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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

“Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres”
Salmo 126.3.
O versículo acima expressa o que vai no fundo do meu coração. O
Senhor é um Deus incrível comigo e com a RTM. Tenho certeza de
que não é diferente com você.
Você que acompanha nossas revistas sabe que a cada semestre
apresentamos uma das muitas facetas da RTM. Neste exemplar,
nossa ênfase será num ministério muito especial para todos nós: os
cursos bíblicos por correspondência voltados especialmente para
presidiários. Não deixe de conferir a matéria completa nesta edição.
Quero também destacar o aplicativo da Rádio Trans Mundial. Entendemos que a tecnologia trouxe mudanças e muitas oportunidades nos últimos anos. A internet desconhece fronteiras e, por meio
do nosso App temos alcançado pessoas no mundo inteiro. E pensar
que um simples aplicativo traz você para tão perto de nós. Somos
gratos a Deus que por meio dele podemos ser amigos.
O aplicativo está de cara nova, e nesta nova versão você tem a
oportunidade de nos chamar no Whatsapp, mandar seu pedido de
oração e ver tudo o que está acontecendo na RTM, além de, principalmente, estar em sintonia durante as 24 horas do seu dia. Se
você não baixou ou atualizou o app, esta é sua oportunidade: baixe
ou atualize e convide seus amigos para fazerem parte da grande
família RTM.
Por fim, queremos ouvir você. Conte-nos a sua história de amizade
com a Rádio Trans Mundial.
Um grande abraço,
Ricardo Kroskinsque
Diretor de Comunicação e Relacionamento

transmundial.org.br
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Participações

Muita informação diversificada, qualidade editorial
impecável e que me mantém atualizado sobre a obra
missionária que a rádio
possui no mundo e junto
aos povos indígenas e em
Benjamin Constant (AM).
Variedade de matérias,
sempre com perspectiva
cristã sensata e ponderada.
Parabéns pelo excelente
trabalho desempenhado
ao longo de décadas. Rumo
aos 50 anos!
Ernani Kajota - Curitiba/PR

Deus tem usado a RTM
para alcançar pessoas, edificar, despertar a visão missionária e trazer notícias
relevantes para nosso crescimento. Excelentes músicas. Parabéns aos comunicadores que admiro muito.
Quer ouvir uma excelente
rádio? Ouça a RTM.
Clea Alves - Registro/SP

Eu gosto muito da Revista
Trans Mundial, dos assuntos, da Palavra e das propagandas dos materiais que a
RTM produz. A divulgação
através da revista foi bênção e têm sido muito boa
para mim recebê-la e lê-la.
Inclusive, estou até colecionando.

Fui comprar algumas coisas
em uma casa de material
de construção e, quando fui
pagar, vi atrás da atendente
um exemplar do Presente
Diário. Naquele momento
percebi uma oportunidade
e falei do site e aplicativo da
rádio, dos estudos bíblicos e
programas. Ela disse que ia
Sandra Motta - São Paulo/SP baixar o aplicativo. Me senti
um verdadeiro representante do ministério RTM.
Estamos na cidade de Bre- Christiano e Flávia - Jundiaí/SP
jo, no Maranhão. Conhecemos a Rádio Trans Mundial
através de meu pai, quando
ele se converteu. A RTM foi
um instrumento de Deus Gostaria de parabenizar
para formação da fé cristã toda a equipe de profissiona vida dele. Meu pai foi nais da rádio. Vocês me surdiscipulado pela rádio e se preendem com a qualidade
converteu através da evan- dos materiais, a prontidão
gelização do pastor Rai- do envio e o carinho transmundo Nonato (in memo- mitido pela entrega da Reriam), que indicou a RTM e vista Trans Mundial. Um
que hoje acompanhamos abraço fraternal à equipe!
Que Deus os abençoe.
pela web.
Samuel Marinho - Brejo/MA

Marcio Mano - Recife/PE

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
Lonnie Berger é pastor, líder do Ministério de Homens RTM e autor da série
de livros Cada Homem um Guerreiro

ENCONTRO INCENTIVA HOMENS A
SEREM MELHORES À LUZ DA PALAVRA
Evento do Ministério de Homens RTM ocorrerá em agosto e terá a
participação de Lonnie Berger, autor do livro Cada Homem um Guerreiro.
Por Beatriz Araujo

O mês de agosto de 2019 terá novidades. O Ministério de Homens da Rádio
Trans Mundial realizará no dia 24 de agosto, na Igreja Batista Alemã de São Paulo,
um evento especial para homens de todas
as igrejas do Brasil.
O encontro contará com a participação do pastor, autor de livros, líder e
fundador do ministério de discipulado de
homens “Every Man a Warrior” (Cada Homem um Guerreiro), Lonnie Berger. Ele
virá ao Brasil para palestrar e orientar
homens a persistirem em sua vida espiritual, pessoal e familiar. A ideia é incentivar a criação de grupos de discipulado
em suas igrejas locais.
São vários os testemunhos recebidos
de homens e até mesmo de mulheres cujos
maridos tiveram sua vida transformada pelo
material Cada Homem um Guerreiro. Com

conteúdo de qualidade, linguagem fácil e
prática, os três volumes de Cada Homem
um Guerreiro abordam assuntos práticos
do universo masculino: finanças, casamento, filhos, igreja e, principalmente, relacionamento com Deus, equipando os homens
com os recursos essenciais para que enfrentem e vençam as batalhas da vida.
Discipulado
A ideia é que, a partir da leitura e do
estudo do material impresso, em CD e
também em áudio com o programa Chamados à Vitória (produzido pela RTM e
apresentado por Edson Tauhyl e Douglas
Pek) sejam formados grupos de discipulado para instruir os homens a serem o que
Deus os chamou para ser: pais, maridos,
funcionários e homens melhores, à luz da
Palavra. Os estudos devem ser aplicados
por um líder, com um grupo pequeno. Não
há restrição de igreja e idade.

