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Carta ao leitor

RESPONSABILIDADE NO REINO
A Revista Trans Mundial que você lê é resultado de um grande trabalho que
busca unir informação relevante e conteúdos edificantes. O dinamismo
dos nossos tempos nos apresenta desafios e oportunidades de conversar
com diferentes públicos. Cada exemplar é, portanto, um convite para
iniciar amizades. Alguém já disse que o Reino de Deus é um reino de
amigos, e eu acredito muito nessa frase.
Chego à quarta edição como jornalista responsável pela revista e me vem
à cabeça o texto de Mateus 5.16, passagem na qual Jesus diz: “Assim
brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas
obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus” (NVI). A oração
de toda a nossa equipe é que, em cada texto, o Senhor seja anunciado
e Cristo seja refletido. A responsabilidade que temos no Reino é, edição
após edição, comunicar tudo o que Deus tem feito no mundo.
Nesta edição, você confere como os cartoons de Rubinho Pirola se
tornaram ferramentas evangelísticas e foram parar até mesmo no meio
universitário. Fizemos uma entrevista especial com o pastor Davi Nunes,
pastor que marcou época à frente do “Através da Bíblia”, programa há
mais tempo no ar pela RTM brasileira. Para quem gosta de esportes, há
uma reportagem com a turma do “Brothers da Bola”, programa da Rádio
Trans Mundial que, a partir de entrevistas, mostra o quanto os cristãos
estão fazendo diferença no futebol. Além disso, falamos sobre projetos
da RTM, literatura e games, entre outros assuntos.
Depois que conferir tudo o que preparamos com muito carinho,
compartilhe com a gente o que achou e de que forma este material
abençoou a sua vida. Estamos sempre prontos para conversar.
Em Cristo.
Lucas Meloni é o jornalista responsável pela
Revista Trans Mundial, integra o Departamento
de Comunicação da RTM e produz e apresenta o
programa “Missão Notícia”.
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Participações

Palavra do Ouvinte
Adoro música cristã. Foi bom
conhecer um pouco mais sobre
a equipe da Rádio Trans Mundial
lendo as matérias da última Revista
da RTM.
IP/RS

Foi uma alegria receber a Revista
Trans Mundial em casa! Li todos os
artigos e observei uma sequência
de leitura após leitura, com os
temas se complementando com
informações muito relevantes
e enriquecedoras. Assim que
terminei a leitura, compartilhei
com minha mãe a revista.
Parabéns pelo lindo trabalho!
Que Deus abençoe sempre!
CS/RS

A Revista Trans Mundial é
bastante informativa. Possui
conteúdo conciso e edição
semestral. Aproveitei a leitura
das matérias e contribuí para o
Projeto Antenas.
EB/ PE

Recebi a Revista Trans Mundial
do 1º Semestre de 2021 e quero
parabenizar os editores. Excelente
conteúdo, formato e design
gráfico de qualidade. Que Deus
abençoe todos que participam da
Revista Trans Mundial e todos os
leitores.
CV/ SP

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

transmundial.org.br
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Espaço do Escritor

CAPELANIA:
AMOR EM SERVIR
Por Lucas Meloni

Aos 48 anos, Adriano Cruz vê na capelania uma das mais amorosas formas
de servir. Servir a Deus. Servir às pessoas. Servir à Igreja. Há 14 anos como capelão, esse teólogo, escritor, professor e
palestrante brasiliense se dedica a fazer
diferença onde puder. Autor de “Diário
do Capelão” e “Loly e o Pequeno Marruquinho”, obras com selo RTM, ele destaca
como as obras podem ser ferramentas a
quem se interessar em apoiar ações de
capelania.
O início da relação de Cruz com a
capelania foi em meados de 2008, quando Marcio Santos, então diretor de ministérios da Rádio Trans Mundial, fez um
convite a ele para iniciar um ministério
que colocasse em prática a ideia de estar
perto das pessoas. “O objetivo era fazer
a parte prática do curso de capelania.
Nesse período tive uma grande relação
com capelania escolar, algo que rendeu
muitos frutos”, comentou. A RTM mantém um ministério de capelania escolar
em parceria com a organização Mocidade
para Cristo (MPC Brasil).
Sobre esse trabalho, Adriano faz
6 |
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Adriano Cruz

apontamentos importantes: a pandemia
dificultou muito o trabalho, já que as
aulas saíram do presencial e migraram
para as plataformas digitais. “As escolas
foram muito afetadas e a capelania ficou
sem saber para onde seguir. Com apoio
da RTM, nosso trabalho tem sido ajudar
a achar uma direção e trabalhar com as
oportunidades que surgem”, disse.
As áreas de atuação para capelães
não são limitadas às escolas e hospitais.
Além delas, observaram-se ao longo dos
últimos anos trabalhos de destaque junto
a corporações militares e até mesmo no

