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Carta ao leitor

A edição 8 da Revista Trans Mundial que chega às suas mãos é um diálogo 
com os novos tempos. Esta edição foi produzida em meio à pandemia 
da Covid-19. A nossa equipe quis mostrar as oportunidades de abordar 
temáticas que impactam a vida de todos, sobretudo dos cristãos. Em 
época de home office, como conciliar trabalho e rotina sem sair de casa? 
Como liderar igrejas e atividades da igreja de forma remota? É a respeito 
disso e sobre o que ficará de impacto deste momento para o futuro que 
gostaríamos de convidar você a refletir a partir da leitura desta revista.

A essência da nossa missão continua pelas páginas da revista. Na 
reportagem de capa, você confere Renato Marinoni, apresentador do 
#Adoração, em uma superentrevista. Ele fala da música cristã atual, dos 
clássicos e um pouco do universo da adoração.

Não pode ficar de fora deste destaque o e-book “A Igreja do Futuro”, 
uma iniciativa da RTM para fortalecimento da igreja brasileira e de sua 
liderança. Você vai conferir em detalhes como surgiu este projeto que 
reuniu grandes nomes da teologia e do ensino bíblico em um lançamento 
inovador e gratuito. São novas formas de se comunicar e a RTM tem 
aproveitado as oportunidades de levar edificação de vida e a mensagem 
do Evangelho às pessoas.

Nós da Rádio Trans Mundial esperamos que esta edição seja tão 
abençoadora para você como foi para nós. Fazê-la ajudou-nos a lembrar 
dia após dia a total dependência de Deus e de que a nossa missão, iniciada 
no Brasil há 51 anos, ainda tem muitas etapas pela frente. Deus abençoe 
a cada um.

DIÁLOGO COM OS NOVOS TEMPOS

Itamir Neves, pastor, capelão da RTM e 
apresentador dos programas “Através da Bíblia”, 
“Entendendo a Bíblia” e “A Palavra em Canções”
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Participações

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!

Eu amo todos os programas da 
Rádio Trans Mundial. Eu sou 
ouvinte desde 1974. Meus 
parabéns para todos da equipe 
Trans Mundial. Hoje os conteúdos 
melhoraram ainda mais graças à 
internet e à criatividade de toda 
equipe. Um forte abraço!
José dos Santos/ MA

A Rádio Trans Mundial é benção na 
minha e na vida de outras milhares 
de pessoas. Obrigado por falarem 
do genuíno Evangelho. Todos os 
dias vidas são edificadas para honra 
e glória do Senhor.
Evandro Gomes/ PA

A Rádio Trans Mundial é minha 
companhia diária que me ajuda 
a ficar de pé e prevalecer nas 
lutas da vida por meio de uma 
programação abençoada, cheia de 
amor, exortação e conhecimento da 
Palavra de Deus. Tenho certeza de 
que muitos ouvintes são edificados 
pela Trans Mundial. Obrigada e 
que Deus continue a sustentar e 
fortalecer toda a equipe e seus 
familiares.
Neidma Vega / PR

Foi por meio da Rádio Trans 
Mundial, há 40 anos, que meu 
pai conheceu Jesus. Ele acordava 
às 4 da manhã para ouvir as 
programações da Trans Mundial. 
À medida que meu pai aprendia 
a respeito de Cristo, ia falando 
para outras pessoas do interior 
do Amazonas. Ele já faleceu, mas 
nunca deixou de falar do amor de 
Deus. Sou muito grata à RTM por 
ter nos alcançado.
Maria Doroteia / AM

Palavra do Ouvinte
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COMUNICAR E INTEGRAR: CONHEÇA A TWR, 
PARCEIRA GLOBAL DA RTM

Em 1952, quando Paul Freed decidiu 
criar uma rádio no Marrocos para fazer 
com que o sinal fosse transmiti do até a 
Espanha, talvez ele não imaginasse que a 
Trans World Radio (TWR), rede global de 
rádios da qual a Rádio Trans Mundial bra-
sileira faz parte, chegaria à marca de 190 
países alcançados e conteúdo produzido 
em 275 línguas diferentes.

A história de criação da TWR pode 
ser lida em detalhes no livro “Rádio Trans 
Mundial – 50 anos transmiti ndo o Evan-
gelho”, de André Daniel Reinke e Israel 
Mazzacorati , lançado em 2020 para cele-
brar as cinco décadas da missão em solo 
brasileiro.

Depois que Paul teve de sair de Tan-
ger (Marrocos) porque o governo decidiu 
nacionalizar todas as rádios, a primeira 
opção foi Monte Carlo (Mônaco). Por 
meio dessa rádio, que ti nha diretores, co-
meçou o conceito de rede que há hoje na 
insti tuição. “Dali, eles prepararam as ba-
ses para buscar potenciais parceiros nos 
países protestantes da Europa... Foi nesse 
tempo que mudaram o nome da Interna-
ti onal Evangelism. Em 8 de fevereiro de 
1960 foi registrada ofi cialmente a Trans 
World Radio. O acordo com a Rádio Mô-
naco precisou passar por alguns crivos 
inesperados, pois o presidente da rádio 
era embaixador do Vati cano. Ele enviou 
os programas da TWR para o bispo de 
Mônaco, o qual concluiu que eles eram 
simplesmente pregação bíblica”, traz um 
trecho do livro.

