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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. Também produz literaturas cristãs e possui ministérios que
extrapolam os âmbitos de áudio e vídeo.

Palavra do Comitê

Em mais essa edição da Revista RTM, gostaria de lembrar que a
Trans Mundial tem veiculado programas em língua indígenas há mais
de quatro décadas. Atualmente, são três idiomas: Macuxi, Baníua e Ticuna. Um quarto programa, na língua Waiãpi, chegou a ser produzido,
mas está temporariamente fora do ar. Queremos logo ter mais línguas
indígenas em nossa grade!
As etnias para as quais esses programas são direcionados habitam em regiões como: Roraima, Alto e Médio Rio Negro, no Amazonas, distribuindo-se ainda por países vizinhos como Colômbia, Venezuela, Peru, Guianas e Suriname. O objetivo é levar as Boas Novas do
evangelho, bem como ensinamento bíblico, na própria língua nativa,
utilizando o rádio para isso. A transmissão é feita de diversas formas:
através de Bonaire, por 800 Khz, e emissoras locais que retransmitem
os programas.
Aliás, a Trans Mundial tem transmitido sua programação para rádios de todo o Brasil a partir de sua sede, em São Paulo, capital. Dos
seus estúdios, o som viaja via satélite para a ilha de Bonaire, no Caribe,
onde fica a estação da Trans World Radio, que transmite para América
Central e Norte da América do Sul, incluindo toda a região amazônica.
O satélite ainda distribui nosso áudio para diversas emissoras espalhadas pelo Brasil, que retransmitem nossos programas em AM e FM.
Outra forma de distribuição de nossa programação, que não tem
limites geográficos, é a internet. Através dela, o som pode ser ouvido
em nosso site, transmundial.org.br, ou como tem se tornado cada vez
mais comum, através dos smartphones. É só baixar o APP RTM em
seu celular e ouvir a Rádio Trans Mundial a qualquer hora ou qualquer
parte do mundo.
Boa leitura!
Samuel Mattos
Diretor Técnico

transmundial.org.br
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Participações

Olá amigos da RTM! Acabou de chegar o meu kit
da revista. Quero agradecer imensamente. Vou
utilizar com muita satisfação. Vou colocar como
propósito ajudar o ministério. Graça e paz a todos!
Samuel - Belém/PA

Boa tarde, usamos o Presente Diário há muito
tempo, mas nunca havia
me interessado em ouvir
a rádio pela net ou o aplicativo. Este fim de semana
fui incentivada a ouvir no
12º Congresso de Capelania Escolar. Não abandono mais esta companhia e
vou incentivar outros para
serem abençoados e edificados como tenho sido.
Abraço a todos os amados
do Congresso em Campo
Grande.
Andreia Paraíso do Norte/PR

Queridos irmãos em Cristo! Quero agradecer em
especial à equipe do Presente Diário, que tenho o
privilégio diário de ouvir e
compartilhar com muitas
pessoas. Sem dúvida é um
trabalho de gigante proporcionar uma mensagem
diferente com um conteúdo tão rico e focado na
palavra, que nos renova,
exorta, encoraja e abençoa a cada novo dia! Um
grande abraço fraterno.

Oi pessoal, bom dia! Recebemos a terceira edição
da Revista Trans Mundial,
muito obrigado. Vocês
moram em nossos corações. A revista continua
uma delícia de ler e a matéria sobre o José Carlos
Bento nos tirou lágrimas
dos olhos, grande abraço.

Jackson Juliano São Paulo/SP

Recebi a revista da RTM
e quero dizer que gostei
muito. Está bem editada,
esclarecedora sobre a
programação da rádio,
sobre o devocional Presente Diário, excelente!
Leio e passo para frente
para que outras pessoas
conheçam melhor os ministérios da Trans Mundial. Um forte abraço e
abençoada semana!