Quer saber mais sobre como criar um grupo de discipulado para homens em sua igreja?
Adquira o livro Cada Homem um Guerreiro na loja virtual da RTM. E fique atento ao
site e às redes sociais da Rádio Trans Mundial para mais informações sobre o evento
de agosto. Será imperdível!
transmundial.org.br
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Programação

ATLETAS NO AR
Parceria entre Atletas de Cristo e a Rádio Trans Mundial, o programa tem como
objetivo levar informações do esporte
como ferramenta de transformação social e evangelização, prática esportiva e
seu impacto na saúde, e notícias de eventos esportivos com especial enfoque nos
atletas cristãos.
Apresentação e produção: Walter Fernandes e Marcos Grava
Duração: 27’
Estreia: Segunda, às 13h

6 |
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MENSAGEM PARA HOJE
Programa que traz reflexões práticas baseadas na Bíblia, a fim de ajudar as pessoas
a lidar com as situações do dia a dia a partir
de uma perspectiva cristã. São mensagens
curtas e com linguagem simples que vêm
como provocação para pensar de maneira
cristã nas realidades da vida, nas tragédias
e alegrias. Mensagem para Hoje é um convite para um conhecimento mais profundo
da Palavra de Deus, de forma que seja possível vivê-la na prática.
Apresentação e produção: Janus Tarso
Duração: 4’
Estreia: Segunda a sexta, à 1h30

DE VOLTA ÀS RAÍZES - JONAS
Programa que estuda versículo por versículo o livro de Jonas, um dos profetas menores do Antigo Testamento. Apresentado
por Luiz Sayão, De Volta às Raízes aborda
aspectos culturais, históricos e técnicos,
além da espiritualidade do livro. A crítica
ao nacionalismo israelita, o elogio ao estrangeiro, a teimosia e a desobediência do
famoso profeta engolido por um peixe são
expostos em detalhes e profundidade, revelando verdades surpreendentes sobre o
Deus da Palavra e caminhos sob a bênção
divina.
Apresentação e produção: Luiz Sayão
Duração: 12’
Estreia: Segunda, às 21h30

ARQUIVO RTM
Programa que relembra grandes produções que marcaram a história da Trans
Mundial. Tem como propósito apresentar
aos atuais ouvintes os programas antigos
da RTM. Com apresentação de Samuel
Mattos, Arquivo RTM traz uma introdução
histórica dos programas tanto gravados e
terminados quanto os que estão até hoje
em transmissão, descrição do apresentador e a reprodução de um trecho.
Apresentação e produção: Samuel Mattos
Duração: 15’
Estreia: Domingo, às 3h45

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

Fábio Zamana

Fábio Zamana iniciou na
Rádio Trans Mundial como
voluntário em 2011

ALEGRIA, BOAS HISTÓRIAS E FÉ
LOCUTOR ENVOLVE OS OUVINTES E ANIMA AS MANHÃS
E MADRUGADAS DA RÁDIO TRANS MUNDIAL.
Por Gabriella Gouvêa

É

madrugada! Mesmo assim, ele chega alegre. Com o sorriso largo e a voz forte,
Fábio Zamana anima as madrugadas da Rádio Trans Mundial. Das 3 às 9 horas da manhã
comanda os microfones, apresenta o programa Pensando Verde, e quando o ponteiro do
relógio marca 8 da manhã, inicia o Fique Por Dentro ao lado da jornalista Paula Ferreira.
Risadas altas e conversas engraçadas marcam as manhãs da RTM. “Ele chega bem cedo
aqui, muitas vezes cansado, mas sempre com um sorriso no rosto”, observa a companheira de trabalho.
Se você pensa que de madrugada tudo é silencioso, enganou-se. Zamana, atualmente com 35 anos, compartilha histórias pessoais, peripécias de sua filha Luísa, de 3 anos, e
escuta as histórias de diversos ouvintes. “A gente conversa e tem intimidade. A interação
é muito maior do que em outras rádios”, explica o locutor. Fábio lembra que já ganhou
uma festa surpresa e que, em um dia comum, ficou muito feliz quando chegou ao trabalho
e encontrou presentes de diferentes regiões.
Além da diversão, fazer a locução neste horário é para ele um grande desafio. “Tem
muita gente que ouve a rádio na madrugada, pessoas trabalhando, muitas vezes pessoas
que estão passando por situações difíceis”, conta. São 26 rádios afiliadas na madrugada.
8
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Ele é conectado! As redes sociais são o principal meio de relacionamento de Fábio Zamana com os ouvintes