A parti r desse trabalho, as coisas não 
pararam mais. Impossível não falar do 
parque de transmissão de Bonaire, que 
envia sinal e conteúdo para diferentes 
localidades. Quando o assunto é TWR, é 
importante destacar também os ministé-
rios, um dos braços de atuação da mis-
são. Um dos mais conhecidos é o Women 
of Hope (Mulheres de Esperança). “Hoje 
em dia, o Mulheres de Esperança RTM 
está impactando as vidas de mulheres de 
todas as gerações ao redor do mundo em 
mais de 125 países e com mais de 600 
mil seguidores nas redes sociais. Todos 
os dias, as mulheres ouvem os programas 
e podcasts, muitas vezes em pequenos 
grupos, e se engajam com temas que 
mostram que suas vidas importam para 
Deus”, disse Peggy Banks, diretora global 
do Mulheres de Esperança.

É por meio de parceiros internacio-
nais que a TWR consegue levar conteúdo 
de qualidade e bíblico como o “Thru the 
Bible” (“Através da Bíblia”), por exemplo, 
programa há mais tempo produzido e em 
veiculação pela RTM brasileira. “Além do 
rádio e da força das redes sociais, há o 
TWR360, um portal que reúne conteú-
do das mais diversas parceiras em um só 
local”, comentou Ricardo Kroskinsque, di-
retor de relações públicas e comunicação 
da RTM Brasil.

Para conferir o conteúdo disponível 
no TWR360, inclusive os tí tulos da RTM 
brasileira, acesse www.twr360.org.

Por Lucas Meloni

COMUNICAR E INTEGRAR: CONHEÇA A TWR, 
PARCEIRA GLOBAL DA RTM

TWR

Comunicando em diferentes línguas
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Site Novo

SITE DA RÁDIO TRANS 
MUNDIAL DE CARA NOVA

Uma nova experiência para quem 
está do outro lado da tela. É esse 
o objeti vo da Rádio Trans Mundial 

com o novo site. O lançamento faz parte 
da programação de aniversário de 51 
anos da missão no Brasil, em fevereiro.

Mais moderno, clean e dialogando 
com ferramentas de outras plataformas, 
como podcasts, o site vai proporcionar a 
quem acessa opções mais diretas, rápidas 
e uma interati vidade maior com a RTM. 
Uma das novidades é o WhatsApp na 
tela. Será possível mandar mensagem 
para a rádio pela versão web do aplicati vo 
de conversa (desde que ele esteja logado 
em seu computador).

Vai ser possível estar por dentro de 
tudo o que acontece dentro e fora dos 
estúdios. Saber mais sobre a história de 

seus apresentadores favoritos. Informar-
se e transformar vidas por meio dos 
conteúdos missionários produzidos pela 
RTM.

O projeto busca dar maior visibilidade 
e acessibilidade para que ouvintes e 
demais pessoas do Brasil e do mundo 
acompanhem os programas e conteúdos 
gratuitos de ensino bíblico produzidos 
pela missão.

Criado do zero, o novo site foi 
pensado para auxiliar a busca do usuário. 
A nova identi dade visual permite que 
os ouvintes naveguem com facilidade 
onde desejam. Grade completa da 
programação, episódios atualizados, 
materiais exclusivos e notí cias de últi ma 
hora são alguns elementos presentes 
na plataforma online. A sincronia entre 
plataformas e com a Loja Trans Mundial 
é outro diferencial.

A nova versão do site foi possível graças 
ao empenho e trabalho da equipe da RTM. 
A montagem e o layout do portal foram 
responsabilidades do Departamento de 
Comunicação da missão.

A novidade pode ser conferida a parti r de 
5 de fevereiro de 2021 em:
www.transmundial.org.br

Novo site RTM mais interati vo
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O relógio marca 8 da manhã pelo 
horário de Brasília. Dentro dos estúdios 
da Rádio Trans Mundial em São Paulo, o 
locutor Fábio Zamana e a jornalista Mi-
chelle Gomes se preparam para entrar 
ao vivo. Cadeiras posicionadas, roteiro 
impresso em mãos, fones de ouvido e 
microfones alinhados. Tudo pronto. A luz 
vermelha “no ar" se acende e mais uma 
edição começa. Precisão, objeti vidade, 
proximidade e bom humor. Esse é o “Fi-
que Por Dentro”. 

Tema
A produção do programa começa 

pela escolha dos temas. Michelle separa 
os conteúdos para serem abordados du-
rante a semana ao pesquisar os principais 

assuntos, o que está em alta nas redes 
e as sugestões muitas vezes recebidas 
por e-mail. Essa é a principal etapa para 
que se tenha um programa de qualida-
de. “Selecionamos conteúdos relevantes 
e de uti lidade pública. Produzimos con-
teúdos que divulguem ações, eventos e 
destaques na rádio para dar visibilidade 
ao trabalho da RTM” explicou Michelle, 
produtora e apresentadora da atração.

Pesquisa
Após rascunhar a caneta possíveis 

assuntos a serem tratados, o segundo 
passo a ser cumprido é a pesquisa. Nessa 
etapa acontece a busca por informações 
para o tema central. “O nosso objeti vo 
não é mostrar tudo o que outros meios 

Da caneta e papel até os 
microfones azuis
Conheça o processo de produção do “Fique Por Dentro” da RTM
Por Beatriz Araujo

Fábio
Zamana

Basti dores

‘Fique por Dentro’ traz entrevistas diárias especiais
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de comunicação mostram, 
mas levar informação de 
forma leve, dinâmica e di-
dáti ca para que o ouvinte 
entenda”, afi rma o locutor 
Fábio Zamana.