Olá RTM! Sou motorista
de caminhão, moro aqui
nos Estados Unidos e amo
ouvir a Rádio Trans Mundial todas as madrugadas
pela internet. Já ouço a
rádio desde quando era
transmitida de Bonaire
na década de 1970. Parabéns, Deus os abençoe.
Emanuel Reis Filho - EUA

Christiano e Flávia Jundiaí/SP

Lilian Rute Sture –
São Paulo/SP

Participe da próxima edição da Revista Trans Mundial! Envie um e-mail para
rtm@transmundial.org.br ou uma mensagem para nossa página no
Facebook (radiotransmundialoficial) contando o que você achou desta revista!
4
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Ministérios

por Beatriz Araújo e Daniele Motta

Você sabe o que é capelania escolar? É o trabalho da Igreja nas escolas por meio de
orientação e cuidado sócio-espiritual. O objetivo é cuidar de professores, colaboradores
e de alunos e seus familiares com aconselhamento, devocionais, ensino religioso, palestras, visitas, ação social e outras atividades.
Há cerca de dez anos, a Rádio Trans Mundial entendeu a necessidade de mudar a
realidade das instituições de ensino brasileiras e iniciou o Ministério de Capelania Escolar. Desde o final de 2015, a RTM conta com a Mocidade Para Cristo do Brasil (MPC) no
treinamento de voluntários cristãos para atuarem com capelania nas escolas.
Este ministério atua por diversos meios:
Cursos de capelania escolar - Ministrados por todo o Brasil, preparam voluntários para atuarem nas escolas. Em 2018, as oficinas treinaram cerca de 450 capelães. Você também pode realizar o treinamento em sua igreja! Entre em contato pelo
e-mail capelania@mpc.org.br.
Congressos Brasileiros de Capelania Escolar - Discutem assuntos do dia a dia dos capelães e proporcionam um tempo de cuidado com os voluntários. Mais de 400 pessoas participaram do congresso em 2018. Não perca a chance de participar da 13ª edição em 2019.
Fique atento ao site da RTM (transmundial.org.br) e da MPC (mpc.org.br) e participe!
Eventos realizados nas escolas - Levam a mensagem do evangelho por meio de peças, música, atividades diferenciadas e ministrações.
Literatura de base para a atuação nas escolas - Seis livros publicados pela Editora
RTM: Capelania escolar - desafios e oportunidades, Quando a fé escreve a História, Infância em perigo, Manual do capelão, Diário do capelão e O que você precisa saber sobre
Capelania, voltados para servir de apoio para o ministério.
Vamos juntos semear esperança nas escolas brasileiras!
transmundial.org.br
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No Ar

PENSE DIREITO
CHAMADOS À VITÓRIA
Programa de discipulado voltado a homens que estão começando a caminhada
com Deus ou tentando retornar a ela. Traz
dicas práticas baseadas na Bíblia sobre
como lidar com situações do dia a dia, a
fim de que sejam pais, maridos, funcionários e homens melhores, à luz da Palavra
de Deus. Este programa foi traduzido e
adaptado para o português e a realidade
dos brasileiros.
Apresentação e produção: Edson Tauhyl e
Douglas Pek
Duração: 12’
Estreia: Quarta às 11h15

6 |
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Programa que traz esclarecimento de dúvidas básicas sobre os direitos e deveres
previstos na lei, auxiliando os cidadãos a
exercerem sua cidadania de forma digna
e adequada. O objetivo é abordar a legislação de maneira descomplicada e direta
tendo em vista os princípios bíblicos de
justiça e cidadania. Fique em sintonia com
seus direitos e deveres.
Apresentação e produção: Dra. Ivanice
Cardoso
Duração: 2’
Estreia: Segunda, Quarta e Sexta às 8h20
(dentro do Fique Por Dentro)

CALENDÁRIO DE ORAÇÃO

HISTÓRIA DA IGREJA
Programa que aborda fatos da história do
cristianismo desde o período interbíblico
até os dias atuais. Tem como objetivo fornecer ferramentas para o entendimento
de como a história cristã foi construída ao
longo dos tempos. Com apresentação do
Pastor Marcelo Santos, o programa, que
possui linguagem simples e direta, é destinado a todos que desejam conhecer mais a
fundo a história da religião e da fé.
Produção e apresentação: Marcelo dos
Santos Oliveira
Duração: 12’
Estreia: Segunda às 12h15

Programa que apresenta pedidos de oração diários que constam no calendário de
oração do Ministério Mulheres de Esperança RTM. Cada pedido apresenta uma
cultura, costumes e experiências vivenciadas por mulheres do Brasil e do mundo. O
objetivo é trazer informações consistentes sobre cada pedido à luz da Palavra, a
fim de que mulheres se unam e orem.
Apresentação: Susie Pek, Fabiana Silva,
Raquel Anderson e Daniele Motta
Duração: 3’
Estreia: Todos os dias às 0h15

Conheça mais sobre nossos programas no site:
www.transmundial.org.br/radio/programas/
transmundial.org.br
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Perfil

LOCUTORES CONSTROEM RELAÇÃO DE
CARINHO E RESPEITO COM OUVINTES

O locutor Ricardo Santos já apresentou todos os blocos da RTM: Bom dia RTM e Tarde RTM (que apresenta
atualmente), Noite RTM, Um Amigo na Madrugada e Ilumine (Primeiras Horas, na época).