O alcance é grande e a responsabilidade também. Segundo ele, falar com os ouvintes do
Brasil e do mundo exige atenção e carinho.
Desde a adolescência, Zamana esteve envolvido com locução. Com 15 anos já fazia
parte da rádio comunitária da Igreja Presbiteriana de Interlagos (SP). Foi assim que escolheu fazer jornalismo. “Os ouvintes enviavam bilhetes pedindo músicas, era muito legal”,
lembra. Ele passou por outras emissoras, outros trabalhos e pelo táxi. Táxi? Isso mesmo!
Foi sobre quatro rodas que sua história com a RTM começou.
Após seu pai, Elso, sofrer um infarto, Fábio se viu diante de grandes responsabilidades. “Isso mudou a minha história, tive de amadurecer, minha vida mudou radicalmente”.
Durante um tempo, frustrado por não encontrar um emprego na área, passou a apresentar voluntariamente o jornal da noite no Senac, onde conheceu Renata Burjato, que
depois de uma carona lhe apresentou a RTM. “Naquele dia eu orei pedindo a Deus que
usasse minha vida para abençoar outras pessoas”, ressalta a locutora.
Ao longo destes 8 anos na RTM, muita coisa mudou. Fábio constituiu uma família
com a professora Andréia. Passou pela faculdade de canto e faz parte do ministério de
louvor de sua igreja. Para cuidar da saúde, corre, prepara os próprios pães de queijo “low
carb” e nada. “Tem cinco anos que eu faço natação e amo. Indico para todo mundo”, comenta entusiasmado.
Para Fábio Zamana, os ouvintes também são como uma família. Sente-se realizado!
E conta que acha incrível o modo como Deus escreve histórias. “Eu me sinto um instrumento. É isso que nós somos na RTM. Instrumentos vivos que Deus usa para abençoar a
vida de muitas pessoas.”
transmundial.org.br
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Evento

MAIS QUE
OUVINTES,
AMIGOS
DA RTM!
Comunhão é a marca do encontro
que ocorreu entre os dias 15 e 17 de
março, em São Bento do Sul (SC)
Por Paula Ferreira

É no aconchego do abraço, do sorriso
largo e do carinho de quem só nos conhecia pela voz - ou nem mesmo por ela - que
passamos agradáveis dias de março na cidade catarinense de São Bento do Sul. Incrível como o rádio conecta pessoas, como
o Amor une tudo e todos, cada um de um
canto. Cada um com sua história para contar. Saímos de São Paulo em duas frentes:
pelo ar e por terra. Um grupo pôde contemplar bem de perto as nuvens da janela
do avião, passar por elas e imaginar as mais
variadas formas e o Autor de tão bela obra.
Outro comeu poeira na estrada e percorreu
cada pedaço de chão de olho nos detalhes
do caminho. Por vezes, descendo o vidro
do carro para tocar o ar, vendo de longe o
sol, que parecia nos seguir. Em comum, a
expectativa pelo encontro. Fomos recepcionados pelo friozinho do sul, pelo cheiro
bom de mato e pelo singelo colorido das flores. Destaque também para o café da tarde,
com cucas perfumadas e saborosas, preparadas com esmero pela equipe do Filadélfia
Hospedagens e Eventos. Pouco a pouco, os
amigos começaram a aparecer.
“Eu fui ao retiro da Rádio Trans Mundial.
Gente, que coisa boa. Gente, uma palavra tão
boa. Escuta só as palestras, falaram fundo ao
meu coração. E daí tinha um senhor lá que can10 |

Rádio Trans Mundial

tava tão legal, você nem imagina. Maravilhoso.
Você tem que ir. Vamos?” É com toda simpatia, empolgação, simplicidade e doçura que
Noemi Schlemper Ehrhardt, de 69 anos,
convenceu muita gente a estar com ela no
Encontro de Amigos da Rádio Trans Mundial. De Pomerode, em Santa Catarina, onde
a aposentada mora, veio a maior caravana:
20 pessoas. Mulheres, predominantemente. Joinville também garantiu seu representante no evento: o ex-técnico metalúrgico
Ronald Wolter. Primeira vez e uma avaliação
precisa: “Muito bom, muito legal”.
Mais de 50 amigos da RTM estiveram
presentes para ouvir os preletores Luiz
Sayão e Claiton Kunz, além das músicas
com Vavá Rodrigues e Sueli Gondim. “Um
novo cântico a Deus cantai, louvai”, entoava
a dupla na companhia de um coro de vozes
maduras e afinadas. Os pastores destacaram “Os desafios da missão” e ilustraram o
conteúdo com personagens bíblicos. Sayão
abordou a história de José, que não se revoltou contra Deus, nem perdeu a cabeça por causa do sofrimento no Egito. Ele
manteve-se longe do pecado. “Deus permite
lutas, sofrimento, circunstâncias complicadas,
confusão como oportunidade. E, ao sermos
trabalhados pelos momentos difíceis da vida
que parecem não ter sentido, Deus nos leva ao

Amigos da RTM compartilham histórias
em tempo especial no sul do país

amadurecimento para que a gente seja canal
de bênção de verdade”, frisou o teólogo.
Para uma plateia atenta, Claiton Kunz
trouxe ensinamentos extraídos da vida de
Jonas. “Homens de Deus em fuga de Deus trazem maldição aonde quer que estejam indo.
Esse é o exemplo de Jonas aqui. Ele estava fugindo de Deus e, por conta disso, trouxe consequências terríveis para as pessoas que estavam
ao redor dele. Isso a gente vê muitas vezes por aí.
Crente que deveria estar lá fazendo a diferença,
deveria estar lá abençoando pessoas, acaba trazendo problemas também para as pessoas ao
seu redor por não estar cumprindo [a missão],”.
Impactada, a vendedora de seguros
Ruth Eichstaedt, de 58 anos, afirma que as
palestras provocaram reflexão. “Trouxe muito para a nossa realidade, nosso dia a dia, mostrando que Deus realmente está no controle
da situação. É assim também agora. Essa nossa esperança de que Deus está no controle do
Brasil, está no controle da nossa vida, da nossa
família. E temos que confiar nele plenamente,
ter bastante intimidade com ele”. A empresária Iria Volkmann, de 75 anos, gostou tanto
que não vê a hora do próximo encontro, em
2020. “O convívio com vocês todos é maravilhoso, muito bom. Principalmente a música.
Linda, linda, linda! Isso aqui me fez muito bem.
Vou sempre participar, não vou mais perder.
Quem pode participar, venha”.

