traumas, feridas ou 
desassistidos por diferentes motivos.

Nesta mesma época, o pastor Luciano 
Pauls (atual responsável pelo ministério/ 
foto) começava um diálogo com pastores 
e líderes da região de Luís Eduardo 
Magalhães (BA) e diagnosticou que 
aqueles pastores precisavam de atenção. 

Aqueles que ajudam a nos fortalecer 
também precisam ser fortalecidos. 
Pensando nisso, em 2004 nasceu o 
ministério Fermata Pastores. A iniciativa 
partiu da percepção de Edmund Spieker 
(primeiro secretário-geral da RTM no 
Brasil) de que os líderes da igreja brasileira 
precisavam ser ajudados e apoiados em 
suas necessidades.

Naquele ano, uma pesquisa ajudou 
a estimular o começo do projeto: de 

Ministério
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para a jornada
PROGRAMAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS

Pastores também sentem a necessidade 
de ser pastoreados. Em conversas, eles 
estruturaram um projeto que atendesse a 
esse público.

Luís Eduardo Magalhães foi, 
portanto, o primeiro local a receber uma 
edição da Fermata Pastores. O termo que 
dá nome à iniciativa traz uma referência 
musical. Fermata significa uma pausa 
na música. No caso do ministério, é uma 
espécie de parada para descanso, reflexão 
e encorajamento.

“A Fermata é um lugar de 
vulnerabilidade, onde com simplicidade 
e profundidade ministramos sobre 
o cuidado integral do líder, sua nova 
identidade em Cristo e a vida no Espírito. 
Durante todo o ministério identificamos 
uma necessidade de capacitação para 
a vida, que envolve as áreas de família, 
cuidado com a saúde e cuidado financeiro. 
Também há uma necessidade de 
capacitação para o ministério, que envolve 
as áreas de liderança, aconselhamento 
e resolução de conflitos, entre outros. 
Outra área de necessidade é a capacitação 
teológica, que envolve um conhecimento 
aprofundado da Palavra de Deus”, disse 
Pauls.

O ministério, que passa a ser apoiado 
de forma direta pela RTM, organiza pro-
gramações diferenciadas para encontros 
de pastores. Há opções de acompanha-
mento individual também. A duração varia 
de um a três dias. “A proposta dos encon-
tros é oferecer inspiração e encorajamen-
to na vida pessoal e ministerial através de 
palestras e dinâmicas com o grupo. Além 
disso, um tempo de comunhão com outros 
irmãos e irmãs em Cristo, e tempo para la-
zer e descanso. Em parceria com a Rádio 
Trans Mundial é oferecida uma variedade 
de livros que irão auxiliar esses líderes em 
sua caminhada pessoal, ministerial e teo-
lógica”, acrescentou Luciano.

Muitos pastores e líderes têm en-
frentado desafios gigantes em seus mi-
nistérios. A pandemia da Covid-19 ajudou 
a potencializar outros. Com o avanço da 
tecnologia torna-se difícil acompanhar no 
mesmo ritmo a realidade atual. Segundo a 
organização da Fermata, a busca por uma 
solução para os problemas passa pelo cui-
dado e pela constante capacitação.

NOVIDADES

Em breve, a parceria entre Fermata 
e RTM deve resultar em novidades. Se-
gundo Pauls, a ideia é que a aproximação 
entre os ministérios resulte em novos 
conteúdos e programações. “Estamos 
estudando a possibilidade de unir forças 
mais ainda através da gravação de conteú-
dos voltados ao cuidado e encorajamento 
de pastores, missionários e obreiros. Além 
disso, temos o projeto Fermata Brasil, no 
qual a RTM está ativamente presente”, 
destacou.

Conheça mais sobre a Fermata pelo site 
www.fermatapastores.com.br
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Ministério

O Família Hoje, liderado pelo pastor e 
psicólogo clínico Kléber Lima, agora é um 
dos ministérios da Rádio Trans Mundial.  
Com a medida, a RTM passa a apoiar o 
desenvolvimento do projeto que surge 
como uma agência missionária com foco 
na família.