Há mais de 20 anos, Ricardo Santos chega à emissora com a mochila nas costas
e sua potente voz para cumprir a tarefa de levar as Boas Novas aos ouvintes.
Por Daniele Motta

A história de Ricardo Santos com o
rádio começou há quase 30 anos, quando
entendeu que precisava se envolver com
o Reino de Deus. Passou a atuar voluntariamente em sua igreja como técnico em
eletrônica - sua formação inicial - e logo
se envolveu com a Rádio da igreja, fazendo a parte técnica e auxiliando nas transmissões. Então foi aprendendo a operar
a mesa de som e teve a oportunidade de
apresentar as programações. Mas só fez o
curso de locução comercial cerca de quatro anos depois.
Em 1998, encontrou a RTM e passou
a fazer parte da equipe. Apesar do desafio
8
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de transitar de uma emissora segmentada
teologicamente para uma instituição interdenominacional, Ricardo se encaixou
no perfil da Rádio. “Eu procurei me contextualizar em relação à filosofia da RTM.
No começo, eu fazia a locução e a mesa de
som, com picape, como DJ, colocando LP,
agulha, e fazendo a leitura de textos, tudo
ao mesmo tempo”, lembra. Desde então,
participou das diversas mudanças pelas
quais a Rádio passou: transmissão em
rede, via satélite e pelas plataformas digitais, programação 24h, entre outras.
Apesar de todas as mudanças, Ricardo
afirma que o desafio continua sendo o mes-

mo: a aproximação com o ouvinte. “Naquela época, a Rádio tinha um perfil de ondas
curtas, do AM. Você tinha que se envolver,
aproximando o ouvinte. Esse ponto acho
que não mudou até hoje, é a mesma a linha
que me conduz: sempre procurar ficar próximo do ouvinte”.
Para Ricardo, o ouvinte da Rádio
Trans Mundial tem um importante diferencial: “Ele poderia ouvir muitas coisas
em outras emissoras, mas quer ouvir alguma coisa diferenciada em relação ao
conteúdo da Bíblia, e isso ele encontra na
Trans Mundial”. Essa diferenciação exige
dos locutores um preparo a mais. “O desafio é falar para o ouvinte a Palavra de
forma objetiva, simples, com característica de rádio, mas não somente como uma
ferramenta, porque, para que eu consiga
levar isso para o ouvinte, tenho que agregar primeiro para mim.”
Para esse preparo, Ricardo procura
ter momentos devocionais e agradecer
a Deus todos os dias. “Todos nós temos

desafios. Tem dia que não estou tão bem,
mas quando chego na Rádio, tenho que
atender não apenas à minha necessidade. Aqui, diante do microfone, há muitas
pessoas que precisam ouvir uma mensagem que as levante e anime. O conteúdo
da mensagem, a apresentação, meu jeito
de brincar com o ouvinte, de conversar,
faz uma diferença muito grande em suas
vidas”, relata.
Ricardo já apresentou programas em
todos os horários da RTM - da manhã à madrugada. Hoje, apresenta os blocos Tarde e
Noite RTM, entre as 14h e as 19h. “É bom
demais”, comenta, usando seu jargão, “trabalhar no que amo e ao mesmo tempo poder ser um canal de bênçãos através da comunicação da Palavra de Deus ao ouvinte,
onde quer que esteja. É maravilhoso e motivador quando eles nos enviam nem que
seja uma breve mensagem, dizendo que
fazemos diferença em sua vida. Espero que
sejamos cada vez mais canais de bençãos a
você, querido ouvinte Trans Mundial.”