Iria e Noemi: amizade fortalecida e
planos para o próximo evento

Ouvintes atentos aos desafios da missão
apresentados por Sayão e Kunz

transmundial.org.br
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Capa

Cartas escritas por presidiários agradecendo o
cuidado da RTM através do Curso Bíblico

12 |
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CARTAS QUE

transformam
Curso Bíblico RTM: Uma nova chance
de mudança social.

Por Polianna Andrade

Observar as cartas do mural da RTM levou
Francisco a voltar no tempo. Ele se lembrou da
época em que estava atrás das grades, em uma cela
lotada. Foi quando recebeu a correspondência. A
alegria foi visível ao falar da esperança que cada
cartinha traz ao detento. E o melhor: a esperança
vem com poder transformador. “Meu primeiro contato com o Curso Bíblico foi dentro do presídio. Eu
me voltei para Deus e pedi direção e transformação
na minha vida; foi onde conheci a RTM.” Francisco
Isaías conta que a vida no presídio não é fácil. Nem
todos os detentos recebem visita da família. Estão
esquecidos, sozinhos e desacreditados, pagando
pelos erros que cometeram. Cada carta é um fio
de esperança para os que acreditam que não há
saída. “Essa cartinha chega como se fosse a família
dele.”
Apesar de ter sido condenado a 14 anos de
prisão por tentativa de homicídio, Francisco ficou
4 anos no sistema carcerário. “Após o terceiro criminológico (avaliação de personalidade e antecedentes) e oração”, foi aprovado e liberto. Teve suporte para prosseguir, mesmo em um lugar cruel,
por meio do aprendizado da Palavra de Deus, o
apoio da esposa e o trabalho de amor da RTM. “Fazendo os estudos bíblicos eu ia me fortalecendo e o
Espírito Santo ia falando comigo através das mensagens e orações.” Relatou que era considerado
“um bandido de alta periculosidade” e que a “vida
foi um fracasso total”. Francisco é técnico em enfermagem e, se não tivesse sido preso, este ano
estaria se formando em Direito. Mas teve a vida
transformada e uma oportunidade de recomeço.
Não parou por aí e compartilhou o que estava recebendo por meio do Curso Bíblico. “Quando chegava a cartinha para mim, eu escrevia meu nome e
enviava para a minha esposa. O que me fortalecia eu
mandava para fortalecer ela também.”
transmundial.org.br
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Ana, esposa de Francisco o visitava,
apoiava e orava por ele

Uma nova vida com a família.
Nova caminhada com Cristo.

Cada Curso Bíblico que atravessa as
grades é um fio de esperança

14 |
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A emoção saltou em palavras de gratidão ao expressar o quanto o apoio da esposa foi suporte para ele. Sem ela, admite, não
teria conseguido. Afinal, o amor da família
sustenta na situação desesperadora. A esposa de Francisco, Ana Lúcia, duvidou no
começo: “Eu já notava a mudança, mas não
acreditava e falava: ‘quando ele sair eu quero
ver!’ E hoje eu vejo que ele está aqui, dedicado a mim e à família. Eu sinto e vejo que ele
mudou, a Palavra de Deus está nele.” Com
o ensinamento ele passou a dividir o que
sabia com os colegas de cela. Orava com e
por eles. “Eu fazia o curso da RTM e ia na sequência dos livros da Bíblia, fazia perguntas e
respostas, tipo uma gincana.”
Para Francisco, uma das coisas mais
complicadas quando se passa pelo sistema
carcerário é a saída e a falta de oportunidade. “A sociedade rejeita um ex-presidiário porque olha com maus olhos. Mas a Palavra de
Deus, quando entra, transforma vidas.”
Ele saiu da prisão em abril de 2019,
e afirma que a reconstrução de sonhos é
possível. "Minha vida tem que seguir junto
com a minha esposa e meus filhos, uma nova
caminhada. Eu tenho que voltar para o mercado de trabalho, continuar seguindo e obedecendo à Palavra."
Francisco pretende publicar um livro
contando sua história para levar esperança
aos que acham que não têm mais saída. “O
foco é ensinar aos que estão sofrendo dentro
do cárcere. Assim como Deus resgatou a minha vida e reconstruiu a minha família, ele
pode reconstruir a vida da pessoa.”
Na RTM, conheceu os ministérios de
perto, falou com Solange Dias, que está à
frente do Curso Bíblico, e a auxiliar Cleide
Sutherland. Solange não se conteve. As lágrimas declararam a emoção por ver com
os próprios olhos a transformação de um
dos alunos. Já ele teve a chance de dizer
para elas o quanto o trabalho realizado é
importante: "Eu clamava a Deus por uma
resposta e quando a carta chegava nas minhas mãos era o próprio Deus falando comi-

go por meio dela."
O Curso Bíblico da RTM está em 174 presídios no Brasil. Em 1996, as lições começaram a alcançar os presidiários. Todas têm um
respaldo teológico e são divididas em quatro
módulos. Cerca de duas mil por mês são corrigidas a mão. Após a conclusão, eles recebem
o diploma. “A gente entra com as lições, orações,
Bíblias e o Presente Diário que enviamos. Vemos
muita transformação de vida. Eles escrevem nas
cartinhas que mudaram, estão mais pacientes,
perdoaram quem os colocou lá. A gente nota
que realmente mexe com eles”, destaca Solange
Dias. Cleide Sutherland lembra que “teve um
caso em que o presidiário mostrou o curso para
a esposa, mas como era só para eles, ela disse
que iria fazer o curso junto com ele no presídio,
durante as visitas.”
Além do envio das correspondências, os
funcionários da rádio intercedem pelos presidiários e ouvintes durante os cultos que são
realizados na emissora. Solange acrescenta:
“Oro todos os dias pelos alunos presidiários e
suas famílias, pelos processos, para que larguem
os vícios e, sobretudo, para que levem a sério a