segmento empresarial. “As oportunidades de atuação em capelania são muitas,
mas no momento destaco a parte empresarial. Muitos empresários sofreram muito com a pandemia e decidiram cuidar do
emocional e do espiritual de seus funcionários. Vivemos na atualidade um fenômeno interessante porque temos mais
demanda (pedidos) por capelães empresariais do que capelães especializados em
atuar neste tipo de acompanhamento”,
observou.
Livros
Cruz fala sobre seus livros com especial carinho. Parece um pai que sabe que
seus filhos vão poder contribuir de alguma forma para um mundo melhor. Neste
caso, são ferramentas para lidar com os
desafios da capelania. “O ‘Diário do Capelão’ reúne 45 lições que conversam
com os capelães sobre pontos importantes no trabalho na área escolar. Ele traz
estudos bíblicos e perguntas que levam a
reflexões. São diferentes temáticas como
depressão, automutilação, realidade de
filhos de pais separados, crises e transtornos emocionais, entre outras”, disse.

Já “Lolly” foi algo que nasceu a partir da constatação de Adriano de que
muitos alunos estavam faltando às aulas
porque estavam em tratamento de doenças como, por exemplo, o câncer. “Me
propuseram, então, fazer uma interação
entre as capelanias escolar e hospitalar.
É um conteúdo lúdico. Conta a história
de um garotinho que é diagnosticado, vai
para o hospital iniciar o tratamento e faz
amizade com uma calopsita. A publicação
fala muito sobre a questão do milagre e
do cuidado de Deus”, explicou à Revista
Trans Mundial. A obra deve ganhar uma
continuação em breve, garante Cruz.

Perfil
Adriano Cruz, 48, casado.
Atua com capelania em parceria com a Rádio Trans Mundial.
Formado em Ministério Pastoral pela Faculdade Fidelis (Curitiba) e em Psicologia
do Esporte pela Uninter.
transmundial.org.br
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Atualidade

Presente Game: discipulado
digital no universo dos games
Por Lucas Meloni

O mercado de games está em alta
no Brasil. Grande parte deste aumento
no consumo se deve à pandemia da Covid-19, como mostra a 8ª Pesquisa Game
Brasil, levantamento que é referência
para o setor. Cerca de 75% dos gamers
entrevistados afirmaram que neste período passaram a jogar mais do que antes.
O crescimento no número de adeptos dos jogos digitais já é algo observado
há anos. Para se ter uma ideia, segundo
levantamento do Ibope, em 2016 os gamers chegavam a 12 milhões de brasileiros. Em meados de 2020, de acordo com
o Datafolha a marca superava os 67 milhões.
Com um público tão amplo e diversi8
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ficado, surgiram iniciativas que levaram o
universo dos games a um outro patamar,
muito além do entretenimento. Em 2017,
três amigos decidiram criar uma plataforma que, por meio de parcerias, desenvolvesse jogos com foco no discipulado digital. Nascia o Megaquiz Discipulado.
“A tecnologia está a serviço de todos
nós. Temos o Waze e o Uber como exemplos. Isso significa que ela não é inimiga.
Depende do uso que fazemos dela. Santos Dummont criou o avião. Ele foi usado
em guerras, mas, por outro lado, é usado
para o transplante de órgãos, o que significa salvar vidas”, disse Paulo Eduardo
Magaldi, um dos sócios da NX Games,
desenvolvedora da plataforma.

O Presente Game, projeto da Rádio
Trans Mundial em parceria com a NX, é
um jogo digital que inclui conhecimento
bíblico, responder a perguntas sobre programas da RTM, ouvir a rádio ao vivo e
até conferir trechos das devocionais do
Presente Diário. O novo jogo já está disponível para download gratuito na Play
Store (sistema Android) e App Store (iOS)
desde o começo de julho.
“Chegar ao mundo dos games representa uma nova oportunidade de a RTM
continuar a cumprir a sua missão com
criatividade, inovação e dedicação pelo
Reino”, afirmou Ricardo Kroskinsque, diretor de Comunicação e Relações Públicas da RTM.
A ferramenta pode ser usada para
dinâmicas e atividades em programações de Escola Bíblica de Férias (EBFs) e
acampamentos porque permite jogos em
grupos.
Eduardo Dias, fundador e CEO da
NX, explica mais sobre as funcionalidades
do Presente Game. “Vamos ter o quiz e
quando a pessoa atingir um certo mon-