Ricardo é formado em Filosofia e possui formação teológica de nível médio. Além de ser
especialista em locução empresarial, já realizou diversos cursos na área de comunicação.

transmundial.org.br
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Afiliadas

OUÇA A PROGRAMAÇÃO DA RTM EM SUA REGIÃO:
SINTONIZE AS EMISSORAS AFILIADAS!
Nesta lista você confere todas as emissoras afiliadas que retransmitem a programação da Rádio Trans Mundial em rede. Programe-se, sintonize a RTM em sua região e
escute nossos programas com conteúdo de qualidade!
Região Norte

Centro Oeste

FM 87,9 – Rádio Vila Nova – Tonantins,
Amazonas – Diariamente, exceto das 8h às
14h e sábado das 10h às 12h.
AM 660 – Rádio Boas Novas – Porto Velho,
Rondônia – Segunda a sexta de 0h às 6h.
FM 104,9 – Rádio Antena 1 – Carrasco Bonito, Tocantins – Diariamente das 0h às 4h.
FM 89,9 – Rádio Paz – Palmas, Tocantins –
Segunda a sábado das 0h às 5h e domingo
a partir das 16h.

FM 89,5 - Rádio Paz FM – Goiânia, Goiás
– Diariamente, de 0h às 5h.
AM 1320 – Rádio Liberdade de Uruaçu Uruaçu, Goiás – Diariamente, das 22h às 5h.
FM 101,5 – Rádio Trans Mundial - Corumbá, Mato Grosso do Sul - Diariamente das 0h
às 2h; das 4h às 6h; das 8h às 10h; das 12h às
14h; das 16h às 18h e das 20h às 22h.

Região Nordeste

FM 87,9 – Rádio Novo Lar - Alfenas, Minas
Gerais - Diariamente das 0h às 5h.
FM 95,9 - Rádio Clube Nepomuceno - Nepomuceno, Minas Gerais - Diariamente
das 22h às 5h.
FM 105,9 – Rádio Cidade Alumínio – Alumínio, São Paulo - Diariamente de 0h às 4h.
AM 810 – Rádio Universal - Baixada Santista, São Paulo – Diariamente da 1h às 5h e
das 8h às 9h30. Aos domingos das 8h às 9h.
AM 740 - Rádio Trianon - São Paulo, São
Paulo – Diariamente da 1h às 5h e das 8h
às 9h30. Aos domingos, das 8h às 9h.

FM 98,3 - Rádio Vida FM – Fortaleza, Ceará – Diariamente, das 0h às 5h.
FM 102,7 - Rádio Seara Difusora - Nova
Russas, Ceará – Segunda a sábado de 0h
às 6h. Aos domingos das 0h às 7h.
FM 106,9 – Rádio Cidade Esperança – Imperatriz, Maranhão – Diariamente de 0h
às 5h e das 21h às 22h.
FM 100,9 - Rádio Esperança FM - São Luís,
Maranhão - Diariamente de 0h às 6h.
FM 92,3 – Rádio 92 FM - São Luís, Maranhão – Diariamente das 0h às 5h.
AM 900 – Rádio Nordeste Evangélica –
Natal, Rio Grande do Norte - Segunda a
sábado de 0h30 às 6h.

10 |

Rádio Trans Mundial

Região Sudeste

Região Sul
FM 90,1 - Rádio Agudo - Agudo, Rio Grande do Sul - Segunda a domingo das 22h
às 05h. Aos sábados das 14h às 15h.
FM 90,5 - Rádio Musa FM - Santo Augusto,
Rio Grande do Sul - Diariamente de 0h às 5h.

Notícia

Estreitando laços e
transmitindo a missão
Retiro de ouvintes em língua portuguesa
realizado pela RTM busca aproximar os
ouvintes da missão da Rádio.
Por Polianna Andrade

Um momento de descontração, lazer,
aprendizado da Palavra de Deus e comunhão entre os que fazem a programação
da Rádio Trans Mundial e os que a acompanham de casa. Um convite ao envolvimento
com a missão da RTM: transmitir o evangelho de Cristo. Esse momento foi concretizado no Retiro de Ouvintes de Língua Portuguesa, que ocorreu de 7 a 9 de setembro de
2018 em São Bento do Sul (SC).
“A hora da restauração” foi o tema abordado. A escolha foi uma oportunidade de
trazer à tona o “momento de crise que o Brasil está vivendo, que acaba atingindo a comunidade cristã”, afirma André Castilho, diretor de produção da RTM. “Nós entendemos
que a Bíblia nos diz como agir para restaurar uma sociedade em crise”, acrescenta.
Para a abordagem foram escolhidos três personagens bíblicos: Habacuque, Neemias e
Esdras. O pastor Luiz Sayão e o diretor da Faculdade Batista Teológica de Ijuí (RS), Claiton
Kunz, fizeram a exposição das três histórias e trouxeram uma aplicação prática para os nossos
dias. A música no estilo poético, regional e bem pensado ficou por conta de Vavá Rodrigues.
Quem participou se impressionou, a exemplo de Beatriz Wendhausen, ouvinte de
Pomerode (SC). “Eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que aceitaram o convite de conhecer mais a Rádio. Muitos nem eram ouvintes, mas gostaram demais. Foi um
momento muito especial!”
Quem perdeu essa edição, não precisa se preocupar. Em 2019, o retiro acontece
de 15 a 17 de março no Filadélfia Hospedagem e Eventos, em São Bento do Sul (SC).
Mais informações pelo e-mail valdir@transmundial.org.br. Não deixe de participar!
transmundial.org.br
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Capa