Roteiro
Muito mais do que 

folhas de papel com tópi-
cos, o roteiro é o suporte 
para o apresentador. No 
caso do “Fique Por Den-
tro”, programa transmiti -
do ao vivo, ter um roteiro 
bem elaborado é essen-
cial. Nas páginas brancas 

está o esqueleto dos dois blocos que 
duram cerca de 27 minutos cada, tota-
lizando quase uma hora de programa no 
ar. “O programa é composto também por 
diversas colunas internas e externas. É 
preciso dedicar muita organização e pla-
nejamento para que tudo fi que em dia, e 
para que o programa seja produzido com 
excelência”, apontou a apresentadora.

Anúncio do tema, previsão do tem-
po, notí cias nacionais e internacionais, 
destaques das primeiras horas do dia, 
esportes e entrevista são as sessões que 
precisam estar no roteiro e na programa-
ção da produção.

Entevistado
Segundo Michelle, a busca pelo con-

vidado é uma das etapas mais intensas. 
O convidado é encarregado de trazer es-
clarecimentos necessários sobre o tema, 
além de responder às principais dúvidas de 
ouvintes conectados com a Trans Mundial 
pelo Brasil e o mundo. “A escolha dos en-
trevistados tem como critérios a compe-
tência profi ssional sobre o tema e a dicção. 
A clareza na pronúncia é fundamental no 
rádio”, explicou.

O que não pode faltar
Para Zamana, conteúdo relevante e 

bom humor não podem fi car de fora de 
nenhuma edição.  “Apresentar o ‘Fique 
Por Dentro’ é uma delícia. Eu gosto da 
variedade de temas e da interati vidade 
com o ouvinte que parti cipa, faz pergun-
tas, manda fotos de onde está e muito 
mais. Isso é bacana”, contou.

NO ARNO AR

Michelle
Gomes

FiquePorDentro
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Entrevista

Não é à toa que Renato Marinoni, 
fundador do Instituto de Adoração, Cul-
tura e Arte (IACA), e apresentador do 
#Adoração, da Rádio Trans Mundial, tor-
nou-se uma das grandes referências no 
país quando o assunto é música cristã. 
Ele vivencia a cultura e a adoração em 
muitos aspectos. Até dá aula sobre isso. 
Nesta entrevista, ele fala a respeito de 
criatividade, worship (gênero discrimina-
do por alguns) e sobre quais artistas não 
podem faltar em uma playlist. Confira.

A internet abriu espaço para que muitos 
músicos pudessem surgir. O que mais tem 
chamado sua atenção nesta geração da 
música cristã?

A internet democratizou o privilégio 
de poder “ser ouvido” através de platafor-
mas e streaming que têm conexão direta 
com o produtor de conteúdo. Acho que 
neste sentido nos tornamos mais plurais. 
Temos acesso a estilos mais diferentes 
que não são necessariamente “vendá-
veis”. E a possibilidade de descobrir novas 
coisas. Isso não significa que aconteça. 
Mesmo com essa possibilidade, muitas 
vezes ouvimos sempre as mesmas coisas.

Por Lucas Meloni

CRIATIVIDADE E
HISTÓRIA NA
MÚSICA CRISTÃ BRASILEIRA

Renato Marinoni é apresentador do ‘#Adoração’,
projeto em parceria entre RTM e IACA
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É cada vez mais comum ouvir clássi-
cos da música cristã em nova roupagem 
(com nova melodia, em estilos diferentes, 
etc.). Isso pode ser interpretado como cria-
tividade ou falta de criatividade?

Acho que não é falta de criatividade. 
Não no caso de músicos cristãos no Bra-
sil porque quem tem gravado esses clás-
sicos, na maioria das vezes, tem uma boa 
obra autoral. Acho importante esse res-
gate para mostrar a nossa história para as 
novas gerações.

Worship é um estilo que parece ter 
vindo para ficar – ou pelo menos marcar 
uma geração. Quais são as contribuições 
do gênero? Como produzir algo neste gê-
nero fugindo daquele senso comum de que 
música worship é apenas repetição?

Worship reflete o estilo musical da 
cena pop no mundo todo. 

Mesmo dentro do estilo, que é marcado 
por simplicidade musical, é possível fazer 
coisas mais elaboradas, tanto em termos 
de melodia, como de letra e de arranjo. 
O grande desafio dos compositores e ar-
ranjadores é sair da mesmice e produzir 
algo que seja marcante, ainda que dentro 
do estilo.

Na sua opinião, quais são as épocas 
mais marcantes da música cristã brasilei-
ra?

Difícil responder assim, sem apro-
fundar muito. Tivemos uma geração de 
ouro no final dos anos 1970 e início da 
década de 1980 em Vencedores por Cris-
to e todo o pessoal que veio junto, inclu-
sive Elo/Logos. Música brasileira cristã de 
qualidade.  Depois, no 

O grande desafio dos compositores e 
arranjadores é sair da mesmice e produzir 
algo que seja marcante, ainda que dentro 
do estilo.
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Entrevista

início da década de 1990, com o surgi-
mento do movimento gospel, as bandas 
de rock e as músicas evangelísticas. Acho 
que foi um momento de muito impacto 
em nossa história. E destacaria o movi-
mento de louvor comunitário, começado 
nos anos 1980 com Adhemar de Campos 
e Asaph Borba e que atinge o auge no 
início dos anos 2000, com o Diante do 
Trono. Mudou a linguagem do louvor das 
igrejas locais também.

