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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 Especial

“Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!” (Sl 133.1)
Foi o amor de Cristo, o compromisso com as Escrituras, e incessante oração que uniu homens e mulheres que fundaram a RTM do
Brasil. De diversas denominações e etnias, todos estavam comprometidos com a Grande Comissão registrada em Mateus 28.18-20.
Em março de 1968, encontrei no Rio de Janeiro Horst Marquardt
do ERF (RTM na Alemanha), que veio ao Brasil sonhando com o desenvolvimento de um ministério de rádio por aqui. Pela sua instrumentalidade formou-se o comitê fundador da RTM Brasil, que me
convidou para ser seu primeiro secretário-executivo. Em setembro
de 1969, depois que a minha esposa Marli e eu terminamos um estágio de treinamento na Europa e em Bonaire, nos instalamos em
São Paulo, na Ibasp. E que alegria quando, em fevereiro de 1970,
foi publicado no diário oficial o registro da RTM. A estas alturas a
nossa pequena equipe já atendia a centenas de cartas em português e alemão de ouvintes dos programas irradiados da potentíssima estação na ilha de Bonaire.
Quando contemplo hoje, 50 anos depois, o que Deus fez da RTM,
me vem à mente o Salmo 133.1: “Como é bom e agradável quando
os irmãos convivem em união!”
É o mesmo princípio do amor fraternal que ainda une a equipe e
os mantenedores desta missão nacional. É enorme o impacto pelas
múltiplas estações de rádio, via satélite, pela plataforma transmundial.com.br e a mídia social. Outros projetos impactantes são o Presente Diário, Mulheres de Esperança, Cada Homem um Guerreiro,
Cursos Bíblicos, e parcerias com diversos ministérios. Desde 2019,
a RTM também sustenta dois casais de missionários brasileiros do
outro lado do Oceano Atlântico, em Portugal e na Itália.
Seja você também um amigo da RTM e participe da bênção que Deus
promete quando irmãos estão unidos.

Edmund Spieker
Primeiro secretário-executivo
da RTM entre 1968-1983.

transmundial.org.br
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Participações

É bom sabermos que somos
uma família e sentirmos a alegria e a tristeza dos nossos irmãos. A rádio é uma bênção
em nossas vidas e famílias.
Que o Senhor esteja sempre
com vocês da RTM. Quero
dizer que amo todos os programas e compartilho com
meus contatos, pois é uma
forma de evangelizar.
Socorro – Ceará
A Trans Mundial faz parte
da minha história. Ouvíamos
sempre de madrugada quando criança. Morava na região
do Baixo Amazonas, no Estado do Pará, em um lugar chamado Igarapé do Salé. Minha
mãe acendia a lamparina e
ligava o nosso rádio. Amava
ouvir as histórias bíblicas com
efeitos, ficava imaginando
cada cena. Por isso pedia para
a minha mãe, há 8 anos falecida, me acordar. Hoje moro em
Rondônia. Sou esposa de um
pastor abençoado.
Leopoldina - Rondônia

Sou muito grata a Deus pela existência da Rádio Trans
Mundial. Quando eu era criança, ouvia a RTM por um
radinho do meu tio, que já dorme no Senhor. Quando
cheguei à adolescência, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Foi um período difícil porque meu pai perseguia a mim e as minhas irmãs, que também tinham se
convertido. Sem muito acesso à igreja, nos levantávamos cedo para ouvir o “Através da Bíblia”, com o pastor
Davi Nunes. Como nos ajudou a confiar mais em Deus
em meio às perseguições. Hoje toda a minha casa serve ao Senhor, inclusive meu pai. Que Deus continue a
abençoar a todos que fazem parte deste ministério.
Ana Paula – Roraima

Tenho ouvido a programação da RTM. Ela é muito boa.
Parabéns pelo trabalho. Sou adventista e conheci a
Trans Mundial por causa do Presente Diário.
Penha – São Paulo

Nos anos 80, ouvia a Rádio Trans Mundial porque meu
pai havia comprado um rádio grande, daqueles de mesa.
Durou apenas cinco anos porque morávamos no Tocantins que, na época, pertencia a Goiás e depois nos mudamos para o Pará. Lá, a rádio não sintonizava. Porém, já
faz quatro ou cinco anos que ouço a RTM pelo aplicativo. Está bem mais fácil ouvir pela internet. Deus tem me
abençoado sempre.
Oséias – Pará

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

Paula Ferreira e Walter Fernandes, Ruben e Joyce Pirola desempenham
trabalhos missionários na Itália e Portugal, respectivamente