“

O foco é ensinar aos
que estão sofrendo
dentro do cárcere.
Assim como Deus
resgatou a minha
vida, reconstruiu a
minha família, ele
pode reconstruir a
vida da pessoa.

”

Visita do ex-aluno do Curso Bíblico e sua esposa à Rádio
Trans Mundial. (Da esq. para dir.: Polianna Andrade,
Solange Dias, Francisco, Ana e Cleide Sutherland)

transmundial.org.br
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depoimentos

Solange Dias. O sorriso de quem coordena
o projeto e pôde ver o resultado de
transformação além das letras das cartas

Palavra.”
Solange diz que a transformação dos
alunos causa impacto social. “Um dia mandei um texto que falava da responsabilidade
do pai com o filho e um deles me respondeu
dizendo que não parava de chorar quando
leu porque nunca tinha pensado o quanto
deveria ser responsável. Ele tinha vários filhos com mulheres diferentes, mas nunca
havia pensado no que estava fazendo. Reconhecer o erro muda a sociedade.”
O Curso Bíblico para presidiários ganhou força com a atuação do diretor executivo da RTM Valdir Pydd, que viu nos
detentos um campo fértil. “Dei toda força
porque entendo que é importante assistir a
quem está preso. Muitos presidiários se recuperaram, se converteram ou voltaram para a
igreja através dos cursos”, concluiu Pydd.
Cada carta do Curso Bíblico é como
alguém da família atravessando as grades
para conversar sobre a possibilidade de
uma nova vida. Cada lição corrigida é um
motivo de alegria para quem responde às
questões no chão da cela fria. E cada diploma que chega é o resultado do esforço de
quem almeja construir novos sonhos, trilhando um novo caminho.

Este curso é muito importante,
pois me ajuda muito a pensar
e repensar minhas atitudes,
minha vergonha, minhas
diﬁculdades de reconhecêlas. Sei que posso estar hoje
ainda muito longe de Deus,
mas sei que posso mudar isso,
pela misericórdia de Deus,
pelo arrependimento de meus
pecados e pela minha luta
espiritual, que realmente é
uma batalha muito forte. Peço
que Deus abençoe todos vocês
por trazer a Palavra até aqui.
E S B – S. Pedro de Alcantara - SC.

Sou ex-faccioso, ex-assaltante,
ex-traﬁcante, ex-drogado, exalcoólatra, e hoje, para honra
e glória de Deus, me converti
e sou servo de Deus. Obrigado
por esse trabalho que vocês
fazem. Que Deus os abençoe
grandemente.
B J C – Piracicaba – SP.

SEJA AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO!
Caso você queira indicar o curso para algum presidiário,
é só ligar (11) 3017-6600 ou nos escrever:
Rua Épiro, 110 - Vila Alexandria, CEP 04635-030, São Paulo - SP.
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Agenda

50 ANOS DE AMIZADE
PELAS ONDAS DO RÁDIO

[

[ G0U3A.0RD4.E2A0D2AT0 A!

Em fevereiro de 2020, a RTM celebra seus 50 anos. Para
comemorar a data, a equipe da rádio planeja uma grande festa.
Por Jéssica Barreira

Entre muitas ideias, sonhos e projetos, o diretor de Comunicação da
RTM, Ricardo Kroskinsque, planeja com a equipe um dos eventos mais
esperados por colaboradores e ouvintes. Da chegada da transmissão ao
Brasil, que teve início em fevereiro em 1970, até os dias atuais, em que
a internet é a principal aliada no ministério, o evento tem como intuito
celebrar mais um ano do ministério Trans Mundial e estreitar o relacionamento com quem nos ouve e acompanha.
O encontro dos 50 anos contará com participações de músicos como
Wesley e Marlene e Vavá Rodrigues, que compôs uma música exclusiva para
a data. “O Vavá fez algo muito alegre, bem jovem”, afirma Ricardo. A celebração vai ocorrer no dia 3 abril de 2020, no Auditório Ruy Barbosa da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e conta com o apoio da Chancelaria.
“Escutar o nome da rádio me traz muita coisa gostosa, muita coisa
boa”, relata a ouvinte Rute Korte da Veiga, de Santa Catarina. Desde pequena acompanhava os programas por influência da avó, que os escutava
por meio da Rádio HCJB. A recordação de Rute expõe a rotina de estudos que mantinha com a avó, que transformava os programas em textos,
mas com uma linguagem infantil, para que os netos pudessem compreender. “Hoje, quando ouço a rádio, lembro da minha vida com a minha
vó, principalmente para a vida cristã”, ressalta. É através de relatos como
esses que a RTM busca, ao longo desses 50 anos, atingir seu objetivo de
levar as pessoas a adorarem a Deus, instruí-las na doutrina bíblica e atingir cada dia mais pessoas para conhecerem o amor de Cristo. “Parabéns
por continuarem com esse trabalho. Que a rádio consiga sempre trazer
para nós aquilo a que ela se propôs”, diz Rute.
Apoio:

transmundial.org.br
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Notícia

AMPLIFICANDO O
ALCANCE DA MISSÃO
RTM Brasil planeja apoiar outras emissoras que atuam em países de língua portuguesa.
Por Daniele Motta