Quais músicas (ou artistas) que você 
indicaria para as playlists de nossos leito-
res (alguns recém-convertidos e outros já 
com um tempo de caminhada cristã)?

Eu indico ouvir gente criativa e que 
tem feito coisas interessantes em diver-
sos estilos. Ouçam Eli Soares, Leonardo 
Gonçalves, Baruk, Rachel Novaes, Ga-
briel Guedes, Júlia Vitória, Nívea Soares, 
entre tantos outros.

Um podcast produzido pelo IACA – Instituto de Adoração, Cultura e 
Arte – Sempre com convidados numa conversa sobre tudo que envolve a 
adoração na igreja local: liturgia, análise de letras, a história da música cristã 
contemporânea no Brasil, a atuação do cristão na cultura e tecnologia.

Apresentação e produção: Renato Marinoni

Duração: 27’

Estreia: Sexta-feira – 15h
Reprises: Sábado – 10h e 23h | Domingo – 02h30, 08h30 e 16h30

6
8

#Adoração
com Renato Marinoni
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Confira uma playlist especial com canções desses artistas 
no Spotify. Basta mirar o seu celular para o QR Code 

nesta página.
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Como parte de novas ações e ferramentas em apoio à Igreja brasileira, a Rádio 
Trans Mundial disponibiliza desde dezembro o e-book “A Igreja do Futuro”. O material 
consiste em uma série de textos assinados por convidados que falam sobre os impactos 
nas atividades das comunidades de fé locais em meio e no pós-contexto de pandemia.

O e-book, que conta com 11 capítulos em 47 páginas, tem a participação de no-
mes como Edmund Spieker (primeiro secretário geral da RTM); Renata Burjato, Marcos 
Garcia, Renato Marinoni, Susie Pek, Adriano Cruz, Itamir Neves (apresentadores da 
RTM); Paula Ferreira e Walter Fernandes (jornalistas da RTM em missão na Itália); Vavá 
Rodrigues (músico); Joerley Cruz e Fabiana Silvestrini (escritores). O conteúdo é gratui-
to e pode ser acessado por meio do link:

www.transmundial.com.br/e-book-a-igreja-do-futuro

E-book

RTM DISPONIBILIZA E-BOOK 
DE APOIO À IGREJA
Por Lucas Meloni

E-book ‘A Igreja do Futuro’ pode ser acessado por 
computador, tablet ou celular e lido offline
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A suficiência de Cristo, a vitalidade da Igreja, a importância da boa formação pas-
toral para gerar comunidades saudáveis, a comunhão e a criatividade para o bem das 
comunidades locais são alguns dos temas tratados neste projeto.

João Paulo Gouvêa, coordenador do Selo RTM e um dos organizadores do e-book, 
ressalta a contribuição da iniciativa. “A pandemia foi algo sem precedentes para a Igreja 
brasileira. Foi necessário readaptar-se à nova realidade para que continuasse a existir. 
A Igreja é muito relevante para a sociedade e deve sempre ser fortificada. Este projeto 
busca exatamente isso: apresentar ideias e ferramentas que contribuam para as igrejas 
locais, pastores e líderes com formas de se atualizarem e ampliarem seus modelos de 
gestão. A ideia não é trazer uma fórmula que se aplica a todas. Cada igreja é uma reali-
dade distinta. É por isso que os pastores precisam compreender bem as dificuldades e 
os desafios pelos quais as suas comunidades locais passam. Este e-book ajuda a refletir 
sobre esses pontos”, afirmou.

Confira a seguir os temas e os convidados que fazem parte do e-book “A 
Igreja do Futuro”

Saiba como ler “A Igreja do Futuro”

E o que virá? | Carta de apresentação - Ricardo Kroskinsque
A vitalidade e o impacto da Igreja do amanhã - Edmund Spieker
A suficiência de Cristo - Susie Pek
A importância no preparo de pastores para formar igrejas mais saudáveis 
- Marcos Garcia
"Eis que estou convosco todos os dias - inclusive nos de pandemia..." 
(Mateus 28.20 - Com licença poética) - Vavá Rodrigues
O amanhã já começou: um diálogo entre teologia e tecnologia na adoração 
- Renato Marinoni
A Igreja não é uma ilha - Renata Burjato
Igreja: mover-se em dependência - Paula Ferreira e Walter Fernandes
O desafio de engajar os mais jovens na missão da Igreja - Fabiana Silvestrini
A Igreja do futuro e a sua relação com a terceira idade - Itamir Neves
A esperança - Joerley Cruz
Capelania, a igreja que se importa - Adriano Cruz
Igreja, ponte para o futuro | texto de aplicação e fechamento do e-book - 
João Paulo Gouvêa

Acesse o link:
www.transmundial.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Ebook_AIgrejaDoFuturo_RTM.pdf
Lá o leitor terá a opção de ler online ou fazer o download do arquivo em PDF.
É possível ler os capítulos de forma independente. Eles não têm ligação de conteúdo entre si.
Incentive outras pessoas a baixarem o e-book a partir do site RTM.

-
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
-

1.

2.
3.
4.

15transmundial.org.br     |



A pandemia do novo coronavírus 
mexeu com várias áreas. Tivemos de nos 
adaptar às condições de distanciamento, 
a medidas de segurança e ao novo es-
tilo de trabalho cada vez mais remoto. 
Algumas empresas olharam o momento 
como uma oportunidade de economizar 
e produzir; já outras se veem desafiadas 
a migrar para o mundo totalmente onli-
ne. Mas diante desse contexto, será que 
podemos enfim bater o martelo de que o 
home office veio para ficar?

