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PREZADOS LEITORES DA REVISTA RTM,

Através desta revista queremos estreitar os laços com os nos-
sos ouvintes, apoiadores e interessados no Ministério da Rádio Trans 
Mundial. É pensando em vocês que realizamos o trabalho da RTM.

A audiência RTM é composta por ouvintes do Brasil e de onde 
houver pessoas que entendam a língua portuguesa pelo mundo. 
Por meio das ondas do rádio ou da rede mundial de computadores, 
nossos ouvintes recebem as programações que estão no ar ou dis-
poníveis na internet através de nosso portal.

As  programações têm grande variedade de conteúdo, trazen-
do informação, ensino bíblico e teológico, música, notícias e trans-
missão de eventos. de forma criativa e inteligente. O conteúdo das 
programações tem como finalidade apresentar o Evangelho de Je-
sus Cristo e os valores do Reino de Deus conforme estão relatados 
na Bíblia, a Palavra de Deus.

A RTM tem planos audaciosos para o futuro próximo: dobrar 
a nossa audiência até 2018 com a divulgação intensa de nossos 
aplicativos para celulares; aumentar a cadeia de rádios da RTM; 
e aumentar a potência dos transmissores na Ilha de Bonaire nas 
Antilhas Holandesas. Com a nova potência, as nossas transmissões 
em Ondas Médias (800 KH) em português cobrirão boa parte da 
Região Amazônica.

É um privilégio poder continuar a servi-los pelo ministério 
da RTM. Como obra missionária brasileira, agradecemos por suas 
orações e suas ofertas. São elas que nos abençoam e animam a fa-
lar do Senhor a mais e mais pessoas.

Um forte abraço a todos!

Klaus G. Rempel,
Presidente

Revista RTM – Ano 1 – Nº 1
2º semestre de 2017 
transmundial.org.br
A versão digital desta revista está disponível no 
link: www.transmundial.org.br/revista

A Revista Trans Mundial tem por objetivo infor-
mar o público a respeito das atividades e ministé-
rios desenvolvidos pela Rádio Trans Mundial.
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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 
extrapolam os âmbitos de áudio e vídeo.
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e Renata Burjato, locutora da RTM.
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Quem Somos Participações

“Eu ouço a Trans Mundial 
há 20 anos, desde que inau-
guraram os transmissores 
em Santa Maria. A rádio 
tem um ótimo trabalho. 
Nestes 38 anos que eu te-
nho de fé, ela fez uma enor-
me diferença na minha vida 
com suas palavras, estudos, 
louvores e programas que 
lembram a gente de uma 
época muito boa.”

Ursula - Joinville/SC 

“Olá, queridos irmãos da 
Rádio Trans Mundial. Por 
muito tempo a rádio tem 
me abençoado. Vivo na 
Inglaterra há mais de dez 
anos e a rádio tem me edifi-
cado em Cristo. Uso muito 
o site e presenciei sua evo-
lução e melhorias.” 

Thiago - Inglaterra

“Na minha adolescência, eu 
ouvia a rádio Trans Mun-
dial, só nas madrugadas 
porque não era boa a sin-
tonia durante o dia. Hoje 
eu posso ficar o dia todo li-
gadinha. Parabéns a vocês, 
vocês completaram mais 
um ano, mas quem ganha 
o presente somos nós, os 
ouvintes na sintonia mara-
vilhosa. Deus abençoe cada 
um de vocês.” 

Divina - Tucuruí/PA 

"Bom dia. Primeiramente 
agradeço a Deus grande-
mente por esta rádio existir 
e nos proporcionar conhe-
cer mais e mais do Senhor 
porque pra mim tem sido 
uma bênção muito grande 
ouvir toda a programação 
da RTM."

Eliene - Japão 

Participe da próxima edição da Revista RTM! Envie um e-mail para 
rtm@transmundial.org.br ou uma mensagem para nossa página no  

Facebook: radiotransmundialoficial contando como você conheceu a rádio!

 “Desde a minha juventude 
venho escutando os progra-
mas da Rádio Trans Mun-
dial. Essa rádio tem sido 
um seminário para o meu 
crescimento espiritual. Que 
o nosso Deus abençoe cada 
um de vocês que fazem esse 
trabalho maravilhoso!”. 