tante de acertos, vai ser liberada uma fase
de minigame, onde será possível pontuar.
Vai ser uma ferramenta multiplayer, com
criação de salas e ranking, para jogar
com os amigos. É uma boa opção para
dinâmicas de grupo em igrejas como, por
exemplo, em grupos de adolescentes ou
jovens”, detalhou.
Um dos diferenciais do jogo poderá
ser conferido pelo público no ar. O Presente Game vai possibilitar a abertura de
pacotes instantâneos. Isso significa que,
em alguns momentos da programação da
rádio, será possível lançar um miniquiz
para que ouvintes joguem ao vivo em interação com o locutor.
A ideia de desenvolver projetos do
tipo a partir da plataforma Megaquiz
Discipulado foi ganhando cada vez mais
força com a participação dos desenvolvedores no Brasil Game Show 2018,
maior evento do setor de games no país.
“As pessoas ficaram maravilhadas com a
proposta. Os pais veem os filhos muito
tempo na tela (do celular ou tablet), então pensamos que pelo menos seja um
tempo de qualidade e de aprendizado. A
gente quer possibilitar o acesso a conteúdo que eduque e edifique”, comentou
Marcelo Barth, cofundador da NX e diretor de negócios internacionais.
Desde o começo de julho, o aplicativo está disponível na Play Store e na
Apple Store. “O app foi lançado em julho,
mas nunca estará pronto porque nosso
objetivo é sempre evoluir e atualizar o
Presente Game com novos conteúdos,
incluindo a realidade aumentada. Temos
tecnologia e muitas ideias, mas estamos
fazendo tudo por etapas e, conforme elas
forem vencidas, vamos trazendo novos
recursos”, acrescentou Dias.

Confira mais detalhes sobre o app do Presente Game e como fazer o download
no endereço www.transmundial.org.br/aplicativos.
transmundial.org.br
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Reportagem Principal

A ARTE DE ENSINAR PELOS

CARTOONS
Por Lucas Meloni

Bastam alguns minutos de conversa com Rubinho Pirola
para você perceber que ele é daquelas pessoas de papo
agradável, dono de boas histórias e de um compromisso grande
com o que se propõe a fazer. Há quase dois anos ele mora
em Portugal, onde coordena a RTM do país, parceira da Trans
World Radio (TWR), trabalha para formar lideranças para a
igreja do país, grava seu programa “Café com Deus”, que você
ouve pela programação da Rádio Trans Mundial do Brasil, e faz
seus muitos cartoons.
Os cartoons são resultado de uma vida inteira de paixão
por desenhos e histórias em quadrinhos. Todo esse convívio
foi um estímulo e tanto para que esse paulista de Adamantina,
partisse para os rabiscos no papel.
Desde então, os cartoons não saíram mais da vida de
Rubinho. Anos mais tarde, quando já era cristão e foi para o
Triângulo Mineiro para desenvolver o seu ministério pastoral,
teve a oportunidade de lecionar histórias em quadrinhos e
design gráfico na Universidade Federal de Uberlândia (UFU),
onde também foi diretor da Imprensa Universitária.
Em 1978, Rubinho começou a publicar na revista Elo, uma
publicação de incríveis – para a época – 60 mil exemplares. Ele
colaborou desde a fundação até o fim da circulação da revista.
Enquanto estava na ESPM – Escola Superior de Propaganda
e Marketing, Rubinho ainda publicou pela Editora da Igreja
Presbiteriana e Casa Publicadora Batista, além de ter cooperado
com várias missões, organizações e igrejas com a sua arte.
Em 1983, Pirola, já como pastor, observou que a sua igreja
local, uma comunidade Presbiteriana tradicional em Uberlândia,
poderia investir em uma nova forma de comunicação que
fosse além dos conhecidos boletins dominicais. Foi naquele
momento que ele decidiu que os muitos textos dessem lugar
aos desenhos e ao humor.
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Rubinho Pirola é apresentador do
"Café com Deus" veiculado pela RTM

transmundial.org.br
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PORTUGAL
Ainda por Minas Gerais, o
coração de Rubinho passou a bater
forte por Portugal. Ele entendeu ter
um chamado para exercer ministério
e contribuir com o reino do outro lado
do Atlântico. Era 1992. Em princípio,
ele passaria apenas dois anos no
país, período de licença que havia
conseguido com a UFU. Nos planos
dele estava o apoio a uma igreja local
em Portugal, mas a ideia não vingou.
Ele começou a desenhar ainda mais
durante a passagem pela Europa, que
foi reduzida a apenas um ano. Nessa
época, ele já cogitava fazer um livro
devocional ilustrado com cartoons.