MISSÕES QUE ATRAVESSAM
O ATLÂNTICO
RTM envia missionários para Itália e Portugal
Levar a mensagem de Deus para além do Oceano Atlântico é um grande desafio. Em
tempos tão corridos e marcados por conflitos, as missões Itália e Portugal, projetos desenvolvidos pela Rádio Trans Mundial do Brasil (RTM), têm como objetivo alcançar vidas
e formar jovens lideranças cristãs.
Os casais Paula Ferreira e Walter Fernandes e Joyce e Ruben Pirola serão os responsáveis pelos projetos na Itália e em Portugal, respectivamente. Eles já estão na Europa desde o fim do ano passado.
"O desafio é gigante, mas sabemos quem vai à frente e já preparou todas as oportunidades para nós”, comentou Paula Ferreira que, até o ano passado, era produtora-executiva da RTM e apresentava os programas “Fique por Dentro”, “Mulheres de Esperança” e
“Família Hoje”. Ela e Walter vão trabalhar na CRC, parceira da Trans World Radio.
Em Portugal, o trabalho a ser realizado por Rubinho, um dos fundadores da RTM no país,
e Joyce, está baseado na formação de jovens líderes cristãos. “A missão é ampla e busca fortificar a igreja”, comentou. Sua companheira, Joyce, vai ter o primeiro contato com o campo
missionário. Eles vão trabalhar na administração da rádio e nos ministérios mantidos por ela.
As missões Portugal e Itália são um marco para a Rádio Trans Mundial brasileira, que completa 50 anos em 2020. Os missionários sabem que os campos estão prontos para a colheita.

Saiba mais sobre as Missões Portugal e Itália e como você pode contribuir
com estes projetos em transmundial.com.br/doe

transmundial.org.br
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Como ouvir

NOVAS FORMAS
DE OUVIR A RTM
Podcasts, aplicativo e streaming:
a Trans Mundial em múltiplas plataformas
Podcasts têm sido uma das grandes febres do momento. É possível perceber isso
em números. Pesquisa realizada pela plataforma Deezer, com dados também de Spotify,
Apple Podcasts e Google Podcasts, aponta que, entre 2018 e 2019, houve um aumento
de 67% no número de ouvintes de conteúdo neste formato no Brasil. Pouco mais de 25%
dos entrevistados afirmaram que ouvem mais de uma hora diária de podcasts.
É neste universo que a RTM chega às plataformas. Entre os títulos disponíveis temos: “Na Contramão”, “Entendendo a Bíblia”, “Família Hoje” e “Espelho na Janela”. Agora
é possível escutar, pausar, repetir quantas vezes quiser e até baixar o conteúdo nas plataformas de streaming e agregadores. A Trans Mundial tem conteúdo em podcast nas
plataformas Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts e TuneIn.
O rádio se reinventa e a Trans Mundial acompanha as principais mudanças com o
objetivo de levar a mensagem de salvação para todas as pessoas, de todas as idades. “Estamos começando a seguir as tendências do mercado. Com isso, a gente alcança um público mais jovem, trazendo maior visibilidade a partir de um público diferenciado. Esse é
o público que almejamos atingir”, disse Ricardo Kroskinsque, diretor de Comunicação e
Relações Públicas da RTM.
Para ouvir, basta pesquisar Rádio Trans Mundial em sua plataforma favorita. Outros títulos da Trans Mundial devem entrar para as plataformas em breve.
Além dos podcasts, a RTM transmite desde 2002 a sua programação pela internet. Pelo www.transmundial.org.br é possível acompanhar, 24 horas por dia, os programas, estudos bíblicos e devocionais produzidos pela
Trans Mundial. Ultrapassar fronteiras sempre
foi um dos objetivos da missão. “Enquanto algumas rádios ainda têm dificuldade em aderir
ao streaming, nós o consideramos o principal
canal para alcançar as pessoas, sobretudo
neste período de transição de sinal em que
muitas rádios AM estão migrando para o FM.
Não há limitação geográfica e nem de público.
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Falamos às pessoas do Brasil e do mundo com a agilidade característica do rádio”, acrescentou Kroskinsque.
Outra opção para ouvir a rádio é pelo aplicativo. Ele é gratuito e está disponível para
usuários dos sistemas Android e iOS. Por meio dele é possível ouvir a RTM, apresentar
pedidos de oração, acessar a loja e verificar os produtos à venda, além de ter acesso direito às páginas oficiais do Facebook, Instagram, Youtube e Twitter.
Quem usa Deezer ou TuneIn também pode ouvir a programação da RTM: basta procurar na aba “rádio ao vivo”.
CONFIRA COMO OUVIR OS PODCASTS DA RTM
•
•