Miguel - Oeiras/PA

“Venho agradecer a Deus 
por me mostrar esta mara-
vilhosa rádio em uma ma-
drugada fria em Caldas No-
vas. Quando liguei o rádio, 
foi direto nesta emissora, 
que mudou minha vida - e 
desde o ano de 2014 não 
deixei de ouvir e de acom-
panhar a maravilhosa pro-
gramação. Hoje moro no 
Estado do Piauí, na cidade 
Floriano, e estou acompa-
nhando vocês via net. Um 
grande abraço a vocês e 
que Deus os guarde.”

Romilton -  Floriano/PI

A Rádio Trans Mundial (RTM) é uma missão radiofô-
nica 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, en-
tretenimento e informação. 

É ligada à maior rede de radiodifusão do planeta em 
número de línguas transmitidas, a Trans World Radio, que 
realiza transmissões em mais de 220 idiomas e dialetos.

Hoje, suas ondas chegam em 85% do território brasi-
leiro por meio de três antenas, cerca de 70 afiliadas e dois 
canais de áudio on-line, com mais de 8 mil horas de trans-
missão ininterrupta mensalmente.

A RÁDIO 
TRANS 
MUNDIAL

Toda a equipe reunida na  
Assembleia Geral da RTM, 

que aconteceu no dia 
6 de maio de 2017.

4 5|     Rádio Trans Mundial transmundial.org.br     |



O Comitê

CONHEÇA O COMITÊ 
EXECUTIVO DA RTM

Atuando desde maio de 
2015, o Comex se re-
úne semanalmente, às 
terças-feiras, para ali-
nhar os acontecimentos 
e tomar decisões. 

A RTM é formada por 
uma diretoria, responsável 
pelas diretrizes da rádio, 
e pelo comitê executivo 
(Comex), grupo de traba-
lho formado por quatro 
diretores responsáveis por 
cumprir as diretrizes e fa-
zer com que tudo funcione 
corretamente na rádio. Co-
nheça os diretores e áreas:

O diretor Valdir Pydd 
é responsável pelos setores 
financeiro, administrativo, 
comercial e ministerial da 
RTM. André Castilho é res-

ponsável pela comunicação, 
produzindo todo o conte-
údo da rádio: programas, 
programação, vídeos, site, 
redes sociais e comunica-
ção institucional. Samuel 
Mattos é responsável pela 
técnica e as operações: gra-
vação, edição e transmis-
sões de programas, além de 
manutenção, patrimônio e 
tecnologia da RTM. Ricar-
do Kroskinsque é respon-
sável pelas relações públi-
cas, compartilhando sobre 
o ministério da RTM para 
igrejas, rádios, parceiros 
e pastores e em eventos. 
Além destes, Itamir Neves 
atua com o aconselhamento 
teológico e pastoral do Co-
mitê, enquanto Meire Lane 
é assessora e secretária.

André Castilho de Oliveira, 33, é casado com Karoline e pai do 
Fernando. Diretor de Comunicação. Graduado em Radialismo pela 
Universidade Metodista (SP) e Pós Graduado em Pregação e Ex-
posição Bíblica pela Faculdade Batista (RJ). Líder do ministério de 
Cânticos Congregacionais e professor de EBD na PIB de São Ca-
etano do Sul/SP. Atua na rádio desde 2005, tendo começado como 
estagiário na produção.

Itamir Neves de Souza, 70, é casado com Clarabeti, pai da Anna 
Elisabeth, do Itamir e da Ana Eloisa e avô de Davi e Lara, Rafaela e 
Mariana, e de Christian e Vicente. Pastor e capelão. Bacharel em te-
ologia pela FTB (SP) e Mestre em ciência da religião pela UME (SP). 
Missionário da Igreja Batista Reformada e membro da Igreja Batista 
da Palavra, atua na RTM desde 1991 como produtor e apresentador.

Meire Lane dos Anjos,  46, é formada em Letras – Português/Inglês 
pela Faculdade Tibiriçá (SP). Assistente de diretoria. É membro da 
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e já atuou com peque-
nos grupos, liderança de jovens e com crianças, despertando visão e 
paixão por missões. Desde 2008 na RTM, também coordena a área 
de recursos humanos e ajuda na tradução de extratos e testemu-
nhos de ouvintes.