Imagine você chegando a uma aldeia
no interior de Moçambique e sendo recepcionado por seus habitantes cantando
“Aleluia, Aleluia” e dançando de alegria,
pois sabem que você traz um presente
muito especial. A Rádio Trans Mundial tem
sido recebida assim nessas aldeias desde
que começou a distribuir rádios e incentivar os habitantes a convidarem todos os
que conhecem para ouvirem programas
em sua língua natal.
Também foi assim que o diretor de Produção da RTM Brasil, André Castilho, foi
recebido na visita que realizou em fevereiro
deste ano. O principal intuito dessa viagem
era iniciar o contato para o projeto de colaboração da RTM Brasil com outros escritórios de língua portuguesa pelo mundo. No
planejamento, que durou cerca de um ano
e envolveu os escritórios regionais da RTM
América Latina e África, foi decidido que essa
aproximação começaria por Moçambique.
A visita iniciou-se por Johannesburgo, na África do Sul, onde André conheceu
o escritório da RTM, que executa a parte
administrativa e a transmissão de programas. Em seguida partiu para Maputo, em
Moçambique, onde a RTM tem uma rádio
FM. “Hoje a rádio tem licenças para operar
em outras cidades, mas devido a dificuldades de recursos, não conseguem ampliar
a transmissão. Contudo, a emissora funciona 24 horas por dia. Eles já transmitem
o Rota 66 e têm um público que gosta do
Rota”, conta o diretor.
Após essa parada, André e a equipe
viajaram por mais de 150 km de uma estrada de terra entre Mocuba, onde há um
estúdio em parceria com o Instituto de For18 |
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mação Teológica e Ministerial local, e Pebani. Ao longo do caminho, pararam em cinco
vilas para a distribuição de rádios e Bíblias.
Como a região não possui energia elétrica, os aparelhos funcionam com pilhas ou
bateria interna, que é ativada quando a pessoa dá corda. Eles também possuem uma
lanterna que permite o estudo da Bíblia à
noite. As Bíblias distribuídas eram traduzidas em Iomwe, a língua local. “O que mais
me impactou é que eles são um povo com
sede de levar Jesus para outras pessoas. A
igreja estava há muito tempo tentando entrar nessas vilas e só conseguiram chegar lá
agora, e muito em função da rádio. Então, o
que é bonito é ver Deus nos usando como
missão para abrir caminho”.
André Castilho também esteve na Suazilândia, onde conheceu os transmissores
da RTM: um galpão grande e 9 antenas. E
ouviu de um missionário o testemunho da
construção desse espaço:
Na época da construção faltou areia.
Então, eles enviaram um telegrama para
os EUA com as palavras: “No sand. Money”
(Sem areia. Dinheiro), e os norte-americanos responderam: “No money. Pray” (Sem
dinheiro. Oração). Então, eles oraram. Naquela noite houve uma tempestade, que
fez com que viesse areia pelo rio e se formassem bancos de areia bem ao lado da
construção.
Na visita, a RTM Brasil forneceu conteúdos em português para serem transmitidos pela RTM local. Para o futuro há
projetos de tradução de programas para
línguas locais, realização de treinamentos
e parcerias para uma colaboração ministerial. Ore conosco por este projeto!

André visita estúdio da TWR-África

Sphiwe Nxumalo, diretora para o Sul da
África, entrega Bíblia na língua Lomwe em
aldeia moçambicana

Sphiwe e Salvador Bacar, diretor da Rádio Trans
Mundial de Moçambique, entregam rádio para
ouvinte da Rádio Capital FM em Maputo

Ouvinte e líder de grupo local celebra
recebimento de Bíblia

Entrega de rádios em aldeia moçambicana

Sede do parque de transmissões da
TWR-Suazilândia

transmundial.org.br
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Estudo Bíblico

A VIDA DE
ORAÇÃO
DO CRISTÃO
Este texto é uma adaptação do programa Através da Bíblia, da RTM, em que o
professor Itamir Neves traz um estudo
sequencial da Bíblia capítulo por capítulo
e parágrafo por parágrafo. A análise é do
livro de Colossenses, capítulo 4.