•
•
•
•

Busque a plataforma que deseja acessar (Spotify, Deezer, Castbox,
Google Podcasts, Apple Podcasts ou TuneIn);
Abra e digite o nome do podcast (Na Contramão, Família Hoje ou
Entendendo a Bíblia) ou procure por Rádio Trans Mundial na área
de busca;
Ao encontrar o podcast, clique e você terá acesso a uma playlist
completa dos episódios;
Escolha o episódio que deseja ouvir;
É possível baixar o episódio para ouvir offline (sem gastos de dados);
Aperte o play e ouça.

transmundial.org.br

|

7

Perfil

Na RTM desde 2010, Renata
Burjato é apresentadora e
produtora; na vida pessoal,
tornou-se mãe em 2018

LOCUTORA, APRESENTADORA, MÃE E DONA DE
UMA DOÇURA QUE VAI MUITO ALÉM DE SUA VOZ:

conheça Renata Burjato

De voz suave e de frases mansas, Renata Burjato de Barros Scalise demonstra amar
aquilo com o que trabalha. Leva alegria e companheirismo todos os dias a quem ouve a
Rádio Trans Mundial pelo Brasil e ao redor do mundo.
Formada em jornalismo, a locutora da RTM tem também curso técnico de rádio, de
apresentação de TV e especialização em mestre de cerimônias. Renata está na Trans
Mundial desde 2010.
Renata já foi apresentadora do “Fique por Dentro” - na atualidade apresentado por
Michelle Gomes e Fábio Zamana. “A Palavra em Canções”, “Entendendo a Bíblia” e “Um
Tempo Com Deus” são programas que também apresenta ou participa, sempre com sensibilidade e rapidez. Atenção constante às participações de cada ouvinte, conforme ela
mesma destaca. “Nesses programas há uma interação um pouco maior com o apresentador porque temos que fazer sempre o link entre o ouvinte e o apresentador, e durante
tanto tempo que você vai ficando amigo de quem apresenta”, comentou.

Espelho na Janela
Dentre todos os programas, um deles requer mais atenção e detalhes. Isso faz com
que haja também um carinho especial por ele. “O ‘Espelho na Janela’ é uma delícia de
produzir. Acho que minha intimidade com o Senhor aumentou muito depois de produzi-lo
porque primeiro você tem que se encontrar na história”, disse.
8
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Em “Espelho na Janela”,
programa pelo qual tem grande
carinho, Renata desenvolve
histórias de personagens bíblicos

O programa traz as histórias de personagens bíblicos a partir de informações contidas
na Bíblia e em pesquisas relacionadas às sagradas escrituras. Quando não há detalhes na
Bíblia, quem faz a narrativa das histórias coloca-se no lugar das personagens em meio aos
sentimentos humanos. Desta forma, a ideia é que entendamos os personagens bíblicos a
partir de nossas experiências. “Para você sentar e escrever, tem inevitavelmente que ler a
história mais um monte de vezes e, à medida que lê a história, você percebe de forma mais
intensa como Deus é maravilhoso e então você se apaixona mais por Deus”, explicou.
O projeto deu tão certo que acabou virando livro. A obra é fruto do trabalho dela em
parceria com outro apresentador da casa, Israel Mazzacorati.
De todas as histórias que teve a oportunidade de contar no Espelho na Janela, Renata se identifica mais com a de Lia. “A Bíblia dá margem para acreditar que depois de ela
tentar encontrar em muitos lugares aquilo de que precisava, por fim ela entendeu que
precisava adorar o Senhor, e isso foi o ápice da vida dela. Com Ele, a gente não precisa de
mais nada”, conclui.

Família
A família é outra parte muito importante para Renata. Quando ela está longe dos
microfones do estúdio, ela está perto da filha, Paolla, e do marido Luis Gustavo Scalise. “A
família é nossa primeira sociedade e é projeto de Deus. São pessoas que buscam o amor
incondicional experimentando o amor condicional. É muito bom, mas, ao mesmo tempo é
difícil e complexo porque não somos perfeitos, mas juntos vivemos como Deus nos chama para viver, olhando para ele”, finalizou.
transmundial.org.br

|

9

Cursos Bíblicos

As lições sobre a vida de Jesus
Curso bíblico para ouvintes será disponibilizado por plataforma digital
A vida de Jesus é repleta de muitas
lições. Ele nos ensinou por parábolas em
diversas passagens. Para explicar mais a
fundo as duas naturezas de Cristo (homem
e Deus) e momentos importantes de seu
ministério, a Rádio Trans Mundial lança, em
março de 2020, o Curso Bíblico para Ouvintes. As aulas serão gratuitas e por meio de
plataforma hospedada no site da RTM.
O primeiro curso a ser oferecido
neste formato tem como tema “A Vida
do Senhor Jesus Cristo com base no
Evangelho de Mateus”. Ele é destinado
tanto a cristãos quanto a não cristãos,
como explica o responsável pelos módulos, Leonardo Honda.
“O curso pode ser tanto para aqueles
que já têm algum conhecimento bíblico
quanto para os não cristãos. É uma linguaItamir Neves e Leonardo
Honda trabalharam em
parceria para montar Cursos
Bíblicos para Ouvintes