Ricardo Kroskinsque, 32, é engenheiro elétrico pós-graduado em 
desenvolvimento de serviços e produtos pela FGV (SP). Diretor de 
Relações Públicas. Pianista da Igreja Evangélica Batista no Alto da 
Mooca, começou sua carreira na RTM em 2012 como Gestor de Re-
lacionamentos e Eventos. “Acredito que fui usado por Deus para in-
corporar habilidades dadas por Ele para servir, alcançar e trabalhar 
com pessoas”, declara. 

Samuel Mattos, 51, é casado com Renata Dias e pai do Davi. É es-
pecialista em Áudio, Rádio e TV pela Universidade São Judas Tadeu e 
Gestor de TI pela Fatec (SP). Diretor técnico e de operações. Mem-
bro da Igreja Batista Boas Novas de Jundiaí (SP), Samuel está na rádio 
desde 1990, tendo iniciado como operador de áudio. O texto de Roma-
nos 10:18 é seu versículo favorito por ter relação com sua profissão.

Valdir Pydd, 68, é casado com Erika e pai de Eduardo, Ana Maria e 
Fernando. Diretor Executivo de administração e ministérios. For-
mado em Administração de Empresas pela Universidade Metodista 
(SP), Pydd é presidente da Igreja Batista Alemã de São Paulo. Iniciou 
seu trabalho na Rádio há quatro anos, atuando no setor de finanças. 
“Meu coração se alegra muito com a missão da RTM, de evangelizar 
e pregar a palavra fiel”, relata.

Comitê executivo da Rádio 
Trans Mundial. Da esq. para 
a dir.: Ricardo Kroskinsque, 
Valdir Pydd, André Castilho  
e Samuel Mattos
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Aconteceu Agenda 2017

CONGRESSO RTM 2017  
“DE VOLTA À PALAVRA:  
O FUTURO DA IGREJA”
O tema dos Congressos RTM de 2017 foi 
inspirado nas celebrações aos 500 anos da 
Reforma Protestante, comemorados em 
31 de outubro deste ano. Seu objetivo é 
olhar para a vida de João, Paulo e Pedro, 
destacando como esses apóstolos valori-
zaram as Escrituras e foram usados pelo 
Espírito Santo para registrar as palavras 
inspiradas por Deus.
Já foram realizados cinco Congressos RTM 
2017: em fevereiro na Igreja O Brasil para 
Cristo em Porto Alegre, em março na Igre-
ja Batista Central de Campinas, em abril 
na Igreja Evangélica Menonita de Curitiba, 
em maio na Primeira Igreja Presbiteriana 
de Goiânia e em junho na Igreja Presbite-
riana Nova Jerusalém em Fortaleza.

A RTM NA SUA IGREJA
Evento que reúne a comunidade cristã para 
compartilhar as bênçãos e desafios de evan-
gelização pelas ondas do rádio, divulgar as 
várias formas de sintonia e os ministérios 
mantidos pela RTM, levar parte da equipe 
da RTM a fim de aproximá-la das igrejas, 
conscientizar as igrejas da importância das 
ondas do rádio na evangelização e edifica-
ção de povos indígenas, ribeirinhos e inte-
rioranos, e desafiar as igrejas a participarem 
mais ativamente da missão RTM.
Os dois primeiros “A RTM na sua igreja” 
deste semestre foram realizados em fe-
vereiro, em comemoração aos 47 anos da 
Rádio Trans Mundial – na Igreja Evangélica 
Livre de São Paulo e na Igreja Batista Boas 
Novas, também em São Paulo. Em abril 
também foram realizados dois eventos: na 
Igreja Evangélica Congregacional do Ipi-
ranga, em São Paulo, e na Igreja Presbite-
riana do Setor Bueno, em Goiânia.

10º  CONGRESSO BRASILEIRO DE CAPELANIA ESCOLAR
Entre os dias 21 e 23 de abril, a RTM e a Mocidade para Cristo Brasil (MPC) realizaram o 
10º Congresso Brasileiro de Capelania Escolar, no Acampamento da MPC Brasil em Nova 
Lima – MG. O evento traz à discussão temas que os capelães vão encontrar em seu dia a dia 
no ambiente escolar e também é voltado ao cuidado e impacto de pessoas que fazem ca-
pelania escolar ou querem se envolver nesse trabalho. Nesta edição, o cuidado e o impacto 
dos capelães foram os principais focos do Congresso.