RTM e Lima já são parceiros na 
produção do programa “Família Hoje”, 
transmitido às segundas, quartas e sextas 
na programação da Trans Mundial. 

Iniciativa leva apoio 
às famílias

A ideia é que o aprofundamento da 
parceria com a RTM facilite e potencialize 
as ações de serviço às famílias do nosso 
tempo, tão desejosas de orientações 
bíblicas e fi rmes para os seus mais variados 
desafi os cotidianos.

O Instituto Família Hoje focaliza 
temas relacionados a ajustamento 
emocional, casamento, vida em família 
e vulnerabilidade emocional e familiar 
de pastores e missionários. Dentre os 
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programas oferecidos, há os cursos 
“Casamento cheio de Graça”, “Emoções 
cheias de Graça” e “Famílias Cheias 
de Graça”, que podem ser ministrados 
presencialmente.

Lima tem viajado pelo país para 
participar de encontros de casais, 
congressos e palestras com temática 
familiar. Além de pastor, psicólogo clínico, 
apresentador e palestrante, ele é autor de 
alguns livros pela RTM Editora, dentre eles 
“Felicidade para Dois”, obra que aborda 
temas que precisam receber atenção dos 
casais em busca de um relacionamento 
mais saudável.

Ouça o “Família Hoje” na RTM em bit.ly/FamíliaHoje. Para conhecer mais sobre 
o ministério, acesse www.familiahoje.org e, para convites e consultas, o endereço 
eletrônico é contato@familiahoje.org

Kléber Lima
Pastor e psicólogo clínico

FamíliaHoje
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Loja RTM

REFLEXÕES PRECIOSAS
PARA TODOS OS DIAS DO ANO

O Presente Diário, devocional produzido pela Rádio Trans Mundial, tem levado há 
mais de duas décadas o Evangelho para leitores de diversos lugares, contextos e de di-
ferentes idades.

  Ao todo, são 365 oportunidades de aprofundamento sobre as verdades de quem Deus 
é, por meio de meditações que partem de acontecimentos da caminhada de todo cristão.

O Presente Diário é escrito por vários colaboradores, dentre eles pastores, missio-
nários, teólogos, líderes e pessoas que gostam de se aprofundar nos estudos da Bíblia.

O objetivo central é trazer esperança e ânimo para todos os dias do ano. O material 
conta com diversos modelos e formatos. Confi ra:

Tradicional: devocional mais usado 
pelos leitores para estudo bíblico. Você 
pode fazer a refl exão sozinho ou em grupo. 
O material está disponível em brochura.

Mini e Letra Grande: A versão mini, 
em brochura, facilita sua rotina de leitura, 
já que você pode levar o estudo da Palavra 
onde estiver dentro de sua bolsa ou mo-
chila. Já o de Letra Grande é pensado para 
quem deseja ter melhor aproveitamento 
da leitura. Disponível em espiral.

Momentos Devocionais: Para quem 
gosta de fazer anotações, este modelo é 
essencial. O espaço é totalmente adequa-
do para colocar suas impressões, frases de 
destaque, pedidos de oração e até mesmo 
tarefas a serem realizadas durante o dia. 
Disponível também em versão feminina. 
Em brochura e em espiral.

Aplicativo: O devocional está mais 
fácil de ser acompanhado e compartilhado. 
Agora, o aplicativo da RTM possibilita 
a você ouvir e ler a refl exão do dia e 
enviar áudio e imagem em destaque pelo 
WhatsApp. Basta procurar pela “Rádio 
Trans Mundial”, na loja de seu dispositivo. 
O APP pode ser baixado para Android na 
Google Play e para IOS na App Store. 