Depois de um dia de muitos afazeres, correria e intensas atividades, quando nos recolhemos
e buscamos a Deus em oração, o sono se torna
um grande empecilho. Um obstáculo intransponível. Um inimigo que precisa ser vencido.
Porém, se desejamos uma vida de oração,
devemos dar ouvidos às palavras de Jesus em
Mateus 26.41: “Vigiai e orai, para que não entreis
em tentação; o espírito, na verdade, está pronto,
mas a carne é fraca”.
Seja o sono, falta de tempo, um local inadequado, o desânimo pela demora da resposta às
orações ou qualquer outro obstáculo que se levante, temos que enfrentá-lo, superá-lo e continuar orando. Deus, tratando-nos como filhos
e sabendo da nossa insistência igual à de uma
criança que, cansada demais, não consegue pedir adequadamente aquilo que mais deseja, por
certo apenas uma frase ele entenderá e atenderá ao tentarmos orar. Temos a intermediação do
Espírito Santo. Deus é Pai e pode nos atender!
Paulo convocou os colossenses e convoca-nos também para que oremos. O apóstolo
convida-nos para que em nossas orações não
peçamos a liberação de uma tarefa ou de uma
circunstância. O seu pedido é que, em nossa
oração peçamos fortalecimento para completar
a tarefa ou superar as circunstâncias.
Em resumo, podemos dizer que a vida de
oração do cristão deve caracterizar-se por pedir fortalecimento a Deus, independentemente
das circunstâncias.
Verdades fundamentais para a vida de
oração do cristão
No capítulo 4 de Colossenses encontramos verdades fundamentais sobre a vida de
oração do cristão. Em Colossenses 4.2-4 lemos: “Perseverai na oração, vigiando com ações de
graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós,
para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de
falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também
estou algemado para que eu o manifeste, como
devo fazer.”
A primeira verdade é reconhecer e obedecer à ordem bíblica “perseverai em oração”,
isto é, “orem continuamente”. A ordem está nas
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palavras do Senhor Jesus em Lucas 22.40. Também está em outras palavras do apóstolo Paulo
em Romanos 15.30-33. Essa ordem é: continuem perseverando. Continuem a orar sem desistir. Orem sempre.
A segunda verdade é reconhecer e desenvolver a oração de uma maneira adequada. Nos
versículos 2 e 3 é dito “vigiando”, isto é, estar
desperto. Estar acordado para orar. “Vigiando,
mas com ações de graça”, uma atitude que deve
ser feita com gratidão, com agradecimento, reconhecendo que Deus tem sempre o melhor,
mesmo que aos nossos olhos haja dificuldades.
A maneira adequada também é “suplicai,
ao mesmo tempo, também por nós”, ou seja, interceder com insistência em favor de alguém. A
oração não deve ser apenas egoísta, em nosso
favor. E, quanto ao verbo suplicar, implica implorar, interceder, invocar, orar, pedir, rogar. São
sinônimos que descrevem essa atitude.
A terceira verdade é reconhecer a meta
pretendida - deixar o objetivo claro. No versículo 3, a oração é feita a Deus, o doador das dádivas, em nome de Jesus, o mediador. E o alvo daquela ocasião era para que Paulo tivesse portas
abertas para continuar proclamando a Palavra
de Deus. A meta, então, era proclamar o Senhor
Jesus Cristo, o mistério agora revelado.
Você tem proclamado o Senhor Jesus através das palavras, do seu viver, através das suas
atitudes? Esta é a meta e por essa meta temos
de orar para que nossa vida proclame efetivamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Continue este estudo ouvindo o
programa “Através da Bíblia” neste link:
http://bit.ly/colossenses4

Acompanhe outros estudos no livro
‘Comentário Bíblico de Colossenses’,
escrito pelo produtor e apresentador do
programa Através da Bíblia, Itamir Neves.
Adquira já o seu na loja da RTM:
bit.ly/comentariocolossenses
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
FM 87,9 – Rádio Vila Nova – Tonantins, Amazonas – Segunda a sexta de 0h às 8h e das
14h às 23h59, sábado a partir de 0h às 10h e
das12h às 23h59 e domingo o dia todo.
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 de 0h às 4h.
FM 89,9 – Rádio Paz – Palmas, Tocantins
– Segunda a sábado de 0h às 5h e domingo
das 16h às 5h.
Região Nordeste
FM 98,3 - Rádio Vida FM – Fortaleza, Ceará – Segunda a sábado de 0h às 6h e domingos de 0h às 7h
FM 102,7 - Rádio Seara - Nova Russas,
Ceará – Segunda a sábado de 0h às 6h e
domingos de 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 de 0h30 às 6h.
AM 900 – Rádio Nordeste Evangélica –
Natal, Rio Grande do Norte - Segunda a
sábado de 0h às 6h.
Centro Oeste
FM 89,5 - Rádio Paz FM – Goiânia, Goiás
– Diariamente, de 0h às 5h.
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AM 1320 – Rádio Liberdade de Uruaçu
- Uruaçu, Goiás – Sábado e domingo, das
20h às 13h.
FM 101,5 – Rádio Trans Mundial - Corumbá, Mato Grosso do Sul - Diariamente de 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 Sudeste
FM 87,9 – Rádio Novo Lar - Alfenas, Minas
Gerais - Diariamente de 0h às 5h.
FM 95,9 - Rádio Clube Nepomuceno Nepomuceno, Minas Gerais - Segunda a
sexta das 22h às 6h e domingos das 20h
às 6h.
FM 105,9 – Rádio Cidade Alumínio –
Alumínio, São Paulo - Segunda a sexta de
0h às 4h.
AM 810 – Rádio Universal - Baixada Santista, São Paulo – Diariamente da 1h às 5h e
das 8h às 9h30.
AM 740 - Rádio Trianon - São Paulo, São
Paulo – Diariamente da 1h às 5h e das 8h
às 9h30.
Região Sul
FM 90,1 - Rádio Agudo - Agudo, Rio Grande do Sul - Diariamente das 22h às 5h e
sábados das 14h às 15h30
FM 90,5 - Rádio Musa FM - Santo Augusto, Rio Grande do Sul - Segunda a sábado
de 0h às 6h.

A LOJA RTM ESTÁ DE CARA NOVA!
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AGORA VOCÊ TEM ACESSO AOS PRODUTOS
DA RTM DE FORMA PRÁTICA E ACESSÍVEL!

Novo layout com mais
funcionalidades para você!
Layout mais dinâmico
Adquira
o devocional
Presente Diário, livros de
Envio
de mensagens
diretas
Sayão, Itamir Neves, Israel Mazzacorati e
paraLuiz
os locutores
outros autores, DVD’s e CD’s exclusivos.