No primeiro semestre de 2017, a RTM realizou 
Congressos RTM, eventos A RTM na sua igreja 
e o Congresso Brasileiro de Capelania Escolar. 
Confira:

CONGRESSO RTM 2017 “DE VOLTA À PALAVRA:  
O FUTURO DA IGREJA”
No segundo semestre, continuaremos com nossa jornada levando o Congresso RTM 2017 
pelo Brasil. Nos próximos meses, passaremos por mais cinco cidades com Luiz Sayão e Ita-
mir Neves, missionários da RTM, e um preletor convidado, olhando para a vida de João, 
Paulo e Pedro. Confira abaixo as datas e locais:
De 27 a 29 de julho: Igreja Batista Olho D’água em São Luís / MA
Em 25 e 26 de agosto: Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul / SP
De 21 a 23 de setembro: Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova em Rio Verde/GO
Em 20 e 21 de outubro: Igreja Batista em Nova Santa Rosa / PR
Em 24 e 25 de novembro: Igreja Batista em Ijuí / RS

11ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE CAPELANIA ESCOLAR
De 12 a 15 de outubro, a RTM e a Mocidade para Cristo Brasil (MPC) realizam o 11º 
Congresso Brasileiro de Capelania Escolar no Hotel Parque Filadélfia, em São Bento do 
Sul / SC. Os preletores serão Marcelo Gualberto, Luiz Sayão, Marisa Lobo e Márcio Ale-
xandre e a música ficará com Josimar Bianchi. Você pode conferir mais informações e 
fazer sua inscrição pelo link: www.mpc.org.br.

A RTM NA SUA IGREJA
Em 10 de setembro, a RTM realizará um “A RTM na sua Igreja” na Igreja Batista Boas 
Novas em Jundiaí, São Paulo.

SEMINÁRIO PARA HOMENS “CHAMADOS À VITÓRIA”
Em 13 e 14 de outubro, Lonnie Berger, fundador do ministério “Every Man a Warrior”, 
que tem mais de 20 mil homens envolvidos em discipulado pessoal nos EUA, e Edmund 
Spieker, fundador do ministério internacional de homens da TWR, “Champions Arise”, e 
primeiro Diretor Executivo da RTM Brasil, serão os palestrantes do primeiro Seminário do 
ministério Chamados à Vitória na Igreja Batista Alemã de São Paulo, realizado pela RTM.

OUTROS EVENTOS
A RTM também participa de eventos de parcei-
ros, divulgando a Rádio e também vendendo os 
materiais que produz. No segundo semestre, a 
RTM terá um stand na Expo Cristã, que acontece 
de 17 a 19 de agosto, na Feira Literária Interna-
cional Cristã (FLIC), de 22 a 24 de setembro, am-
bas em São Paulo. Também estará no Congresso 
da Editora FIEL, de 2 a 6 de outubro e participa-
rá do Congresso Brasileiro de Missões (CBM)  
entre 23 e 27 de outubro, ambos em Águas de 
Lindóia / SP. 

Eventos
2 Semestreo

CONVIDE A RTM 
PARA SUA IGREJA! 
Para convidar a equipe de missio-
nários da RTM para sua igreja ou 
obter mais informações sobre os 
eventos, entre em contato pelo 
email rtm@transmundial.org.br 
ou pelo telefone (11) 3017-6600 . 
Falar com Ricardo ou Ruth.
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No Ar

ATRAVÉS DA BÍBLIA
Programa que traz um estudo sequencial 
da Bíblia capítulo por capítulo e parágrafo 
por parágrafo. Seu objetivo é despertar o 
interesse no estudo bíblico por meio de 
esclarecimento e interpretação em lin-
guagem fácil, para que as pessoas amem o 
estudo da Palavra de Deus. Tem estilo ho-
milético: é possível usar os programas em 
pregações, para estudo e principalmente 
em aplicações pessoais. 
Apresentação: Pr. Itamir Neves
De segunda a sexta-feira às 2h30
Duração: 27’