10 |
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gem muito acessível e de fácil compreensão. É um conteúdo simplificado, mas não
simplista”, comentou.
O curso terá 10 módulos. Entre os temas, a introdução do Messias no mundo, a
infância de Cristo, o ministério de Jesus, a
crucificação e a ressurreição. “Além disso,
temos quatro apêndices (suplementos): A
Palavra de Deus é digna de toda confiança,
profecias messiânicas, as duas naturezas
do Senhor Jesus Cristo e as duas naturezas do Senhor contrastadas, que complementam os pontos já trabalhados pelo
curso”, disse.
Ao final de cada módulo (com exceção
dos dois iniciais, que são introdutórios), há
questionários com sete perguntas em cada.
A pessoa deve responder a todos para receber o certificado de conclusão do curso.

A vida de Jesus com base no livro
de Mateus é o tema do primeiro
módulo a ser disponibilizado em
plataforma digital

Todo o conteúdo trabalhado no Curso Bíblico para Ouvintes tem coordenação
teológica do pastor Itamir Neves, autor
do livro “Comentário Bíblico de Mateus –
Através da Bíblia”, uma das obras consultadas para o projeto.
“Sabemos que há um grande interesse por parte dos ouvintes e do público em
geral por saber mais da vida de Cristo, afinal, seus feitos têm gerado frutos por gerações. É importante entendermos conceitos e o contexto no qual se deu a passagem
de Cristo pelo mundo”, observou Neves.
Vale ressaltar que o Ministério de
Cursos Bíblicos não é algo novo na Rádio
Trans Mundial. Presidiários de diferentes partes do Brasil, por exemplo, são ensinados sobre fundamentos da fé cristã
por meio de correspondências há muito
tempo. A novidade é a forma como o cur-

so passa a ser oferecido: pela internet. Os
interessados poderão se cadastrar, em
breve, por plataforma do servidor do site
RTM para ter acesso ao conteúdo. A ferramenta avisa aos alunos quando há novas
lições disponíveis. Por meio da plataforma,
as pessoas também podem deixar dúvidas
para que sejam repassadas ao professor.
A ideia, contudo, é possibilitar que
pessoas sem acesso à internet também
possam fazer o curso. “Teremos a versão
impressa do curso. Nós vamos encaminhar
todo o material impresso. A pessoa vai nos
mandar apenas os questionários respondidos para que possamos encaminhar a certificação”, explicou Honda. Novos cursos já
estão no forno. O próximo será baseado
no Antigo Testamento. Para mais informações, fique atento às novidades e lançamento no site www.transmundial.com.br.
transmundial.org.br
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Capa

Davi Nunes traduziu, apresentou e
o
produziu por anos o programa de estud
RTM
na
ar
no
o
temp
mais
há
o
bíblic

LAVRA RTM
AMOR PEo oL“AtrAavésPdaA
Bíblia”, são uma das marcas da

Programas de estudos bíblicos, com

Estudos bíblicos são uma das identidades da Rádio Trans Mundial. Em 50 anos de
atividades no Brasil, a missão teve vários programas baseados em análise aprofundada
das escrituras sagradas, o “Através da Bíblia”, em veiculação com atualizações desde o
final da década de 1970.
Inspirada em “Thru the Bible”, série de estudos bíblicos conduzidos pelo pastor americano J. Vernon McGee e transmitida pela Trans World Radio (TWR), a produção começou a ser traduzida e produzida no Brasil pelo pastor Davi Nunes, que marcou época na
RTM. Foram mais de 30 anos de serviços prestados à missão.
“Fui a Bonaire (ilha holandesa que sedia o parque de transmissão da TWR e onde os
programas eram produzidos em décadas passadas) algumas vezes; em uma delas fiquei
por sete anos. Nesse período tive contato com algumas missões internacionais e ministérios, entre eles o ‘Thru the Bible’. Traduzi, por cinco anos, do inglês para o português o
programa até cobrirmos todos os comentários bíblicos feitos pelo Dr. McGee”, explicou
Nunes por telefone, direto de Rio Tinto (PB), onde mora, cidade que fica a 52 quilômetros
de João Pessoa.
O processo de tradução, explica o pastor, foi complexo e precisou de adaptações por
causa das diferenças culturais existentes entre os dois países. Um dos exemplos citados
por ele foi o futebol americano. “Há muito a questão de exemplificar para aprofundar
12 |