Espaço para pedidos de oração
loja.transmundial.com.br

BAIXE O APLICATIVO EM SEU CELULAR
OU TABLET E FIQUE LIGADO
NA PROGRAMAÇÃO DA RTM!

Produtos

Liderando Juniores
Esta obra é rica em significado. Escrita por um grupo de líderes, com sua experiência e bagagem, para outros grupos de
líderes, Liderando Juniores é composto de experiências no
ministério e aprendizados sobre o Reino de Deus para o cuidado de juniores. Trata-se de uma construção de um grupo
inteiro que aprendeu com outros líderes que os antecederam neste fantástico ministério. Este livro aborda o privilégio de cuidar de juniores da igreja.

Onde está a Esperança?

Sim, Pai, Eu Vou!

Neste livro, Joerley Cruz traz meditações sobre a esperança, prestando
uma valiosa contribuição à literatura
devocional do Antigo Testamento, em
que apresenta Deus como universal,
soberano, onipresente e onipotente,
santo e justo, perdoador e amoroso.

Nas páginas deste livro, a autora Ursula Epp, apaixonada pela matéria, contribuirá ricamente para seu despertamento e a paixão para o ministério de
capelania escolar, classificado como um
dos ministérios mais relevantes de missões urbanas do Brasil.

DVD Sermão do Monte – A chegada do Reino
Esta coletânea com seis DVDs traz uma série de mensagens sobre
o Sermão do Monte, presente nos capítulos 5 a 7 do evangelho
de Mateus. O conteúdo é dividido em 12 reflexões teológicas e
devocionais para o coração do seguidor de Jesus. São mensagens
sobre os textos mais famosos e impactantes de todo o Novo Testamento. Apresentado pelo pastor Luiz Sayão, o material aborda
uma das maiores pérolas da literatura sacra, cristã e universal.
Você pode adquirir os produtos da Loja Trans Mundial pelo site
loja.transmundial.com.br ou diretamente com os representantes:
Rogério Freitas, pelo telefone (11) 3017-6617
ou pelo e-mail rogeriof@transmundial.org.br
Miguel Iervolino, pelos telefones (11) 3017-6606
ou pelo e-mail miguel@transmundial.org.br
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Comentário Bíblico Expositivo – Através da
Bíblia em MP3
Todo o conteúdo do Através da Bíblia está disponível nestes dois pen-drives. São mais de 650 horas em 613 estudos que, ouvidos uma vez por dia, totalizam cerca de cinco
anos. A obra é praticamente um Seminário Bíblico em áudio! Há mais de 50 anos, o programa, atualmente apresentado por Itamir Neves, vem abençoando vidas em todo o
mundo. Este material chega às suas mãos como ferramenta
para melhor compreensão e aplicação da Palavra de Deus.

Manual de Felicidade

Finanças em Ação – Volume 1

Este livro expõe uma vida abundante,
cheia do Espírito. Dedicado a conduzir o
leitor a conhecer a Cristo como salvador,
Manual de Felicidade é um livro voltado
para profissionais de teologia e para os
que almejam conhecer mais do Senhor
Jesus Cristo.

Neste livro, você encontra estudos bíblicos sobre administração financeira
escritos de forma didática, direta e prática. O objetivo desta série é expor com
clareza o que a Palavra de Deus ensina
sobre o dinheiro e como este deve ser
administrado.

Deus não entra no meu gabinete
Este livro aborda a história de jovens cubanos que, em novembro de
1985, foram considerados política e socialmente inaptos para fazerem parte das unidades militares. Levados à força para servirem à
pátria sob disciplina militar, os jovens foram obrigados a trabalhar na
produção agrícola. O autor traz detalhes de sua inclusão e a de outros jovens cristãos nessas unidades, compartilhando sua crise de fé
em um relato comovente e cheio de ensinamentos.

transmundial.org.br

| 25

Devocional

“Agora já não há condenação para
os que estão em Cristo Jesus!”
Romanos 8.1

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa! Essa é a companheira indesejável e inseparável de muitos de nós que atravessamos a vida levando um fardo malquisto e escravizante. A culpa domina, atormenta e corrói.
Você sabia que existe culpa falsa e culpa verdadeira? Se a culpa é falsa, não devemos
permitir que ela encontre lugar em nossa mente e coração, pois é uma acusação vazia. Se
é verdadeira, não precisamos mais carregá-la! Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e levou sobre si nossas transgressões. Se confessarmos os nossos pecados, ele é
fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
Será que você se sente dominado, atormentado e corroído pela culpa? Talvez você
tenha ouvido mentiras e acusações a vida toda e seja refém de cada uma delas em suas
atitudes, agindo por impulso como se estivesse sob um domínio opressor. Talvez você
seja escravo de suas más escolhas e não consegue se livrar da culpa verdadeira, embora
já tenha se arrependido e mudado.
Se esse é o seu caso, traga à memória o que lhe dá esperança: Cristo é capaz de nos
libertar. Ele traz luz à nossa vida e destrói toda mentira dita a nosso respeito, quebra
toda acusação falsa, liberta-nos das assombrações do passado e nos oferece uma nova
vida. Jesus disse: “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará!” Cristo é o caminho,
a verdade e a vida, e ele nos transforma por completo. 2 Coríntios 5.17 diz: “Se alguém
está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas!”
Jesus é a verdade que nos liberta do pecado, da condenação, das acusações, da culpa falsa
e verdadeira. Em Cristo, nossa liberdade é completa!

Susie Pek
Coordenadora do
Mulheres de Esperança RTM Brasil
& América Latina
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