Crianças e adolescentes têm reforço
escolar no núcleo da missão Cuagü.
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MISSÃO CUAGÜ:
RESGATE DA
CIDADANIA DE
RIBEIRINHOS E
INDÍGENAS NO
ALTO SOLIMÕES
Braço social da RTM no Amazonas
contará com centro de atendimento
médico em 2019.
Por Paula Ferreira

T

ijolo por tijolo. É assim. Aos poucos, o centro de
atendimento médico toma forma na comunidade Santo Antônio, no município de Benjamin Constant, no Amazonas.
A direção da RTM e cristãos da Alemanha enxergaram no
local uma oportunidade para beneficiar um povo que vive
nas ribanceiras do Rio Solimões e ainda sofre com a falta de
acesso a saúde e educação. São apenas dois médicos para
atender uma região habitada por 45 mil pessoas. “Temos
crianças morrendo de verminose. Muitos têm problema de
vista, de pele. Os dois agentes de saúde indígena vão poder
trabalhar aqui diariamente. Dependendo do tempo que os
médicos [voluntários] atuarem, poderemos atender de 500
a 1.500 pessoas”, destaca Clauber Vieira Quadros, presidente da Missão Evangélica Cuagü, organização que está à
frente das obras.
O museólogo de 59 anos veio de passagem e acabou
ficando no Amazonas. O plano era participar apenas de um
projeto de revitalização de museus. Porém, as coisas mudaram. Ele se casou e constituiu família com a professora ticuna Deonora Alfredo Quadros. Lá se vão quase 18 anos.
Na presidência da Missão Cuagü, Clauber Quadros deixou
de lado os museus para, como diz, “revitalizar vidas”. Desde
2003, a ONG trabalha com crianças, jovens, mulheres, homens, indígenas e ribeirinhos! Quem precisar!
transmundial.org.br
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O núcleo em Benjamin Constant é um
dos braços sociais da Rádio Trans Mundial, que entende a importância de ações
do tipo. Para o diretor administrativo e de
ministérios da RTM, Valdir Pydd, “trabalhar na área social entre os ticunas é uma
satisfação. É o que nós, como igreja, temos
que fazer, dentro do possível. Temos que
investir, sim”.
A educação é outro ponto forte da
Missão Cuagü. Durante a semana, as crianças das comunidades recebem reforço escolar. Em meio a brincadeiras, elas aprendem. São alfabetizadas e ficam agradecidas
pelas aulas e refeições que fazem nas instalações da ONG. Os cerca de 300 participantes do projeto recebem os cuidados de

Missionário Clauber Quadros
comanda as ações na comunidade.

Pôr-do-sol em Benjamin Constant.