Rádio Trans Mundial

uma ideia e a versão americana falava, às vezes, sobre futebol americano. É um jogo muito popular nos Estados Unidos e que não teria contexto para ser trabalhado no Brasil.
“Busquei ser o mais literal possível, mas tem algumas coisas que devemos dizer à nossa
forma”, complementou.
Davi Nunes ficou no programa até meados de 2006, quando passou o bastão para
Itamir Neves, atual apresentador. A essência da produção continua: a valorização do estudo da Bíblia. Em comum, os dois têm o amor pela Palavra e isso fica evidente a quem
conversa com eles. Esta é a característica mais forte do trabalho deles como produtores
e apresentadores da atração.
O programa, que faz um amplo estudo bíblico, continua no ar com atualização e contextualização por parte de Itamir. A cada episódio, um estudo sequencial de capítulos da Bíblia. A
duração completa é de cinco anos. Ele lembra que há temas complexos demais e que rendem
muitas dúvidas por parte dos ouvintes. Para respondê-las, nasceu o “Entendendo a Bíblia”.

Frutos do “Através da Bíblia”
“O ‘Entendendo a Bíblia’ foi criado para detalhar alguns assuntos que traziam dúvidas recorrentes por parte dos ouvintes. Este é o diferencial do programa: o público pode
participar. É uma produção que resulta da interação com os ouvintes”, comentou. A nova
temporada do programa, que conta com a apresentação de Itamir, Renata Burjato e André Castilho, teve início no dia 7 de outubro passado.
Outro fruto do “Através da Bíblia” são os Comentários Bíblicos. Nessas publicações,
Itamir faz uma ampla análise acerca dos livros bíblicos. Gênesis, Colossenses, Efésios,
João, Mateus, Marcos e Lucas são alguns dos livros bíblicos comentados por Itamir.

Momentos marcantes
Muitas situações marcaram a vida dos
dois pastores. Testemunhos de ouvintes,
viagens pelo Brasil, relatos de crescimento
de vida espiritual são alguns dos momentos
que os dois contam com especial carinho.
“Um dia, fui ministrar pela Trans Mundial em uma igreja Batista em São Luís, no
Maranhão, e conheci um homem que viajou
muitos e muitos quilômetros de distância
por canoa, de ônibus e a pé até chegar lá
para nos agradecer e para testemunhar que
teve a vida transformada quando estava
pescando com um amigo e, de repente, ligaram um rádio em que estava tocando a programação da RTM. Ele se sentiu tão tocado
e impactado que pediu para trocar a canoa
dele pelo rádio, que era do rapaz que estava
com ele, para que pudesse ouvir os programas na companhia da mulher e dos filhos.
Deus restaurou a história de um homem
que era nervoso e dependente do álcool. A
casa dele se tornou um ponto de pregação”,
relembrou Nunes.

Itamir Neves assumiu a atração e adaptou
para uma linguagem mais contemporânea

transmundial.org.br
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Itamir relembra como momento muito especial a gravação da edição 1.300 do “Através da Bíblia”. “Nós tivemos a presença de queridos irmãos dos Estados Unidos e nós tivemos uma série de viagens durante duas, três semanas, em locais importantes do Brasil,
em comemoração a esta marca alcançada. Foi uma transição ampla. O pastor Davi Nunes
traduziu muito, mas eu adaptei bastante coisa também para uma linguagem mais recente, sem sair do conteúdo bíblico”, comentou.

Rádio pela internet e podcasts
As ondas curtas permitiram por anos que a Rádio Trans Mundial cruzasse fronteiras
e chegasse a ouvintes em países diversos. Novas ferramentas surgiram e a popularização
da internet fez com que a programação alcançasse mais pessoas por meio do streaming.
“Por muitos anos integrei a missão da Rádio Trans Mundial e agora ouço a programação de internet, mesmo estando muito distante da rádio. O amor e o carinho permanecem sempre”, explicou Nunes.
Os podcasts (conteúdo para ouvir offline) são a mais recente ferramenta da RTM.
Quatro programas (“Na Contramão”, “Família Hoje“, “Espelho na Janela” e “Entendendo
a Bíblia”) já estão em plataformas digitais como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google
Podcasts e TuneIn. Com isso, a pessoa pode levar a Trans Mundial para onde for e ouvir
quando quiser.
“Isso é muito bacana porque alcança sobretudo o público jovem, e tenho percebido
que os mais jovens demonstram um grande interesse em aprender e um grande comprometimento com a Palavra de Deus. Eles têm grande facilidade de adaptação e adequação
às novidades”, analisou.