ESPELHO NA JANELA
Programa que conta a história de persona-
gens bíblicos de forma narrativa, a partir de 
informações contidas na Bíblia e em pes-
quisas relacionadas. Quando a Bíblia não 
fornece detalhes, os narradores constroem 
a narrativa colocando-se no lugar das per-
sonagens a partir dos sentimentos comuns 
aos seres humanos. O intuito é que encon-
tremos a nós mesmos quando abrimos a ja-
nela para as personagens da Bíblia.
Apresentação: Renata Burjato e Israel  
Mazzacorati
Segunda-feira às 10h30
Duração: 12’

FAMÍLIA HOJE
Programa que busca auxiliar e orientar as 
famílias em questões conjugais, criação 
de filhos, relacionamento, família amplia-
da, dependência, desordens psíquicas, 
psicológicas e até mesmo espirituais, etc. 
dentro da perspectiva bíblica cristã. Ten-
do o cenário familiar como pano de fundo, 
aborda os desafios de cada família e as ma-
neiras como podem lidar com esses desa-
fios em sua realidade e cultura.
Apresentação: Kleber Lima
Segundas, quartas e sextas às 11h30
Duração: 5’

FINANÇAS EM AÇÃO
Programa que apresenta princípios finan-
ceiros contidos na Bíblia e sua aplicação 
no dia a dia a partir da consciência de que 
tudo pertence a Deus e de que precisamos 
administrar bem o dinheiro que ele colocou 
em nossas mãos. Abordando temas como 
generosidade, reservas e planejamento fi-
nanceiros, economia, dívidas e como gastar 
com sabedoria, este programa traz princí-
pios para gerenciar 100% da renda. 
Apresentação: Paulo de Tarso
Segundas, quartas e sextas às 07h45
Duração: 6’ 

Programação

Conheça mais sobre nossos programas no  site:
www.transmundial.com.br/radio/programas/
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A Rádio Trans Mundial atua com con-
teúdos multimídia e também possui minis-
térios que extrapolam os âmbitos de áudio 
e vídeo, como os cursos bíblicos por cor-
respondência, que são ministrados à popu-
lação carcerária brasileira.

Segundo o Levantamento Nacional 
de Informações Penitenciárias, relatório 
do Ministério da Justiça e Segurança Pú-
blica, a população penitenciária brasileira 
chegou a 622.202 pessoas em dezembro 
de 2014, sendo a quarta maior do mundo. 
Diante desta situação, a Igreja não pode fi-
car indiferente. Por isso a RTM decidiu in-
vestir seus esforços para essa população, 
que não tem fácil acesso aos ensinamen-
tos da Bíblia por outras plataformas. 

Muitos presidiários têm sido trans-
formados pela Palavra de Deus ensinada 
a eles nesses cursos. Por meio desta ação, 
a RTM está presente em 90 penitenciárias 
brasileiras e tem uma média de 2.400 alu-
nos por mês. Os relatos da transformação 
dessas pessoas trazem à RTM a convicção 
de que essa é a direção de Deus.
Conheça mais: 
transmundial.com.br/cursos-biblicos

O Mulheres de Esperança RTM é o 
ministério da Trans Mundial que leva às 
mulheres a verdade de que Jesus é o único 
que pode oferecer perfeita paz, esperança 
e cura em qualquer que seja a situação. Seu 
propósito é levar mulheres a Cristo, para 
que nele encontrem esperança e alcancem 
a plenitude de vida, e para equipá-las a le-
varem essa esperança a outras mulheres. 

Esse ministério se esforça para levan-
tar e equipar mulheres a fim de que reali-
zem os propósitos de Deus para elas por 
meio de um programa de rádio, que traz 
informações e conteúdos relevantes à vida 
das mulheres; pela oração, como agente 
transformador da realidade das mulheres 
no mundo todo, por meio de calendários 
de oração nas versões impressa, em áudio 
e em libras; pela conscientização, com pro-
grametes sobre as dificuldades enfrentadas 
pelas mulheres em seu dia a dia; e pelo cres-
cimento, por meio de um blog que traz de-
vocionais e informações sobre o ministério.
Conheça mais: 
transmundial.com.br/mulheresdeesperanca/

MINISTÉRIOSRTM
A RTM possui uma atuação que vai além das plataformas de rádio e internet, é 
multiministerial. Por isso, atua com conteúdo multimídia, mas também possui 
ministérios que extrapolam os âmbitos de áudio e vídeo. Conheça! 