Para Maressa Ribeiro, diretora do 
MoveLeaders, gestora do Leadership 
Summit e apresentadora do “Influência 
ao Máximo”, da Rádio Trans Mundial, a 
resposta é sim. “Essa experiência fez com 
que caminhássemos cinco anos em pou-
cos meses. Esse ato, de certa forma for-

çado, fez com que tivéssemos resultados 
de produtividade em massa. Então, sim, 
essa modalidade de trabalho veio para fi-
car”, afirmou.

O sistema de trabalho surgiu com a 
popularização do acesso à internet e do 
computador. Todavia, o que poucos sa-
bem é que o regime já existia no Brasil 
desde a década de 1990. “O objetivo do 
home office é criar um equilíbrio entre 
produtividade e flexibilidade. Quando sa-
ímos do mundo industrial, criamos moda-
lidades de trabalho que não necessitam 
da presença física nos escritórios ou nas 
sedes das empresas”, explicou Ivanice 
Cardoso, advogada e apresentadora da 
coluna “Pense Direito”, transmitida no 
programa Fique Por Dentro da RTM.

Em uma sociedade tão impactada pela pandemia, saiba os efeitos do traba-
lho remoto sobre o ambiente corporativo.
Por Beatriz Araujo

HOME OFFICE VEIO PARA FICAR?

Temática Atual

As mudanças na forma de trabalho, 
como o crescimento do home office, 
em tempos de pandemia

16 |     Rádio Trans Mundial



Há 16 anos, Claudio Ronk apresenta o programa 
“Um Amigo da Madrugada”, da RTM.

Home office é para todos?
De pequeno a grande porte, 

não há limitações para a empresa 
que deseja adotar o trabalho re-
moto, porém os líderes precisam 
ficar atentos e encarar a novida-
de que, de início, pode assustar. 
Esse é o primeiro passo. “O mun-
do digitalizado é um caminho 
sem volta. É algo novo que vale 
a pena ser olhado com atenção, 
por isso a mudança de mentali-
dade é essencial”, explicou a ad-
vogada.

De acordo com Ivanice, a segunda 
etapa é analisar com o jurídico da empre-
sa se na categoria sindical existe a previ-
são dessa modalidade. “É nessa diretriz, 
presente na convenção da categoria, que 
estão as condições para a presença do 
trabalho remoto nas empresas. Os próxi-
mos passos são práticos: Fazer um levan-
tamento de investimentos ou pequenas 
modificações na estrutura de segurança 
de dados, conversar sobre a decisão da 
empresa em adotar o home office com os 
colaboradores e receber os feedbacks. E, 
por fim, fazer as alterações de contratos 
de trabalho para regularizar o home offi-
ce”, comentou.

A liderança por trás da tela
O processo de implementação do 

regime remoto requer organização e 
atenção dobrada dos líderes. Quanto 
maior a distância, mais a liderança de-
verá ser colocada em prática: “É impor-
tante dar feedbacks, monitorar a equipe, 
definir metas e objetivos, motivar, rea-
lizar follow-up e ter conversas que aju-
dem o colaborador em seu processo de 
trabalho remoto”, explicou Maressa.

É fato que trabalhar dentro do con-
forto de casa traz benefícios como flexi-
bilidade e produtividade por parte dos 
funcionários, porém liderar em tempos 
de pandemia requer sensibilidade para 
com os liderados. “O líder precisa tomar 
cuidado e observar se o liderado está 
dando pausas importantes durante o 
expediente ou fazendo horas extras em 
excesso. Sem esse cuidado, o risco de 
doenças mentais e problemas psicológi-
cos pode estafar”, apontou. 

Para que se tenham bons resulta-
dos, é necessário tanto o líder quanto 
o liderado estarem atentos aos direitos 
previstos em lei, garantindo segurança e 
melhor desempenho para o crescimen-
to da empresa em meio à pandemia. “É 
direito do funcionário ter um tempo de 
adaptação de 15 dias, chamado de tem-
po de transição. O fornecimento de equi-
pamentos e mobília de trabalho também 
é outro direito, não aplicável em todas 
as atividades, mas que deve ser obser-
vado se para a execução do trabalho 
existir uma especificidade de potência 
ou configuração de equipamentos infor-
máticos, por exemplo” orientou Ivanice.
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A chegada de um presente mudou por completo as ati vidades das igrejas do 
Brasil. A recepção de visitantes ganhou novas cores. O acolhimento de novos conver-
ti dos foi reforçado. As lembranças para os membros recém-chegados foram moti vo 
de comemoração e moti vação para o acompanhamento diário. Os kits foram bem 
equipados. Ganharam peso e até formatos personalizados. Que presente pode trazer 
tantos benefí cios?

Dentro e fora do prédio. Nas ruas e bairros próximos à igreja local é onde se en-
contra o Presente Diário, devocional da Rádio Trans Mundial, missão cristã que atua 
há 50 anos no Brasil. O material foi elaborado para apoiar igrejas de todo o país na 
responsabilidade de levar o Evangelho a toda criatura.

O PD é um gesto de amor nas palavras de mais de 60 colaboradores. Conforto 
que cabe nas mãos e esperança traduzida na imagem de capa. Trata-se de um ato 
de carinho impresso nas folhas do material que há quase 24 anos tem transformado 
vidas.