História com a RTM
A história de Davi Nunes e Itamir Neves com a RTM vai muito além do “Através da
Bíblia”. O programa é um dos pontos em comum entre eles. Nunes já apresentou e produziu
“Exposição”, “O Pensamento do Dia”, “Perspectivas”, entre outros. Já Itamir, na rádio desde
1991, comandou atrações como “Rádio Escola Boas Novas”, “Opinião”, entre outros títulos.
Davi Nunes e Itamir Neves em 2006, ano da
transição dos apresentadores
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Canção da gratidão
Saiba qual foi a inspiração para a música dos 50 anos da RTM
Nada fácil a tarefa dada ao músico Vavá Rodrigues, encarregado de compor a música
dos 50 anos da Rádio Trans Mundial no Brasil. A RTM faz tanta coisa que resumir tudo
em algumas estrofes torna-se um desafio e tanto. Rodrigues é do tipo que adora desafios.
Encarou e o resultado é uma canção que ressalta a gratidão. Talvez seja esta a palavra que
mais resuma a trajetória desta missão. Gratidão a Deus por poder cumprir propósitos.
A inspiração, explica Vavá, foi a história e a participação de muitas pessoas ao longo
dos anos. A RTM é fruto de um trabalho coletivo. “A Trans Mundial não se rendeu aos
modismos ao longo de sua existência e se preocupa em levar a Palavra às pessoas e com
música de qualidade. É um conteúdo diferenciado do que observamos por aí”, comentou.
Alegria, gratidão, reconhecimento da grandeza de Deus são alguns dos pontos destacados pela música. “Uma das frases de que mais gosto é: ‘É esta a sintonia da esperança’. As
pessoas precisam de esperança. A RTM transmite a mensagem da esperança”, acrescentou.
A gravação, feita no fim do ano, contou com nomes da música cristã como Wesley
e Marlene, Vavá Rodrigues e Sueli Gondim, Nelson Bomilcar, Rachel Novaes, Silvestre
Kuhlmann, Edilson Botelho, Tris, Zé Bruno (Resgate), Adhemar de Campos, Jeanne Mascarenhas, Rodrigo Soeiro, Purples, entre outros. A produção é de Vavá Rodrigues e Ivan
Teixeira. Confira nesta página a letra completa e entre no clima das comemorações dos
50 anos da RTM.

Pra todo mundo ouvir
Sim! Cantamos a canção da gratidão.
Sim! De alegria é o nosso coração.
Sim! Rendemos ao Eterno toda a glória
Pois, todo amor do Salvador podemos
transmitir.
Sim! Em todos os lugares chega a luz.
Sim! Milhares vão ouvindo sobre a cruz.
Sim! É essa a sintonia da esperança.
Nossa missão é propagar pra todo
mundo ouvir.
Cinquenta anos de Trans Mundial.
De norte a sul alcançando o país.
Planta a palavra nas ondas do rádio.
Por um Brasil feliz.
E essa jornada vai continuar.
Por todo tempo que Deus permitir.
O som que vai se espalhar pelo ar.
Pra todo mundo ouvir.
Trans Mundial.
Pra todo mundo ouvir.

transmundial.org.br
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SAIBA O SIGNIFICADO
DOS SÍMBOLOS QUE
COMPÕEM O LOGO DE
50 ANOS DA RTM
PEGADAS
Representa o mandamento de ir e de fazer discípulos. É o que a RTM
– em integração com a Trans World Radio (TWR) e rádios associadas faz com sua programação em mais de 160 línguas.
MÃO COM MOEDA
Simboliza as contribuições. A Trans Mundial é mantida por pessoas com
coração voltado para missões.
DOIS HOMENS
Referência à Grande Comissão de fazer discípulos. As pessoas
devem repassar a mensagem às outras e não reter nada.
MEGAFONE E A BÍBLIA
É o símbolo da evangelização e da proclamação das boas novas a todas
as pessoas, de todas as gerações.
ARCO E FLECHAS
É sobre o trabalho com línguas indígenas que a RTM tem a partir do
núcleo social e de treinamento de líderes na região amazônica.
NOTAS MUSICAIS
É uma referência à música de qualidade e com conteúdo bíblico que a
RTM transmite.
OLHO
Simboliza a missão de Deus e de fazer parte da atuação dos projetos do
Senhor. É parte do trabalho da RTM no mundo.
TRIÂNGULOS
Representam o aplicativo e as ferramentas digitais por meio dos quais se
podem ouvir a programação da Rádio Trans Mundial.

transmundial.org.br

| 17

CRUZ
Símbolo da salvação em Cristo Jesus. A cruz vazia indica que ele vive.
É esta a mensagem que a RTM transmite às pessoas.