CURSOS 
BÍBLICOS

Ministérios

Susie Pek e Juliana Taveira, apresentadoras 
do programa Mulheres de Esperança

Foto: Shutterstock

Equipe do ministério de Cursos Bíblicos:  
Cleide Sutherland, Solange Mendes e Karina Adriana

Material utilizado enviado aos presidiários 
nos cursos bíblicos
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EM FEVEREIRO, RÁDIO TRANS 
MUNDIAL COMEMOROU  
47 ANOS COM PROGRAMAÇÃO 
E EVENTOS ESPECIAIS
Celebração aconteceu durante uma 
semana e contou com momentos de  
agradecimento, programa ao vivo com 
plateia e a visita de ouvintes do CE.

Em 5 de fevereiro, a RTM comemo-
rou 47 anos de história no Brasil com uma 
semana de eventos e programações espe-
ciais. A data marca a primeira Assembleia  
Geral Ordinária da Rádio Trans Mundial, 
em 1970, que iniciou seu trabalho, na Igre-
ja Batista Alemã de SP.

Iniciando a celebração, a rádio rea-
lizou dois “A RTM na sua igreja” na Igreja 
Evangélica Live (IELSP) e na Igreja Batis-
ta Boas Novas (IBBN), ambas em SP. Os 
eventos, que foram transmitidos na pro-
gramação, contaram com a participação da 
equipe RTM e houve momentos de oração 
em agradecimento pela rádio e distribui-
ção de brindes.

Com a equipe, foram realizados momen-
tos de oração em gratidão e compartilhamen-
to de testemunhos pessoais, além da exibição 
de vídeos com imagens e documentos históri-
cos, e de fotos que evidenciam a importância 
da equipe atual na história da rádio.

Houve também uma celebração espe-
cial que contou com pastores, parceiros e 

a equipe em um programa de rádio ao vivo 
com plateia, formato bastante utilizado no 
princípio das transmissões radiofônicas. 
Nele, foram apresentados programas e re-
cursos oferecidos pela RTM para auxiliar 
os ministérios das igrejas. Após a reunião, 
os participantes foram convidados a co-
nhecer as instalações da rádio. 

Outro fato marcante foi a visita dos 
ouvintes Pr. Ednardo Ferreira, 44, e de 
Francilene Ferreira, 66, que vieram de Ma-
racanaú (CE) a SP para conhecer a rádio. A 
viagem foi resultado de um concurso cul-
tural realizado pela rádio.

Para participar, era necessário res-
ponder: “Por que você quer conhecer a 
Rádio Trans Mundial?”, citando o nome de 
ao menos três programas da rádio. A frase 
vencedora, enviada pelo Pr. Ednardo, foi: 
“Quero conhecer a RTM, pois desde mui-
to tempo a escuto e aprendi que somente 
entendendo a bíblia teria uma virada de 
180 graus e passaria a andar na contra-
mão desse mundo, vivendo através da bí-
blia, sendo direcionado de volta às raízes 
e passando a ter um tempo com Deus de 
qualidade e grandes maravilhas.”

Encerrando a celebração, houve um 
almoço para os colaboradores e ouvin-
tes visitantes. 

Durante todos esses anos, a RTM tem 
levado a Palavra de Deus pelas ondas do 
rádio e tem muitos testemunhos de con-
versão e libertação. 

Notícia

O objetivo deste ministério é levar 
uma programação de qualidade, que tenha 
princípios cristãos como base, ao maior 
número possível de emissoras no Brasil, 
sejam de Frequência Modulada (FM), On-
das Médias (OM), Ondas Curtas (OC) ou 
ainda, pela internet. 

Hoje, as ondas da RTM chegam a 
cerca de 85% do território nacional, com 
mais de 8 mil horas de transmissão inin-
terruptas mensalmente. Além disso, dis-
põe de uma equipe de profissionais de 
comunicação engajados na geração de 
conteúdo de qualidade.

A RTM oferece mais de 40 progra-
mas individuais gratuitos, que podem 
ser adaptados à grade da emissora, além 
da retransmissão de sua programação 
ao vivo na frequência da rádio. Também 
disponibiliza sua programação para web 
rádios, e o player de transmissão para ser 
incluído em sites. 