Surpresas para Hoje: O Presente 
Diário também é para os pequenos. Nas 
mensagens diárias do devocionário “Sur-
presas para Hoje” (parceria da RTM com 
a União Cristã), as crianças encontram 
passagens e textos e pequenas ativida-
des que ajudam a aumentar a curiosida-
de delas pelas histórias que a Bíblia traz. 
Aos domingos, os textos de referência das 
mensagens são iguais, o que possibilita a 
leitura em família, entre pais e fi lhos. Indi-
cado para crianças a partir de sete anos.
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Reconciliação - A Mensagem Que Deus 
Confi ou a Você 

Este material de estudo bíblico de discipulado explica 
e se aprofunda na mensagem central da fé cristã de 
forma objetiva, honesta e simples, em cinco semanas 
de um mergulho sem igual no amor de Deus. 

Derrubando GigantesDerrubando Gigantes

Esta obra da RTM tem como objetivo ajudar não só 
os pastores a vencerem algumas de suas lutas, mas 
também pretende servir de auxílio para todos aque-
les que estão no seu entorno: esposa, fi lhos, líderes 
da igreja e até mesmo os terapeutas que os atendem.

Caminho Diário
A publicação traz orientações práticas para jornada 
diária, com refl exões pertinentes sobre a humanida-
de e seu relacionamento com o Criador. Manoel de 
Jesus The é um dos principais autores do Presente 
Diário e traz devocionais inéditos neste livro, com a 
intenção de que sua vida seja impactada com men-
sagens altamente inspiradas por um dos textos mais 
relevantes de toda a humanidade: a Bíblia Sagrada.

Em Busca de Deus

Esta obra apresenta de forma prática e desafi a-
dora um caminho lógico e edifi cante da fé cristã e 
da espiritualidade promovida por Jesus em nos-
sas vidas. 

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.

Para ampliar a sua hora devocional
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O discipulado e as 
narrativas pessoais

O chamado de Deus para sermos o seu 
povo, ou o chamado de Jesus para sermos 
seus discípulos acontece dentro de um con-
texto histórico, geográfi co e pessoal único 
para cada um de nós. Deus chama Abrão 
em sua terra, Ur dos Caldeus, e o conduz 
num longo caminho no qual ele aprendeu a 
confi ar em Deus. Moisés teve seu encontro 
com Deus já adulto, e foi chamado para lide-
rar o povo hebreu numa longa jornada de 
libertação através da qual teve sua forma-
ção espiritual. Paulo, formado no judaísmo, 
foi chamado por Cristo no caminho para 
Damasco com autorização para prender e 
perseguir os cristãos e, de perseguidor, tor-
nou-se um perseguido e fi el servo de Jesus. 
Assim foi com Davi, Samuel, Rute, Pedro e 
também com a mulher samaritana. 

A formação espiritual acontece den-
tro de narrativas pessoais. Não se trata de 
um processo mecânico de produção em 
massa. São histórias singulares, com com-
plexidades, traumas, desejos e percepções, 
que precisam ser levadas em conta no lon-
go processo do discipulado. Jesus tratou 
cada pessoa em sua singularidade e pesso-
alidade. Ouviu atenciosamente cada uma 

delas. A maneira como ele trata o jovem 
rico é diferente da maneira que age com 
Nicodemos. A conversa que ele tem com a 
mulher samaritana é diferente da conversa 
com Zaqueu. A forma como ele trata Pe-
dro, João ou Judas é única, porque cada um 
tem a sua própria narrativa, e a resposta a 
Cristo precisa levar em conta a particulari-
dade de cada um.

Numa cultura consumista, impessoal 
e pragmática, o chamado de Cristo para fa-
zer discípulos precisa recuperar a tradição 
bíblica, reconhecer e afi rmar a singularida-
de de cada um e contribuir com a formação 
espiritual do discípulo a partir do lugar em 
que se encontra e da sua narrativa pessoal. 
Precisamos responder a Cristo não como 
um subproduto de uma cultura religiosa, 
mas como pessoas com histórias que pre-
cisam de redenção.

Ricardo Barbosa de Sousa é pastor da Igreja 
Presbiteriana do Planalto, em Brasília (DF), 
fundador do Centro Cristão de Estudos (CCE), 
professor no seminário Servo de Cristo e autor 
de diversos livros.

Fala, pastor

Por Ricardo Barbosa de Sousa
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