JORNAL
É uma referência ao nosso compromisso de informar com qualidade e
seriedade, e de relatar a realidade cristã pelo mundo.

BÍBLIA
É a Palavra de Deus e o meio escolhido por ele para falar com o ser
humano. É a base de todas as produções da RTM.

PRESENTE DIÁRIO
É o devocional produzido pela Rádio Trans Mundial. Literatura
cristã que leva a mensagem de salvação, alcança e
edifica muitas vidas.

ENGRENAGEM E CHAVE DE BOCA
Treinamentos, rádio, cursos bíblicos e Presente Diário são ferramentas para alcançar pessoas pelo mundo.

PESSOA E FONE
São referências aos ouvintes. Sugere que a RTM chega a pessoas de diferentes idades, línguas e povos por meio de sua programação.

IGREJA
É o corpo de Cristo. A RTM, que é uma missão não denominacional,
apoia as igrejas. Tudo pelo avanço das boas novas.

LÁPIS
Simboliza a educação. Os ministérios da RTM trabalham com o ensino da
Palavra de Deus e alcançam homens, mulheres, presidiários e ouvintes, entre
outras pessoas.
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LIBRAS
Este símbolo significa RTM na Língua Brasileira de Sinais. A missão
trabalha com a inclusão ao levar a Palavra às pessoas com deficiência auditiva e visual.
PEIXES
Representa a palavra Ichthys (peixe), usada pelos primeiros cristãos.
Iēsous Christos Theou Yios Sōtēr, traduzida do grego, significa Jesus
Cristo, Filho de Deus, o Salvador.
GLOBO
Marca a expansão da RTM e da rede TWR360 pelo mundo. Pela internet, o nosso conteúdo chega a qualquer lugar do globo terrestre.
CORAÇÕES
Simboliza o amor. Sugere que amemos uns aos outros (João 13:34) e o
amor da RTM pela obra de Deus, pelos ouvintes e por seus colaboradores.

ANTENA
É uma referência às transmissões por ondas de rádio e às emissoras parceiras que retransmitem nosso conteúdo.
MÃOS UNIDAS
Simbolizam a união de equipe (pastores, teólogos, profissionais e
cristãos comprometidos com a missão RTM). Deus faz a obra e escolhe
quem nela deve trabalhar.
MÃOS JUNTAS
Pilar que marca a conexão com Deus. É orar sem cessar (1 Tessalonicenses 5:17).

RÁDIO E MICROFONE
Rádio e microfone são a essência da RTM. Representam companheirismo, amizade e missão. A mensagem do Evangelho chega a lugares
inimagináveis.
PESSOAS
Símbolo mostra o alcance do Evangelho a todas as gerações.

transmundial.org.br
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Produtos

o devocional da família brasileira há 23 anos
O Presente Diário, devocional produzido pela Rádio Trans Mundial, tem como objetivo levar a Palavra de Deus acompanhada de meditações que partem de acontecimentos
do dia a dia.
Escritas por pastores, missionários, teólogos e outros cristãos comprometidos com
o Evangelho, as mensagens presentes em cada página do devocional trazem esperança,
inspiração, conforto e paz para os 365 dias do ano. Além do modelo tradicional, o Presente Diário oferece outras versões. Confira alguns formatos disponíveis:
Tradicional: O Presente Diário tradicional é o devocional usado por todos os
leitores para estudo bíblico, sozinhos ou
em comunidade. O material está disponível em brochura.
Mini e Letra Grande: Com o PD Mini
em formato brochura, você consegue levar o estudo da Palavra de Deus em sua
bolsa ou na mochila e ler em qualquer lugar. Já o de Letra Grande possui encadernação espiral, facilitando o manuseio para
melhor aproveitamento da leitura.
Momentos Devocionais: Neste formato é possível fazer anotações durante
a leitura do texto do dia. O espaço é adequado para colocar suas dúvidas, frases de
destaque, pedidos de oração e até mesmo
tarefas a serem realizadas durante o dia.
Disponível também em versão feminina.
Em brochura e em espiral.
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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.
Surpresas para Hoje: Presente Diário
Surpresas para Hoje é um ótimo estímulo
ao ensino bíblico para crianças. Nas mensagens diárias, os pequenos encontram
passagens e textos que ajudam a aumentar a curiosidade deles pelas histórias da
Bíblia. Aos domingos, os devocionais são
os mesmos do Presente Diário, o que
possibilita a leitura em família, entre pais
e filhos. Indicado para crianças a partir de
sete anos.