Se você deseja ouvir a programa-
ção da RTM em sua rádio favorita, in-
dique nosso contato. Para incluir a 
programação da RTM em sua própria 
rádio ou web rádio, saiba mais pelo link:  
www.transmundial.com.br/projeto-antenas.

PROJETO 
ANTENAS

Ricardo Santos, locutor da RTM

Parque de transmissão da RTM em Santa Maria/RS

Equipe da RTM apresentando programa ao vivo 
em comemoração aos 47 anos da RTM.
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Produtos

A RTM produz o periódico Presente Diário, com 
mensagens para os 365 dias do ano. Esse material 
serve de instrumento evangelístico e devocional 
pessoal e familiar, alcançando diversas pessoas nos 
mais diferentes contextos no Brasil. O volume 21, 
referente a 2018, tem prefácio de Vagner Vaelatti e 
já pode ser adquirido na Loja Trans Mundial!
Confira os formatos do Presente Diário volume 21 dispo-
níveis para você:

Tradicional, mini e letra 
grande – O devocional Pre-
sente Diário é oferecido 
em diferentes formatos, 
para atender a diferentes 
públicos e necessidades. 
Conheça: formato tradi-
cional: 11 x 17 cm; formato 
mini: 8.5 x 13 cm; formato 
letra grande: 14 x 21 cm, 
com encadernação espiral.

Capas femininas e seg-
mentadas – O livro devo-
cional traz o mesmo conte-
údo, porém têm capas com 
cores e temas mais perso-
nalizados para os grupos 
segmentados.

Momentos Devocionais – 
O Presente Diário também 
é oferecido com espaço 
para anotações, no tama-
nho 16 x 22.

Personalizado – O Presen-
te Diário é mais uma ferra-
menta que a RTM disponi-
biliza para cristãos, igrejas 
e comunidades cumprirem 
sua missão de evangeliza-
ção, discipulado e cresci-
mento. Por isso, oferece a 
possibilidade de persona-
lizar a capa do periódico, 
além de oito páginas que 
podem trazer conteúdos 
institucionais ou relaciona-
dos à igreja ou missão.

Surpresas para hoje – Traz 
devocionais para crianças 
de todas as idades, com ati-
vidades para os pequenos. 
Para incentivar o devocional 
familiar, as leituras domini-
cais do Surpresas para Hoje 
são as mesmas do Presente 
Diário. Assim, pais e filhos 
podem estudar o mesmo 
texto bíblico juntos, com 
uma aplicação apropriada 
para sua faixa etária.

Série de livros “Ser Como Cristo”

Um curso completo em três módulos, totali-
zando doze fascículos para auxiliar igrejas no 
discipulado e consolidação de novos cristãos 
na fé. Traz princípios do cristianismo e prepa-
ra o novo cristão para atuar de forma ativa na 
vida da igreja. Neste ano foi lançado o primei-
ro módulo, com os cinco primeiros fascículos.

Série de livros “Cada homem um guerreiro”

Cada homem um guerreiro ajuda homens a terem su-
cesso na vida! É um livro relevante que conta as histó-
rias de homens reais que lidam com lutas reais, e que 
revela como Deus tem soluções. Nenhum homem dese-
ja fracassar! O propósito deste livro é equipar homens 
com os recursos essenciais para combater e vencer as 
batalhas da vida.

Espelho na janela

Nesse livro, você encontra histórias de 
vida de homens e mulheres da Bíblia 
que são como espelhos para nós. Nessas 
histórias de vida vemos quem somos e 
quem podemos ser na grande narrativa 
que o Eterno está escrevendo.

Memórias de um cantador

Livro que traz a autobiografia de Wesley 
Vasques, da dupla Wesley & Marlene, 
e missionário da RTM com sua esposa, 
Marlene. Relata com detalhes seu tes-
temunho pessoal e como Jesus transfor-
mou sua vida.

Você pode adquirir os produtos da Loja Trans Mundial pelo site 
http://loja.transmundial.org.br ou diretamente com nossos representantes: 
Luiz Peli, pelos telefones (11) 9 4711-0942 e (11) 3017-6606 
ou pelo e-mail: luiz@transmundial.org.br 
Rogério Freitas, pelo telefone (11) 3017-6617 
ou pelo e-mail rogeriof@transmundial.org.br.
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Devocional

A missão da Igreja na sociedade contemporânea brasileira

As mudanças ocorridas no mundo nas últimas seis ou sete décadas contribuí-
ram para mudar radicalmente a forma de pensar da sociedade e, por consequência, 
da igreja de Cristo. Seria ingenuidade nossa pensar que a pós-modernidade não 
atingiu a igreja, penetrando em seu interior, desafiando sua confissão e sua teologia.