Café com Deus
De volta a São Paulo, a cidade que
quase sempre para por causa do trânsito, Rubinho foi com os originais do livro à
Editora Vida. “Cheguei lá e expliquei à secretária que me atendeu que gostaria de
apresentar para avaliação e ver se era do
interesse da editora publicar aquele conteúdo. Normalmente, isso de apresentar
originais e a avaliação por parte da editora leva meses de espera, coisa normal no
ritual das publicações porque passa por
conselhos editoriais, entre outras coisas.
Naquele dia, o diretor da editora, pastor
Eudes Martins (atualmente na Sociedade
Bíblica do Brasil / SBB) estava lá e ela levou o material a ele. Cinco minutos depois, ela me chamou para dentro da sala
para conversar com ele e o pastor Eudes
me disse: “Está fechado. Temos interes-
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se em publicar”. Saí de lá com contrato
assinado”, explica. Nascia, desta forma, o
“Café com Deus”.
A primeira edição da obra, com sete
mil exemplares, esgotou no dia do lançamento, em 1994, lembra Pirola. Posteriormente, vieram mais 11 reedições.
Com ele, Rubinho levou o prêmio Areté,
iniciativa que busca premiar projetos literários de excelência na área cristã, realizado pela Associação de Editores Cristãos do Brasil.
Depois disso, o cartunista teve a
oportunidade de voltar à Europa (primeiro para o Reino Unido como missionário
entre os britânicos e depois a Portugal,
para ajudar a fundar a RTM do país).
Tempos depois, voltou ao Brasil e
começou o “Café com Deus” (programa)

na Trans Mundial brasileira. A cada episódio, um cartoon em destaque que ilustra
o tema central abordado pelo apresentador.

CARTOONS

transmundial.org.br
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Humor ocupando a área acadêmica?
O humor nunca abandonou o ministério e nem a trajetória acadêmica de Rubinho. Em seu mestrado em Ciências da
Religião pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie, defendeu a tese intitulada “A
Ditadura do Mau-Humor no Movimento Evangélico Brasileiro”, onde concluiu
que se estudam várias possíveis causas
para o crescimento do evangelho no país,
mas ignora-se que a adoção do humor,
da pregação mais leve, da adoção de músicas menos formais e do abandono de
posturas herdadas de fora – como marcas
culturais do brasileiro desde os indígenas,
foi coisa decisiva. Um dos planos dele é
transformar esse trabalho acadêmico em
livro porque julga que a obra pode ser
importante para a missão da igreja não
apenas no Brasil.
Tempos atrás, Pirola foi surpreendido com um contato vindo da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC-MG). Dois trabalhos ligados a seus
cartoons seriam apresentados em um colóquio (evento acadêmico) que discutiria
arte e religião. “Eram dois alunos pesquisando sobre o meu trabalho. Sobre o
humor e o sagrado. Um deles fazia um
paralelo entre as caricaturas de Deus na
obra de Laerte e na minha. Antes disso,
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uma aluna da Universidade Estadual do
Mato Grosso do Sul (UEMS) havia escrito uma dissertação de mestrado sobre o meu trabalho com cartoons e que
resultou num livro sendo lançado neste
semestre. Ela mostrou como um pastor
evangélico pode fugir daquele perfil comum que as pessoas têm de que ele tem
que ser bravo ou muito sério. Ela quis
mostrar o meu lado cristão, professor de
história em quadrinhos e cartunista – e
como encontro na Palavra de Deus registros do humor no Criador e sua revelação”, destacou.

Humor para desarmar a resistência
Rubinho é um dos grandes defensores do uso do humor como ferramenta
evangelística. “Sem dúvida nenhuma que
a linguagem do humor, e ainda mais o
humor gráfico, quebra muitas barreiras”,
destacou.
Hoje, Pirola mora com a esposa, Joyce, em Portugal. Ele é diretor executivo

da RTM portuguesa e tem se dedicado a
desenvolver um projeto de evangelismo
e discipulado à base de muitos cartoons
e bom humor, além de pesquisa teológica
em confissões de fé reformadas ortodoxas para jovens a partir dos 12 anos na
Europa, com o apoio da Trans World Radio, chamado The Foolish Life Academy
(Academia Loucavida).

Para saber mais
“Café com Deus”, Editora Geográfica, 112 páginas – Loja Trans Mundial
“A Bíblia para Curiosos”, Editora Geográfica, 192 páginas – Loja Trans Mundial. O autor
tem ainda publicadas outras oito obras, todas, claro, recheadas de humor e cartoons.
Ouça “Café com Deus” às segundas e sextas, às 7h30 (Brasília), na programação da
RTM Brasil ou pelo site www.transmundial.org.br.
transmundial.org.br
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Dr. Gézio Duarte Medrado,
Diretor-Geral da Rede Batista
de Educação, em São Paulo