Especial Estudos Bíblicos

Comentário Bíblico de Mateus –
Através da Bíblia

Pregando a Palavra Com o Apóstolo Paulo – Romanos

O objetivo deste guia de estudos é proporcionar ao leitor o máximo de aproveitamento em sua leitura de texto. Por meio de
perguntas, o melhor e mais eficaz método
de aprendizado, o autor viabiliza ao leitor
um estudo cuidadoso sobre a vida de Jesus
Cristo narrado pelo evangelista Mateus.

Este livro é um convite a todos que desejam
entender e proclamar a Palavra de Deus.
Pastores, pregadores, líderes leigos, professores, líderes de grupos de comunhão e
pessoas apaixonadas pela Palavra de Deus
terão nesta obra a base para a pregação expositiva temática de forma prática, didática,
aplicável à vida cristã e ao ministério cristão.

Atos dos Apóstolos – Uma história
singular

Gálatas – A Carta da Liberdade

Neste livro, o pastor Itamir Neves oferece
uma ferramenta prática por meio de um estudo bíblico aprofundado do livro de Atos.
O objetivo é que os pregadores do Evangelho façam com excelência o que sabem que
devem fazer: pregar a Palavra de Deus.

Neste livro, Itamir Neves discorre sobre
o que é a Verdade do Evangelho, sempre
comparando-a com os desvios doutrinários que o Evangelho sofreu nos dias do
apóstolo Paulo e ainda sofre em nossos
dias. Trata-se de um comentário bíblico
em tom pastoral e apologético.

Você pode adquirir o Presente Diário e outros produtos da Loja Trans Mundial
pelo site loja.transmundial.com.br, por telefone (11) 3017-6617 ou com nossos
representantes pelos e-mails rogeriof@transmundial.org.br
e miguel@transmundial.org.br.
transmundial.org.br
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Devocional

Alegria plena
LEITURA BÍBLICA: Filipenses 1.12-26
Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro (Fp 1.21).
O texto da leitura bíblica de hoje é parte de uma das cartas que Paulo redigiu enquanto estava preso, provavelmente em Roma. Um dos motivos que o levou a escrever
foi o fato de os cristãos de Filipos terem demonstrado seu carinho e respeito pelo apóstolo de forma prática, ajudando a sustentá-lo em seu trabalho missionário, mas o que ele
diz deixa claro que não era esse o motivo de sua alegria.
Paulo era muito grato pela colaboração que recebia das pessoas por onde passava,
mas o que pedia a Deus para elas não era maior riqueza (o que poderia ser entendido
como um pedido interesseiro), mas que o Senhor aumentasse o amor delas pelo evangelho, que traz a salvação eterna a todos que se orientam por ele. A expansão da mensagem
de Jesus Cristo era a principal alegria deste homem, que se dedicou por inteiro ao trabalho de levá-la a todos, sem distinção.
Sua alegria transbordante demonstra que, mesmo em meio ao sofrimento da prisão,
é possível ser feliz. Para nós, é oportuno lembrar que nem sempre uma prisão é física, com
paredes e grades; ela também pode ser mental ou espiritual, algo que nos acorrenta e não
nos permite progredir. Mesmo assim, a felicidade é algo possível – mas como?
O exemplo de Paulo deixa claro que a felicidade não depende de um lugar ou de uma
situação, mas é fruto de uma decisão. O apóstolo resumiu sua postura no versículo em
destaque: viver, independentemente das condições, dava-lhe chance de falar do amor de
Jesus. Se morresse, veria o próprio Cristo. Quem vive assim, sempre tem motivo para
ser alegre. Não se trata de um simples otimismo, mas do resultado de uma fé constante e
inabalável em Deus, não em pessoas ou coisas.
Assim, o que mais importa é viver com Jesus Cristo e deixá-lo governar nossas vidas,
pois é ele quem nos dá alegria plena! – LG
Alegria duradoura precisa de uma fonte permanente – e só um Deus eterno
pode fornecê-la!
*Este texto devocional é referente ao dia 25 de maio de 2020, foi escrito por Luciana Gallinari e faz parte da 23ª edição do Presente Diário.
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