A geração pós moderna tem as suas próprias verdades e não aceita mais uma 
verdade que venha lhe contrariar. Além disso, ergue bandeiras como o relativismo, 
o secularismo, o inclusivismo, a diversidade e o pluralismo religioso, além da identi-
dade de gênero. Diante disso, como proclamar a verdade em Jesus Cristo? 

O homem de hoje pode ser descrito como ateu, agnóstico ou irreligioso;  mate-
rialista, egoísta e consumista; superficial, vazio, sem identidade, espiritualista e mís-
tico. É para essa geração que devemos testemunhar que Jesus Cristo é o caminho, a 
verdade e a vida!

Talvez a maior dificuldade que a Igreja tem que superar nesse momento histó-
rico é ganhar o mundo sem perder a alma. Para sermos relevantes neste kairós, nós 
que formamos a igreja devemos não apenas discernir as mudanças do mundo, como 
também nos adaptarmos a elas.

Contudo, é imprescindível mantermos os conceitos básicos: a necessidade de 
uma fé pessoal em Jesus Cristo como Salvador; a urgência em proclamar a submis-
são de pecadores a Cristo, o Senhor; a autoridade das Escrituras Sagradas como 
nossa única regra de fé e prática.

A Igreja deve treinar seus membros para que mostrem à sociedade que somos 
uma comunidade equilibrada e envolvida na obra de Deus, fazendo diferença em 
todas as esferas em que estamos inseridos, e que sem abrir mão das conquistas 
tecnológicas das últimas décadas, avalia o presente e corajosamente equilibra o 
pêndulo, proclamando de modo contextualizado e vivencial a mensagem salvadora 
do evangelho de Jesus Cristo.

O homem pós-moderno construiu uma forma particular de espiritualidade se-
gundo a sua própria perspectiva e, especificamente, no Brasil, em meio ao fenôme-
no de "mercantilização da fé”, que desemboca no misticismo expresso na inclusão 
de símbolos e subterfúgios, busca neste, mesmo de forma inconsciente, algo que 
lhe dê sentido e perspectiva futura para preencher o seu vazio. A Igreja é desafiada 
a mostrar-lhe qual é o único caminho para a verdade.

Numa sociedade pluralista, muitos acreditam que a verdade está na propaga-
ção que é aceita pelo maior número de pessoas. Porém a Igreja cristã, mesmo indo 
contra a maioria, deve se manter firme, proclamando de modo contextualizado e 
com amor a única verdade na pessoa de Jesus, o Cristo, o Deus encarnado.

Pr. e Prof. Itamir Neves
Produtor e apresentador dos programas
Através da Bíblia, Entendendo a Bíblia e A Palavra em Canções
transmitidos pela Rádio Trans Mundial.

A RTM é administrada por brasileiros e seu sustento é feito 
por meio de contribuições voluntárias de cristãos brasileiros. 
Por isso, contamos com sua ajuda em oração, envolvimento 
com nossos ministérios e contribuição financeira para que 
esse trabalho continue.

Ajude a manter esse ministério cristão!
Você pode contribuir financeiramente com a RTM por meio de 
transferência bancária em nome de Rádio Trans Mundial: 
Banco Itaú; Agência: 9293; Conta Corrente: 10186-2;
Banco Bradesco; Agência: 0451; Conta Corrente: 9815-9; 
CNPJ 63.002.729/0001-17

18 |     Rádio Trans Mundial



Baixe o app da RTM! Procure por “Rádio Trans Mundial”  
na Google Play ou na Apple Store. 
Ouça pelo player no site da RTM: transmundial.org.br

Confira a lista de emissoras afiliadas da RTM no site:  
www.transmundial.com.br/afiliadas-rtm-rede
Acesse os conteúdos da RTM por meio da plataforma TWR360: 
www.twr360.org (disponível para iOS e Android).

CONTEÚDO PARA TODOS OS MOMENTOS,
PARA TODAS AS PESSOAS, 
EM QUALQUER LUGAR