UM PRESENTE PARA
todas as igrejas brasileiras

Presente Diário

João Paulo Gouvêa, coordenador do Selo RTM,
lê modelo insti tucional do PD 23 (2020)
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Com presença marcada em eventos, conferências, ações, encontros, estudos e 
reuniões, a publicação tem sido a principal companhia na caminhada de muitos cris-
tãos. Todos os dias, as refl exões da Trans Mundial aproximam pessoas da Palavra de 
Deus.

O trabalho não para. O PD tornou-se uma ferramenta de apoio às equipes de 
evangelização de igrejas por meio de uma conversa amiga e momento de oração. Um 
exemplar é entregue e mais uma vida é transformada.

Esperança para o ano
O Presente Diário chega em sua 24ª edição. Os textos para o ano de 2021 já estão 

disponíveis. Você pode presentear mais vidas com 365 páginas repletas de mensagens 
que trazem alegria, renovo e verdadeira esperança. Os exemplares vêm em diversos 
modelos: Tradicional, Mini, Feminino, Letra Grande e Espiral são alguns deles. Basta 
acessar a loja da Rádio Trans Mundial: loja.transmundial.com.br

João Paulo Gouvêa, coordenador do Selo RTM,
lê modelo insti tucional do PD 23 (2020)
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Espaço do escritor

A AJUDA QUE VEM DOS 
LIVROS
Por Lucas Meloni

A experiência de 
mais de 30 anos em aten-
dimento na área de psico-
logia clínica trouxe muita 
bagagem e condições ao 
pastor Kléber Lima, apre-
sentador do programa 
“Família Hoje”, da Rádio 
Trans Mundial, para res-
ponder dúvidas das mais diversas possí-
veis. Muitas vezes elas não são simples 
e envolvem feridas, dilemas e brigas fa-
miliares nunca passadas a limpo. Para 
ele, o ponto central de uma boa família 
passa por um casamento estruturado. É 
por isso que em “Felicidade a Dois”, obra 
publicada pelo Selo RTM, Lima aborda te-
máticas comuns a casais e busca orientar 
para que as relações não sejam apagadas 
pelas circunstâncias do dia a dia.

“Eu trabalho com acompanhamento 
de casais na função de psicólogo clínico 

há quase 30 anos. Trabalho, claro, ali-
nhando as ações com o meu ministério 
pastoral, acompanhando famílias. Pode-
-se dizer, então, que o livro nasceu da 
minha própria prática clínica. Peguei os 
temas que eram trazidos pelos casais, 
transformei isso em textos para palestras 
e encontros com casais da igreja. Por fim 
nasceu disso o texto direcionado especi-
ficamente para o livro. Na obra trato de 
questões como o ponto de partida do 
casal, que é o senso de ‘fazemos parte 
do mesmo time’, que eu chamo de mútua 

FELICIDADE para DOIS
é mais do que um texto com informações sobre casamento e relacionamento. É o fruto 
da experiência colhida em consultório ao longo de anos que tem o objetivo de ajudar 
os casais leitores, do mais novo ao mais maduro, a rever constantemente o que está 
certo e o que pode ser melhorado no casamento para que a felicidade seja vivida a todo 
tempo, e agora, pelos dois.

Kléber Lima: o trabalho com casais e 
famílias também a partir dos livros
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complementação e a presença de Deus 
no casamento, além de temas mais dire-
tos como comunicação conjugal, as dife-
renças entre homem e mulher, finanças 
e sexualidade, por exemplo”, afirmou em 
entrevista à Revista Trans Mundial.

A obra tem prefácio assinado pelo Dr. 
Russell Shedd.  Lima explica que conse-
guiu pedir para ele escrever sobre o livro 
durante um encontro em um shopping 
center. “Eu fui aluno dele (no seminário) e 
ele visitou algumas vezes a igreja onde fui 
pastor. Era uma relação de alguns anos, 
mas quando o livro ficou pronto, eu que-
ria que ele assinasse o prefácio. Sem que 
planejássemos, encontrei-me com ele no 
shopping. Aí eu disse a ele: ‘Gostaria que 
o irmão contribuísse com esse livro’. Ele 
me explicou que era aniversário de 84 
anos dele no dia seguinte e que aquela 

tinha sido a única oportunidade dele de 
aproveitar um descanso. Mas, mesmo 
assim, ele pediu que eu enviasse o livro 
a ele por e-mail e disse que responderia 
em um mês. Um mês depois ele respon-
deu dizendo que havia gostado do texto 
e que ficaria feliz em prefaciar”.

Aos 54 anos, Lima tem outras obras 
em seu currículo de escritor: é a série 
“Ser como Cristo”. São cinco livros com 
foco no discipulado, que ajudam a en-
tender a essência de Cristo, seu caráter 
como mestre, a importância de estudar 
e entender a Bíblia, viver em comunhão 
com a igreja e sempre valorizar o “Ide” 
deixado a nós na Grande Comissão. To-
dos os livros de Lima podem ser adquiri-
dos a preços especiais em:
loja.transmundial.com.br

Perfil

Kléber Lima, 54 anos, casado
Líder do Ministério de Famílias da Igreja Batista do Cambuí, em Campinas (SP)
Formado em psicologia pela Universidade de Marília e em teologia pela 
Faculdade Teológica Batista do Estado de São Paulo.
Livros favoritos: “Ministério com famílias no Século 21”, de Dennis Rainey, e 
“De dentro para fora”, de Larry Crabb.