PARCERIA DA REDE BATISTA DE
EDUCAÇÃO COM A RTM
No mês de junho, o Diretor-geral da
Rede Batista de Educação, Comendador
Dr. Gézio Duarte Medrado, visitou
os estúdios da Rádio Trans Mundial e
acompanhou as gravações das aulas de
graduação do curso de Teologia para a
plataforma de Ensino a Distância (EAD)
da Faculdade Teológica Batista de São
Paulo (FTBSP).
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Ao longo dos seus 64 anos, a FTBSP
tornou-se uma referência no Brasil pela
sua contribuição na capacitação de
líderes comprometidos com o Evangelho.
A tradição e a inovação tecnológica
somam-se ao compromisso firmado pelo
Diretor-geral, que planeja inaugurar,
nos próximos quatro anos, novos polos
de Educação a Distância no Brasil e em

INFORME PUBLICITÁRIO
outros países para viabilizar o acesso de
2.800 alunos vocacionados.
Para convocação e capacitação dos
futuros protagonistas desta e das futuras
gerações, foi criado o Projeto Despertar
Ministerial, que tem como objetivo
conjugar esforços entre a RTM, as igrejas,
a faculdade teológica e polos, no espírito
de cooperação.
A Rede Batista de Educação
pretende também tornar-se um centro de
excelência em pesquisas e de formação
continuada de pastores para servir cada
vez mais no Reino de Deus.
Conheça os primeiros polos de
EAD da FTBSP inaugurados em 2021:
Araçatuba/SP; Bauru/SP; Bebedouro/

SP; Osasco/SP; Paulínia/SP; Presidente
Prudente/SP; Santos/SP; São José dos
Campos/SP; São José do Rio Preto/SP;
Taubaté/SP e Vila Velha/ES.
Além dos cursos de graduação e pósgraduação, a FTBSP oferece, em parceria
com a RTM, o projeto de ensino bíblico
em formato de programação e videoaulas
gratuitas. Cada módulo possui 24 aulas,
que são postadas semanalmente no
canal do YouTube da Trans Mundial. O
curso é transmitido também pela RTM,
às segundas, quartas e sextas, às 20h.
Visite o site teologica.br e conheça
todos os cursos disponíveis para 2021.

André Castilho, Diretor de Produção de Conteúdo da RTM e o
Dr. Gézio Duarte Medrado

transmundial.org.br
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RESENHA GARANTIDA
Por Lucas Meloni

Se há uma coisa de que boleiro gosta é de resenha, aquela entre amigos da
turma do futebol sobre a vida. É com
esse estilo, num clima bem descontraído, que o pessoal do “Brothers da Bola”,
programa da Rádio Trans Mundial que
vai ao ar todas as segundas, às 21 horas,
conduz o bate-papo com todos os convidados. A atração, que está no ar desde
agosto de 2019, já entrevistou nomes
como Cicinho (ex-São Paulo), Júlio César
(RB Bragantino), Jefferson (ex-Botafogo),
além de artistas que acompanham de
perto o esporte bretão como Zé Bruno

(Banda Resgate) e alguns integrantes da
Banda Purples.
A turma que dá vida ao programa
é formada por Eduardo Casoni, Evandro
Claudino, Juliana Taveira, Danilo Mendes,
Matheus Victorino e Andry Franklin. Juntos, eles falam muito sobre futebol, mas
não só. O programa já recebeu atletas de
outras modalidades. Em comum às conversas, muitos testemunhos a respeito de
como o evangelho de Cristo transformou
vidas. A cada edição, os brothers conversam com um profissional do esporte
diferente para saber sobre sua carreira,

desafios e como ele tem feito diferença
no lugar em que está.
“O projeto começou há mais ou menos três anos, como uma ideia minha,
que tivesse como objetivo de falar sobre
o futebol com uma abordagem voltada
ao público cristão. Aqui na nossa turma,
cada um torce para um time diferente,
justamente para ter um bate-bola na visão do torcedor, e trazendo entrevistas
com atletas cristãos ou pessoas do meio
cristão que tenham alguma relação com o
futebol”, explicou Casoni.
A turma já passou por algumas formações. A atual conta com pessoas que
já trabalharam profissionalmente no universo esportivo, como Andry Franklin,
que já foi jogador de futebol e trabalha
com missões, ou com comunicação, casos de Mateus Victorino, que é jornalista,
e Ju Taveira, que é radialista e faz parte
da equipe de locutores da RTM.
“A gente gosta de ouvir as pessoas
do universo do futebol e artistas que são
torcedores apaixonados. Muitas vezes,
essas pessoas estão aí em evidência no
meio cristão e a gente nem imagina o
quanto gostam de futebol. Temos dado
muito espaço também aos nossos talentos do futebol feminino. Há muitas meninas que são cristãs e trazem um ótimo