14 |

Rádio Trans Mundial

um grupo de 10 pessoas, entre voluntários
e funcionários. “A minha intenção é que
eles não sejam apenas copiadores”, ressalta a pedagoga Maria Cristina Camelo, que
não esconde a felicidade quando percebe
a evolução dos pequenos na leitura e na
escrita. E, por falar em reforço, a missão
conta ainda com gente do exterior, como a
norte-americana Ana Marie von Chance e
Barbora Knížková, da República Tcheca. A
dupla ajuda em tudo.
Das mãos habilidosas e da mente criativa da índia cocama Leide Ruiz Tenazua
e de outras 34 mulheres surgem roupas,
bolsas e acessórios. Os filhos estudam e
elas também. Aprendem uma profissão no
curso de corte e costura. Geram renda, satisfação e contentamento.
Aos 79 anos, o geólogo Nelson Ellert
esbanja disposição. Viajou mais de cinco
mil quilômetros de São Paulo até Benjamin
Constant para dar uma força para essa turma. Ele encontrou um jeito de melhorar o
sistema de abastecimento de água porque
a demanda vai aumentar com a inauguração da clínica médica. “Estou dedicando o
resto da minha vida para atender missionários em suas necessidades. É um pessoal
que necessita de um ombro amigo e, às vezes, de um bolso aberto.”
A inauguração do centro de atendimento médico está prevista para janeiro
de 2019. A clínica contará com salas de
triagem, esterilização e cirurgia, ambulatório, consultório odontológico, além de dois
banheiros e uma recepção. O investimento
na construção do prédio gira em torno de
R$ 100 mil. Para o sistema de água serão
aplicados outros R$ 65 mil. “A expectativa
das pessoas é muito grande. Quando nos
perguntam o que estamos construindo e
informamos, percebemos expressões de
alegria e esperança”, conta o missionário
Clauber Quadros.
Ouça a reportagem veiculada na programação da RTM sobre os ticunas nesse
link http://bit.ly/reportagemCuagu.

Refeições são oferecidas diariamente aos
estudantes atendidos pelo projeto

Clínica médica da Missão Cuagü
poderá atender até 1.500 pessoas.

transmundial.org.br
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Estudo Bíblico

ESCATOLOGIA,
O ESTUDO
DO FIM
*Este estudo é uma adaptação do programa Conversando com Luiz Sayão, da
RTM, em que o téologo responde a questões enviadas pelos ouvintes.

O que é arrebatamento?
Em 1Tessalonicenses 4, Paulo fala da
vinda de Jesus. Os cristãos de Tessalônica
estavam preocupados porque sabiam que
Jesus voltaria e queriam saber como isso
seria porque alguns deles já haviam morrido.
O v 16 trata do arrebatamento lado
a lado com a ressurreição dos mortos.
Quando Deus decretar o fim da História,
os mortos ressuscitarão. O arrebatamento seria então para os que vivem com Cristo. Eles receberão um corpo glorificado,
não mais sujeito aos problemas que temos
hoje. Isto deverá ocorrer junto com a ressurreição dos mortos.
A dúvida é se arrebatamento e ressurreição serão simultâneos, fechando a
vinda de Cristo, ou se, como muitos dos
pré-milenistas pensam, ele seria o primeiro momento da vinda de Cristo. Mais tarde, Cristo voltaria como juiz daqueles que
viveram sem ele e para implantar o milênio. Já os amilenistas veem tudo isso em
um momento só.

Onde está a expressão “grande
tribulação” na Bíblia e o que ela
quer dizer?
Jesus fala da grande tribulação em
Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13.
A maioria dos cristãos entende que
essa tribulação ainda não aconteceu. Alguns, porém, não a entendem como um
momento único da História do fim dos
tempos. Lendo o Apocalipse, escrito numa
era de dura repressão contra a igreja,
eles argumentam que essa tribulação já
ocorria naquele tempo, que ela sempre
acompanha a igreja através da História e
que terá um desfecho. Mas a maioria não
entende assim, porque Jesus parece falar de um tempo muito específico. Ele diz
que isso nunca aconteceu e que será um
momento muito difícil. Alguns também a
associam com a queda de Jerusalém, e há
16 |
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os que veem nisso o momento final da História, com grande sofrimento para todos.
A questão é se os cristãos passarão pela
grande tribulação. Alguns pensam que sim;
outros, que não.

Como será o arrebatamento dos
cristãos e o que a Bíblia diz sobre
isso?
A maioria dos cristãos atuais acredita
que não enfrentará a tribulação. Por quê?
O Apocalipse tem 22 capítulos: uma
introdução (cap. 1-3), que traz as cartas às
7 igrejas depois da grande visão de Cristo,
e no fim o desfecho da História, (cap. 2022). Os caps. 4-19 falam do juízo divino
sobre a Terra.
Segundo os pré-tribulacionistas, a
igreja não se destina à ira, pois esta não faz
parte do projeto de Deus. Portanto, Cristo
livraria a igreja da tribulação. Outros acham
que a igreja passará por uma parte, e outros
ainda que ela passará por toda a tribulação.
Na minha visão, a igreja passará pelo
menos por uma parte da tribulação, se não
por toda. Isso porque o Anticristo estará
no mundo nesse momento de grande turbulência. 2 Tessalonicenses 2.3 indica que
a Igreja enfrentará o Anticristo, o homem
do pecado.
Ou seja, parece que a igreja gentílica
enfrentará a oposição do Anticristo. Não
faria sentido Paulo falar disso a uma igreja
tão gentílica se a tribulação fosse exclusiva
para os que ficarão na terra e para os judeus que reconheceram o Messias.
Continue este estudo conferindo
os programas “Conversando com
Luiz Sayão” da RTM sobre
escatologia neste link:
bit.ly/conversando_escatologia

transmundial.org.br
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Notícia

?