SER como CRISTO
Escrito pelo pastor e psicólogo clínico Kléber 
Lima, “Anuncie a Verdade Jesus Cristo”, é 
fascículo de número cinco do primeiro módulo 
do discipulado “Série Ser Como Cristo”.
O material busca auxiliar igrejas no discipulado 
e consolidação de novos cristãos na fé. A obra 
traz princípios do cristianismo e prepara o 
novo cristão para atuar de forma ativa na vida 
da igreja.
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Produtos

O PRESENTE DIÁRIO 
CHEGOU!

O devocional para todos 
aqueles que buscam a Deus che-
ga em sua 24ª edição. O material, 
referente ao ano de 2021, já está 
disponível em diversos formatos 
pensados para todos os gostos. 
Tradicional, Mini, Momentos De-
vocionais, Letra Grande são alguns 
e estão na loja da Rádio Trans 
Mundial.

As refl exões ti veram a parti -
cipação de mais de 60 colabora-
dores, dentre eles pastores, semi-
naristas, missionários, escritores e 
demais cristãos comprometi dos em 
edifi car e apoiar pessoas em meio 
às suas difi culdades do dia a dia.

A publicação, produzida há 
quase 24 anos pela Trans Mundial, 
tem como objeti vo acompanhar a 
caminhada de cristãos e novos con-

verti dos. Os textos diários auxiliam 
os leitores a conhecer a fundo os 
ensinamentos da Palavra de Deus 
de maneira práti ca, leve e bíblica.

De madrugada, no café da ma-
nhã, em pequenos grupos ou até 
horas antes de dormir: o PD tem 
sido fi el companheiro para milhares 
de pessoas. Inúmeros testemunhos 
de ouvintes e leitores que ti veram 
sua vida transformada após terem 
contato com o devocional da RTM.

Em 2021, seus momentos de-
vocionais estão garanti dos. Apro-
veite para presentear pessoas que 
ama com o Evangelho que traz âni-
mo, conforto e edifi cação para to-
dos os dias do ano. Garanta o seu 
exemplar em:
loja.transmundial.com.br
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Você pode adquirir o Presente Diário e outros produtos da Loja Trans Mun-
dial 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. 

Pescadores de Mágoas
Livro que retrata a arte pastoral de ouvir, 
entender e ajudar pessoas feridas. A obra 
mostra os desafi os de cuidar das mágoas 
de pessoas que nos cercam.

Surpresas para hoje
Devocional dedicado para as crianças. 
Nas mensagens diárias, os pequenos en-
contram passagens e textos que ajudam a 
aumentar a curiosidade deles pelas histó-
rias da Bíblia.

Start
Devocionário voltado para jovens ti rarem 
10 minutos de seu dia para ler um texto 
da Bíblia, uma pequena explicação e ainda 
algumas dicas, a fi m de colocar em práti ca 
o que a Bíblia ensina.

Perdão Total no Casamento
Obra que mostra o coti diano desafi ador 
dos já casados e preparar aqueles que 
pretendem casar. O livro apresenta con-
selhos simples de aplicações objeti vas 
que podem ajudar muito no relaciona-
mento matrimonial.

Especial: Livros de temáti ca familiar
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DOE

Saiba como a rádio brasileira abre espaço para pessoas servirem ati vamente 
na missão

MÃOS À OBRA DA TRANS 
MUNDIAL

A Rádio Trans Mundial é manti da 
totalmente por meio de contribuições. 
Esse é o diferencial da rádio cristã em 
comparação com outras emissoras. Cada 
programa gravado, material publicado, di-
vulgação e eventos realizados têm a par-
ti cipação ati va de pessoas comprometi -
das com o chamado de levar o Evangelho.

Ouvintes, missionários, donas de 

casa, pastores, funcionários, empresá-
rios... todos, sem exceção, fazem parte 
da Rádio Trans Mundial com uma grande 
ação: a doação. São pessoas que doam 
tempo para orar especifi camente pela 
missão. Doam espaço para comparti lhar 
as ati vidades que a RTM tem realizado. 
Doam habilidades. Doam valores para 
que a obra não pare.

DOE
O “DOE” é a porta de entrada para 

abençoar vidas de indígenas, presidiários, 
homens, mulheres, crianças e até mesmo 
outros países. A sessão localizada no site 
da rádio apresenta as formas de apoio à 
missão da RTM.

A plataforma é formada pelos cin-
co principais ministérios da Rádio Trans 
Mundial (Mulheres de Esperança, Minis-
tério de Homens da RTM, Línguas Indíge-
nas, Projeto Antenas e Cursos Bíblicos), 
e também pelos quatro principais proje-
tos: Presente Diário, Rota 66 (ministério 
da RTM Brasil); Missão Itália e Missão 
Portugal (projetos internacionais). “A mis-
são da RTM só se desenvolve por meio 

de pessoas que têm o coração disposto 
a plantar. Mensalmente, uma semente 
é lançada para que a boa obra cresça e 
fruti fi que. É com muita dedicação e sen-
ti mento de grati dão que conseguimos re-
alizar mais um episódio, produzir conteú-
dos relevantes e impactar vidas”, explicou 
Ricardo Kroskinsque, diretor de Comuni-
cação e Relações Públicas da RTM.

A cada objeti vo corresponde uma 
quanti a específi ca (marcada pelo fi nal em 
centavos), para que a doação seja dire-
cionada. As doações podem ser feitas por 
boleto ou transferência bancária. Para fa-
zer sua contribuição, acesse o site:

www.transmundial.com.br/doe

DOE
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Perfil

FINANÇAS DE UM JEITO
SIMPLES E BÍBLICO

Falar de finanças e economia não 
costuma ser algo simples e fácil. Porém, 
quem ouve o “Finanças em Ação”, progra-
ma comandado por Paulo de Tarso na Rá-
dio Trans Mundial, nota que o conteúdo 
se torna muito mais compreensível. É que 
o apresentador traz aplicações muito prá-
ticas de lições que podem ser aprendidas 
na... Bíblia. Sim, pelas páginas das Escritu-
ras podemos aprender muito sobre como 
cuidar dos recursos e usá-los de forma 
consciente.