testemunho. Desta forma a gente tem
uma mescla para não ficar apenas no
jogador de futebol”, comentou Evandro,
responsável por cuidar da seleção dos
entrevistados do programa.
Para Juliana, o legal do projeto é
poder mostrar como o esporte pode ser
uma ferramenta de evangelização. “É
uma alegria participar do ‘Brothers’ e ver
como o esporte pode ser uma ferramenta
de evangelização e uma maneira de levar
o amor de Cristo às pessoas. Sempre gostei muito de futebol, apesar de não ser
uma especialista, de não entender tanto
assim. Isso vem da minha avó, que era
palmeirense também, assim como eu, e
acompanhava os jogos por TV e rádio
ao mesmo tempo.
Inclusive, ela foi a
minha maior influência em trabalhar com
rádio. Sempre houve
muitas
piadinhas
em relação à presença das mulheres
no futebol. Quando comecei a participar
do programa e comecei a acompanhar o
futebol feminino, vi o quanto essas meninas são capazes, guerreiras e talentosas”,
disse.

Para conferir entrevistas e as edições anteriores
do “Brothers da Bola”, acesse o site
www.transmundial.org.br/radio/programas/brothers-da-bola/pagina/1.
Uma prática muito comum da equipe dos Brothers é dar
exemplares do devocional Presente Diário, da Rádio Trans Mundial,
aos convidados e a jogadores de elencos de clubes de futebol.
Em 2021, a RTM lançou o PD Brothers da Bola, com mensagens
que ajudam no fortalecimento diário da vida cristã. A edição faz
parte de uma ação desenvolvida pela equipe em parceria com
a Trans Mundial que consiste em enviar kits aos jogadores dos
mais diferentes clubes de futebol do país que utilizam em cultos
internos, reuniões de estudos e pré-jogo.

transmundial.org.br
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Entrevista

Pastor Davi Nunes

AMOR PELA PALAVRA
Davi Nunes. Para muitos, pastor dedicado. Para os ouvintes da Rádio Trans Mundial, fiel companheiro. Sua participação atrás dos microfones da RTM deixou marcas.
Nunes contribuiu ativamente na tradução e gravação do “Através da Bíblia” e, graças
ao seu árduo trabalho, incontáveis pessoas compreenderam a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nesta entrevista, o pastor, que hoje mora em Rio Tinto (PB), compartilha um
pouco de sua trajetória na Trans Mundial, suas impressões, os desafios e as bênçãos.
Confira:
Por Beatriz Araujo

Pastor, poderia dizer o que mais o
marcou como apresentador e produtor
da Rádio Trans Mundial?
Para mim foi o maior privilégio
participar de um ministério tão grandioso
como o da Rádio Trans Mundial. Tanto em
Bonaire, nas Antilhas Holandesas, quanto
em São Paulo. Foi um prazer grande viver
esses anos todos para a Rádio Trans
Mundial em tempo integral, produzindo
programas, traduzindo grandes livros e
fazendo entrevistas com grandes homens.
Não tenho dúvida de que foi algo que me
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marcou profundamente. Tanto eu quanto
os meus colegas, inclusive de outros
países, se sentiam bastante prestigiados
em participar do grande ministério da
Rádio Trans Mundial.
O que mais foi desafiador no período
em que esteve na Trans Mundial? A
tradução do ‘Através da Bíblia’ foi um
desses desafios?
Sem nenhuma dúvida. O ‘Através
da Bíblia’ foi um grande desafio. Ficamos
cinco anos dedicados à tradução da Bíblia

do Gênesis ao Apocalipse. Fizemos a
tradução do inglês para o português da
Bíblia comentada versículo por versículo.
Foi uma grande bênção para mim de
modo especial e para todos aqueles
que nos assistiam. Havia uma grande
audiência no Brasil e em outros países.
Como você acredita que sua presença
na Trans Mundial contribuiu para o seu
ministério pastoral?
Essa pergunta é muito importante.
A Trans Mundial não foi somente um
grande instrumento de comunicação do
Evangelho para o meu ministério, mas
também um seminário. Aprendi muito,
de muitas formas. Tive contato com
bons pregadores, produzi programas
evangélicos, recebi cartas e fiz contato
com diversos ouvintes. Minha presença
na rádio enriqueceu meu ministério. Dou
graças a Deus por ter um tempo tão
rico. Quando fazemos a obra de Deus
recebemos a recompensa, pois se trata
de participar do ministério de que Jesus
participou. Ele inaugurou. Ele escolheu. E
a escolha é de pregarmos o Evangelho a
toda criatura.