MAS, TEM
Vavá Rodrigues e banda gravam novo álbum em parceria
com a Rádio Trans Mundial.
Por Jéssica Barreira

O trabalho surgiu após Vavá Rodrigues ter montado o repertório musical do evento
“A RTM na sua igreja” na Primeira Igreja Batista de Santo André (SP). Na apresentação
houve uma grande procura do público pelas músicas que haviam sido apresentadas. “As
pessoas perguntavam ‘tem aquela?’ e nos CDs não tinha”, conta Sueli Gondin, cantora e
colaboradora do projeto, além de esposa do cantor.
Vavá Rodrigues explica que a ideia inicial era retornar à igreja para gravar apenas
o hino “O dia da vitória” durante um culto. Foi então que amigos, familiares e parceiros,
como a Rádio Trans Mundial, com quem Vavá atua no Ministério Itinerante, e a PIB de
Santo André, onde o CD foi gravado em agosto de 2018, o incentivaram a produzir um
novo álbum somente com as composições cantadas naquela noite.
“As pessoas sempre me pediam: ‘Canta aquelas!’, ‘Você tocará aquelas esta noite?’ então decidi colocar esse nome no CD”. O álbum terá doze músicas que já foram gravadas
por grupos como Vencedores por Cristo, Jovens da Verdade e MILAD, além de canções
novas, como “Doce Palavra”, que foi cantada pela primeira vez na PIB de Santo André.
O cantor ressalta que os dois dias de gravação não foram suficientes para apresentar todas as músicas, mas é provável que no futuro possa surgir o segundo volume deste
álbum. “O objetivo é sempre compor, sempre adorar a Deus, esse é o foco”, conclui. O CD
“Aquelas” está disponível para venda na loja da Rádio Trans Mundial. Compre pelo link:
loja.transmundial.org.br.

Vavá Rodrigues e banda. (Da esquerda
para a direita: André Rodrigues, Vavá
Rodrigues, Daniel Pedro, Bidu Novaes e
Wesley Camilo)

Vavá Rodrigues ensina refrão da música
“Doce Palavra” para público.
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Produtos

O devocional produzido pela Rádio Trans Mundial traz diversas meditações sobre esperança, fé, superação, ânimo,
amor, salvação e muitos outros temas do dia a dia para sua
vida e família. Ao longo dos 365 dias do ano, você pode
contar com as meditações e reflexões do devocional que
chega em sua 22ª edição.
Com mais de 20 anos de publicação, o Presente Diário leva cerca de um ano para ser produzido, além de todo o esforço de uma
equipe que conta hoje com cerca de cem voluntários, entre eles
pastores, missionários, teólogos e cristãos que sejam comprometidos com a Palavra de Deus. Além do modelo tradicional, que serve como um instrumento evangelístico, o Presente Diário possui
diversas versões. Confira abaixo alguns dos formatos disponíveis:
dúvidas e questionamentos,
além de escrever sua rotina e
tarefas diárias. A edição pesa
540 gramas e traz as reflexões
do Presente Diário.

Tradicional Mini e Letra Grande
– Pesando 140 gramas, o devocional Presente Diário mini
é excelente para você levar na
mochila ou na bolsa. Já o formato Tradicional é excelente
para estudos em casa ou na comunidade. Ambos os formatos
com capas em brochura. Além
desses, o devocional Presente
Diário também está disponível
com encadernação em espiral e
letra grande.
Momentos Devocionais Brochura ou Espiral – Nesse formato você consegue anotar suas
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Aplicativo Presente Diário –
Para você que prefere utilizar
a tecnologia, o aplicativo é uma
ótima opção. Disponível desde
a edição 16, nesse formato você
consegue escutá-lo durante o
trânsito, no transporte coletivo
ou durante suas atividades diárias. As mensagens estão disponíveis para Android na Google
Play e para IOS na App Store.
Personalizado – Com o objetivo
de ajudar igrejas, comunidades
e missões a cumprirem seu trabalho, o Presente Diário oferece uma versão que possibilita
personalizar a capa e algumas
páginas com logo, imagem ou
informações institucionais relacionadas à igreja, missão ou
comunidade.