Sua afinidade com a área surgiu de-
pois de assistir a uma fita VHS. “O inte-
resse foi anterior à ida ao seminário. Na 
ocasião, assisti a uma fita de vídeo feita 
pelo pastor Ary Veloso  com o título ‘Fi-
nanças à luz da Bíblia’. Ele abordou a área 
de finanças com uma perspectiva mais 
ampla. Historicamente, quando a Igreja 
fala de finanças é para destacar a questão 
de contribuição, mas ele tratou de algo 
mais amplo e que trouxe aplicações para 
a gestão dos recursos na vida das pesso-
as”, explicou à Revista Trans Mundial.

Tarso tem mes-
trado na área de Éti-
ca (dissertação sobre 
Perspectiva bíblica 
para administração do 
dinheiro) pela Faculda-
de Teológica Batista de 
São Paulo, e graduação em Engenharia 
Civil pela Universidade Federal do Per-
nambuco.

Do trabalho com orientações finan-
ceiras em igreja veio o convite para apre-
sentar um programa na RTM. “Encontrei 
em uma visita à PIB (Primeira Igreja Batis-
ta de São Caetano) o André Castilho (di-
retor de produção de conteúdo) e surgiu 
a oportunidade de gravar um piloto. Deu 
certo e nasceu, desta forma, o ‘Finanças 
em Ação’”, comentou.

Paulo traz alguns pontos que me-
recem a atenção do público na hora de 
falar sobre finanças. “São cinco áreas 
que precisam estar na mente das pesso-
as: trabalhar com excelência e dentro da 
perspectiva bíblica, ter generosidade, for-
mar reservas (não gastar tudo o que ga-
nha, economizar pelo menos 10%), tratar 
o endividamento e gastar com sabedoria 
(a partir de um planejamento)”, apontou.

Como exemplo da aplicação do con-
texto bíblico ao aprendizado sobre finan-
ças, Paulo gosta de citar José. “Foi um 
personagem que superou todas as adver-
sidades e conseguiu, com muita sabedo-
ria, prosperar e manter a generosidade”, 
finalizou.

Você pode conferir as edições do “Finanças em Ação” pelo site:
www.transmundial.com.br/radio/programas/financas-em-acao/

Por Lucas Meloni

Paulo de Tarso apresenta 
"Finanças em Ação", na RTM

O apresentador e escritor participa de entrevista na 
programação da RTM
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Fala, Pastor

RELACIONAMENTOS E O AVANÇO DO 
REINO DE DEUS ATRAVÉS DA IGREJA

Certa vez ouvi alguém dizer: "Cuidar de um saco de 
pulgas é mais fácil do que conduzir uma igreja". Nunca en-
tendi direito essa afirmação e, de fato, nunca consegui 
encontrar muito sentido nela. Mas consigo muito bem 
entender a dificuldade de liderar uma igreja.  Existem 
muitas ideias e sugestões, bem como muitos conceitos 
promissores para liderança, mas no dia-a-dia se mos-
tram ineficazes ou irrelevantes. Isso torna ainda mais importante a questão 
do que se espera de mim, como líder na igreja de Cristo.

Ao me deparar com a leitura de Atos, fiquei impressionado com o que 
encontramos nos capítulos 15 e 16 em relação à liderança da igreja pri-
mitiva. Se quisermos discutir como Jesus estabeleceu a liderança na igreja 
primitiva, essa passagem é crucial.

Ao fazer uma reflexão sobre a importância de bons relacionamentos 
entre a liderança de uma igreja para o avanço do Reino de Deus, é preciso 
observar que os cristãos têm discordado uns dos outros desde o início.

Mesmo que como cristãos adoremos o mesmo Senhor, nem sempre 
concordamos em todos os pontos. Na verdade, a maioria das divergências é 
resultado de opiniões e preferências, não de convicções doutrinárias.

Em questões de profunda convicção pessoal, nossas divergências às 
vezes são bastante fortes. Atos 15.39 nos informa que Paulo e Barnabé 
tiveram uma forte discordância. Eles não tiveram apenas uma pequena dis-
cussão que passou depois de um tempo. Eles discutiram e, quanto mais 
discutiam, mais furiosos ficavam. Tanto Barnabé quanto Paulo estavam con-
vencidos de que estavam certos! Isso levanta uma questão crítica. Quem 
estava certo - Barnabé ou Paulo?

O que é um fator de alívio é que a Bíblia não responde a essa pergunta, 
e estou profundamente feliz por isso. Da mesma forma, muitos de nossos 
argumentos terminam da mesma maneira. Quando tudo acaba, haverá mo-
mentos em que não teremos certeza de quem estava certo. Enfrentaremos 
muitos desacordos na igreja, e isso é parte do preço que pagamos por ser-
mos humanos. Mas temos a oportunidade de lidar com nossas divergências 
de maneira honesta e graciosa, porque conhecemos Jesus Cristo. Ele faz a 
diferença.

Frithold Krüger é pastor titular da Igreja Evangélica Livre – Capela do Redentor, 
em São Paulo (SP).

Por Frithold Krüger

26 |     Rádio Trans Mundial