Como foi voltar para a terra natal e
continuar pastoreando?
Realmente foi muito importante.
Antes de eu ir para a RTM em Bonaire,
tinha pastoreado muitas igrejas. Depois
de trinta anos na Trans Mundial, Deus
me abençoou grandemente. Eu voltei
para pastorear igrejas muito mais bem
preparado.
Pastor, você já pensou em escrever
algum livro? Existe algum livro seu?
Livro, não, mas já escrevi vários
livretos durante o tempo que passei
na RTM. Acho que outros com maior
capacidade poderão fazer um livro. Mas
eu estou orando para que meu ministério
possa contribuir para algum material que
conte a história da Trans Mundial. Que
essa obra possa mostrar a grandeza da
comunicação do rádio, do Evangelho para
o Brasil e o mundo (a contribuição do
pastor Davi Nunes no ministério RTM é
lembrada na obra “50 Anos Transmitindo
o Evangelho”, livro que conta a história de
mais de cinco décadas de atividades da
Trans Mundial em solo brasileiro).

transmundial.org.br
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Produtos

PRESENTE DIÁRIO
COMPLETA 25 ANOS
O devocional produzido pela
Rádio Trans Mundial ganha uma
edição comemorativa. Em 2022, o
Presente Diário chega ao número
25 com muitas reflexões e testemunhos de pessoas alcançadas
pelo amor de Deus.
A publicação de aniversário
conta com um selo especial: o farol. Trata-se de um símbolo que reflete o trabalho dos colaboradores
em transformar vidas com a produção de reflexões bíblicas.
A ideia do selo é de mostrar
que, assim como o farol, os textos
presentes no material servem para
direcionar até o porto seguro, isto
é, Cristo Jesus. Neste ano a Rádio Trans Mundial quer abençoar
ainda mais famílias e edificar por
meio de pequenas porções diárias
da Palavra de Deus.
O material referente ao ano
de 2022 está disponível em variados formatos: Tradicional, Mini,
Momentos Devocionais, Letra
Grande e outros. Seu momento de
reflexão e oração já está garantido.
Você pode aproveitar e presentear quem mais ama com esse
conteúdo. Basta acessar o site e
pedir o seu exemplar:

loja.transmundial.com.br

22 |

Rádio Trans Mundial

Especial: livros sobre Capelania
O que você precisa
saber sobre
Capelania
Obra de Antonio Carlos da Rosa Silva Junior,
que apresenta as várias
dimensões da capelania, a fim de refletir de
forma moderna, sistêmica, cristocêntrica
sobre o campo missional da capelania. A
publicação tem como foco auxiliar igrejas
na construção e melhoria do projeto de
capelania.

Pescadores de
Mágoas
Rubens Eduardo Cordeiro alinha em um
único material a indispensável base teórica
e sua rica experiência
somada ao longo de
seu ministério como Capelão Escolar. O
livro trata de assuntos delicados e complexos sobre a desafiadora arte de cuidar
das mágoas das pessoas que nos cercam.

Quando a Fé Escreve
a História
Livro de Marcio Alexandre de Moraes Santos, tem como objetivo
preparar
candidatos
que desejam dedicar-se ao ministério de
Capelania Escolar, além de reforçar que
habituais problemas relacionados a violência, drogas, abuso sexual e outros males criam oportunidades excelentes para
a Capelania.

Diário do Capelão
Esta publicação do autor Adriano Cruz tem o
objetivo de dar apoio
ao trabalho do capelão
que atua em escolas,
creches e orfanatos.
Nela, o leitor encontrará uma didática simples, com estudos temáticos para serem
usados durante todo o ano.

Sim, Pai, Eu Vou!
Livro escrito por Ursula Epp, tem como objetivo
contribuir para despertar a paixão pelo trabalho na
capelania escolar, um dos ministérios mais relevantes de missões urbanas.

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 pelo e-mail: vendas@transmundial.org.br
transmundial.org.br
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Devocional
Confira uma das devocionais do Presente Diário 25.