Comentário bíblico de Colossenses
O livro faz parte de uma série chamada “Cartas da prisão”. É um
guia de estudo que ajuda a agradecer, louvar e adorar a Deus.
Escrito pelo pastor e professor Itamir Neves, o Comentário
bíblico de Colossenses é uma valiosa fonte de consulta para
professores de Escola Bíblica Dominical, líderes de pequenos
grupos, seminaristas, evangelistas, diáconos, pastores e pessoas
que desejam aprofundar seu conhecimento sobre Jesus Cristo.

O que você precisa saber sobre
capelania
Um manual para você que tem interesse
em iniciar, implantar ou simplesmente
deseja rever o projeto de auxílio cristão.
O livro explica detalhadamente os diversos tipos de capelania e traz informações
necessárias sobre esse trabalho, como
os deveres e os direitos às liberdades
constitucionais.

Segredos da Liderança de Jesus
Os 25 estudos divididos em quatro
DVDs expõem a importância dos ensinamentos de Jesus de Nazaré e como podemos administrá-los em nossos dias. Ao
longo dos capítulos, você será convidado
a analisar a imagem de Jesus de uma
perspectiva humana, a fim de chamar a
atenção para um conhecimento que vai
além da teologia.

Fé Menina
Escrito por Marta Hoffman Bueno e Fabiana Silvestrini. O livro
ajuda nos aspectos práticos do trabalho bíblico com meninas e
adolescentes para orientá-las a ter uma postura cristã dentro dos
aspectos bíblicos, a fim de que tenham uma sexualidade dentro da
vontade de Deus, relacionamentos saudáveis e uma fé verdadeira, além do aperfeiçoamento do seu interior e do amor próprio.

Você pode adquirir os produtos da Loja Trans Mundial pelo site
loja.transmundial.org.br ou diretamente com nosso representante:
Rogério Freitas, pelo telefone (11) 3017-6617
ou pelo e-mail rogeriof@transmundial.org.br.
transmundial.org.br

| 21

Devocional

Cremos que a visão sobre o nosso ministério foi dada por Deus. Ela surgiu da observação
dos problemas e necessidades das crianças e dos relacionamentos delas com suas famílias e comunidades. Em várias aldeias e comunidades Ticuna, Cocama e ribeirinhas do
Alto Solimões, encontramos crianças com histórico de abusos sexuais, abandonadas por
suas famílias, órfãs, vítimas de violência doméstica, vivendo sem amor e sem perspectivas
de um futuro digno, privadas de viverem na presença de Deus.
A Missão Evangélica Cuagü e a Rádio Trans Mundial aceitaram juntas o desafio de servir
nas aldeias e comunidades indígenas e ribeirinhas com uma nova proposta socioeducativa e, principalmente, com ensino e serviços fundamentados na Bíblia Sagrada.
Como principal método de ensino, utilizamos o amor ágape para descobrir e entender
suas necessidades e carências, bem como as causas que as impedem de crescer no amor
de Cristo e desenvolverem-se espiritual e socialmente.
Estamos trabalhando para compartilhar com as crianças um modo de olhar o mundo e
relacionar-se dentro dele com base na fé cristã. Assim, cremos que o acervo espiritual,
cultural e educativo seja o fruto dos esforços de todos os envolvidos que participem conosco desta visão de Deus!
O chamado é urgente! As crianças não podem esperar mais. Os índices de suicídio, prostituição infantil, desintegração familiar, consumo de bebidas alcoólicas e drogas são muito altos e ainda há um grande vazio espiritual.
A população indígena e ribeirinha do Alto Solimões-Amazonas encontra-se em acelerado
crescimento demográfico, e o ócio, a violência, a desesperança e um grande vazio espiritual crescem na mesma proporção.
Não devemos esperar que cheguem dias bons para agirmos, pois eles
não chegarão, o momento é agora!
Somos gratos a Deus por nos permitir caminhar junto com a RTM.
Clauber Vieira Quadros,
Diretor-Executivo da Missão Evangélica Cuagü
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