SUCESSO
LEITURA BÍBLICA:
Esdras 7.1-10

No primeiro dia do primeiro mês [Esdras] saiu da Babilônia e
chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, porque a boa
mão de seu Deus estava sobre ele.
Esdras 7.9
O que lhe vem à mente quando você ouve a palavra “sucesso”?
Conquistas e realizações no âmbito financeiro, familiar, profissional;
ou quem sabe ser reconhecido na sociedade? As respostas podem
ser variadas. O texto de hoje nos apresenta Esdras, um homem
bem-sucedido porque decidiu agradar a Deus e experimentou
o agir divino em sua vida. O grupo liderado por ele ajudou na
reconstrução da cidade de Jerusalém, que tinha sido devastada
pelos babilônios quando estes invadiram Judá e levaram o seu
povo para o exílio. Ele foi referência principalmente na questão
espiritual num momento em que a Palavra de Deus já não era mais
observada. Deixou sua comodidade e segurança na Pérsia, onde era
escriba, para se “aventurar” numa viagem perigosa e morar na terra
de seus antepassados, que se encontrava numa situação caótica.
Aos olhos humanos isso pode parecer loucura, mas quando Deus
coloca em alguém o desejo de fazer algo por ele (e geralmente
isso acontece servindo ao povo), nada é mais agradável do que
obedecer-lhe de todo o coração.
Mas como saber o que Deus espera de mim? Podemos
aprender alguns princípios observando a vida de devoção de
Esdras destacados no v. 10: 1) ele decidiu dedicar-se a buscar a
Lei do Senhor; 2) a praticá-la e 3) a ensiná-la aos israelitas. E você,
tem investido tempo e esforço para estudar a Palavra de Deus ou
faz tudo apressadamente? Espera até ouvir Deus falar com você ou
“sai correndo” antes de ele conseguir fazer isto? E quando ele fala,
você está sempre pronto a cumprir o que ele ordenar, mesmo que
isto confronte a sua própria vontade? Obedeça ainda que perante
os homens pareça insensatez. É na obediência a Deus que nós
encontramos segurança e o verdadeiro sucesso. – IG
Diante de Deus, uma vida de sucesso é aquela que agrada a ele!
[Mensagem de 24 de setembro do Presente Diário 25 / ano referência 2022]
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Programação

João Paulo Gouvêa

SAIBA MAIS SOBRE
“DE PAI PRA FILHA”,

Gabriella Gouvêa

NOVO PROGRAMA DA RTM
As conversas entre o pastor e apresentador
do “Painel Literário”, da RTM, João Paulo Gouvêa, e sua filha, Gabriella Gouvêa, foram transformadas em um programa.
“De Pai pra Filha” surgiu após discussões
em volta da mesa de casa sobre dúvidas a respeito do cristianismo.
Cada episódio possui uma breve exposição
do assunto em pauta e importantes respostas
para crescimento da caminhada cristã e amadurecimento do relacionamento em família.

Dia e horário de veiculação:
Quintas, às 14h30
Reprises:
Sábado, à 1h30 e às 9h
Duração:
12 min

Você pode conferir as edições do “De Pai pra Filha” pelo site:
www.transmundial.org.br/radio/programas/de-pai-pra-filha/pagina/1
transmundial.org.br

| 25

Fala, Pastor

O CHAMADO PARA O MINISTÉRIO:
PESCADORES DE HOMENS
Por Marcos de Almeida

O ensino de Jesus e suas ações dão o perfil do
discipulado que forja pescadores de homens, enviados
em busca das ovelhas perdidas. O milagre da expansão
do evangelho é a verdade que muda mente e conduta:
“Arrependam-se, pois o Reino dos Céus está próximo”
(Mateus 4.17 NVI).
O Reino dos Céus é a completa dimensão dos elementos: todo governo
está nas mãos de Deus (soberania) que liberta e preserva (salvação) e insere
no Corpo de Cristo (igreja), cujo alvo final é o paraíso celestial (criação
redimida). Jesus introduz este novo reino com novas perspectivas:
O novo ministro: elo entre Jesus e sua igreja. Após o chamado vem o
preparo para tratar com a carência de discernimento espiritual, entendimento
das sagradas letras, simpatia, humildade, perdão, oração perseverante e
coragem. Elementos essenciais ao serviço.
O novo referencial: o Cristo e a magnitude de sua vida e poder, disposto
a tornar pescadores com suas deficiências e superstições em instrumentos
para a salvação de muitos. Jesus percorria a Galileia ensinando, pregando e
curando.
A nova obra: serviço eficaz. Pregar é proclamar e profetizar. Ensinar
é forjar e preparar. A cura confirma a mensagem, o Cristo e o Reino. As
doenças cessavam ao som de sua voz e do seu toque. Endemoninhados,
lunáticos e paralíticos foram libertos.
A nova comunidade: a realidade orgânica dos que foram salvos. Jesus
atingiu a todos, sem distinção de raça ou nacionalidade. O Salvador do
mundo colocou ordem no caos. Esta seria a obra e o ambiente daqueles
novos pescadores de homens.
As boas novas se espalharam e o Reino chegou em todas as épocas
e trouxe um novo horizonte: mudar a mente, movimento do velho para
o novo, baseado em relacionamentos: com Deus, em devoção contínua;
consigo mesmo, em definir sua própria identidade e missão; com o outro,
em serviço contínuo, e com a criação, em cuidado, pois esta será redimida.
Enfim, o cristão deve desenvolver dons com a real perspectiva: o alvo
final de Deus é a implantação do seu Reino com poder e glória.
Marcos de Almeida é pastor da Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão (Ibec) e professor da
Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Participa do Curso Básico de Teologia, projeto em
parceria entre RTM e Teológica.
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