
01. Um não é suficiente – É impossível acender a churrasqueira com apenas 
um pedaço de carvão. Você precisa de vários pedaços para queimar juntos. Este 
é um paralelo à sua vida como cristão. Agradeça a Deus pela comunhão com 
outros crentes que o ajuda a manter sua fé acesa. (Hebreus 10.23,24)

02. Viva a verdade – Como seguidor de Cristo, você é um testemunho vivo e 
visível para o mundo. Aqueles que vivem sem Jesus em seus corações estão 
“lendo” você como um livro aberto. Ore para que sua vida seja um forte 
testemunho do amor e da compaixão de Cristo. “Somos criação de Deus…” 
(Efésios 2.10)

03. Ensinando-os – “ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei...” 
(Mateus 28.20). Assuntos sexuais dificilmente têm sido discu�dos em casa e 
ignorados na igreja. Muitos homens imitaram o mundo e são ví�mas da luxúria. 
Ore pela inicia�va da RTM junto com a organização Church in Missions, 
fornecendo à igreja no Brasil material para superar a pornografia..

05. O mo�vo de Deus – Pai Celes�al, parece que todos estão dispostos a me 
usar ou abusar de mim. No entanto, seu mo�vo é claro: o Senhor me ama e quer 
o melhor para mim. Por isso, confio minha vida a Ti. Faça com que eu veja o 
Senhor em todas as coisas e confie em � em todas as coisas, para que eu possa 
experimentar sua bondade através de todas as coisas. (Jeremias. 29.11)

07. Perdão – Querido Deus, eu percebo por que tenho �do tanta dificuldade 
em perdoar os outros. Eu nunca recebi verdadeiramente o seu perdão para que 
o Senhor pudesse me capacitar a perdoar os outros. Seu perdão é um presente 
por causa da cruz de Cristo. Reconheço meus pecados e recebo teu perdão. 
Obrigado porque estou perdoado. (Efésios 1.7)

08. Herança – Oh Senhor, o Senhor deixou uma herança maravilhosa em Cristo. 
Meu privilégio é colocar minha confiança em Cristo. O Senhor, é minha porção - 
meu tudo. Tenho tudo o que preciso em Ti. Obrigado, Deus, que por causa da 
minha união com Cristo, agora ob�ve uma herança gloriosa. (Efésios 1.11,12)

09. Garan�a – Obrigado, Senhor, que minha herança não é apenas uma 
promessa futura, mas uma realidade presente. O Senhor me deu minha herança 
de antemão ao transmi�r sua vida a mim através do bendito Espírito Santo. No 
momento em que eu acreditei, fui feito um em espírito com o Senhor. Minha 
herança culminará com minha redenção eterna! (Efésios 1.13,14)

06. Aceitação – Querido Deus, a rejeição pode ser muito di�cil, especialmente 
quando sinto que o Senhor me rejeitou. Mas Efésios 1:6 deixa claro que uma vez 
que eu aceito a Cristo, sou trazido à união com Cristo. O Senhor me aceita por 
causa de Cristo. É pela graça que sou aceito, não por minhas obras, mas pelas 
obras de Cristo que agora habita em mim.

04. Você é uma luz – O mundo está cada vez mais hos�l ao Evangelho, mas 
lembre-se que a luz se torna mais visível quanto mais escura fica a sala. Graças 
a Deus que a luz sempre será mais forte do que a mais profunda escuridão. “Eu 
sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da 
vida...” (João 8.12)

10.  Destemido – Querido Deus, o medo às vezes pode ser paralisante. Parece 
que alguém está sempre me perseguindo. Sinto que devo estar constantemente 
em guarda. É por isso que sou tão grato por ter o Senhor em mim. O Senhor é 
meu escudo e defensor. Obrigado por me aliviar dos meus medos e me 
conceder ousadia para enfrentar qualquer coisa! (Hebreus 13.6)

12. O que te mo�va? – Amigo, todos somos responsáveis por nossas escolhas. 
Seja diligente e sele�vo no que você pensa e medita. A pornografia tem a 
maioria dos homens em suas garras. Mas resista ao mal, pense e faça o que 
honra a Deus. “Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a 
sua vida”. (Provérbios 4.23)

14. Muito bom – “E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito 
bom” (Gênesis 1.31). O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. 
Ore pelo Mulheres de Esperança RTM, um ministério que tem o propósito de 
levar mulheres a Cristo, para que nele encontrem esperança e alcancem a 
plenitude, e equipá-las a levarem essa esperança a outras mulheres.

15. A quem você adora? – “Em vão me adoram; seus ensinamentos não 
passam de regras ensinadas por homens” (Mateus 15.9). A crença em um deus 
que se encaixa no pensamento moderno é em vão. Prove seu amor por Cristo 
obedecendo aos seus ensinamentos. (João 14.23) Seja um homem que adora o 
Deus das Escrituras. Não concorde quando o pecado é comercializado como um 
comportamento aceitável.

16. Mansidão não é fraqueza – “… aprendam de mim, pois sou manso e 
humilde de coração” (Mateus 11.29). Ninguém é mais masculino, tem mais 
caráter, virtudes e poder do que Jesus Cristo. Ore para ser um homem que 
aprende dele o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, 
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.

17. A perspec�va eterna – “Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo 
inteiro e perder a sua alma?” (Marcos 8.36) O homem natural perdeu a 
perspec�va eterna. (1 Corín�os 2.14) Ore por discernimento e percepção do 
que é de valor permanente. Entregue sua vontade a Deus e permita que ele 
determine seus inves�mentos.

19. Modelo – As prisões estão cheias de filhos de pais ausentes. As crianças 
precisam de exemplos a seguir. Ore para fazer a diferença tornando-se para seus 
próprios filhos e para os outros um modelo semelhante ao que o apóstolo Paulo 
foi. “Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo.” (1 Corín�os 11.1)

13. Filosofia do Reino – Disse Jesus: “O meu Reino não é deste mundo” (João 
18.36). Cristo não prometeu uma vida fácil nesta terra. Ao contrário, ele 
promete a vida eterna para aqueles que estão dispostos a rejeitar a oferta de 
gra�ficação imediata do príncipe desta era. Ore para ser discípulo do reino de 
Cristo e um verdadeiro adorador de Deus.

11. Quem é você? – O cris�anismo cultural, uma imitação das qualidades de 
Cristo, não tem poder espiritual em si mesmo. Somente a vida de Cristo em nós 
fará a diferença. As forças das trevas sabem a diferença e zombam de qualquer 
falta de auten�cidade. “Jesus, eu conheço, Paulo, eu sei quem é; mas vocês, 
quem são?” (Atos 19.15)

18. Construindo o caráter – Assim como um atleta treina com diligência para 
ganhar o prêmio, um homem de caráter se submeterá constantemente à 
disciplina de fazer as escolhas certas. “…pelo exercício constante, tornaram-se 
aptos para discernir tanto o bem quanto o mal” (Hebreus. 5.14). Ore para ser 
um homem de valor que honra a Deus e inspira sua família e amigos.

21. Trabalho – O Senhor nos dá a bênção do trabalho e a capacidade de 
produzir. Assim podemos sustentar nossa família, fazer o bem e até 
compar�lhar com os outros. (Efésios 4.28) Senhor, obrigado por permi�r que 
minhas mãos e minha mente funcionem! Obrigado por sua disposição! 
Intercedemos por quem precisa de um emprego, por favor, abra portas para 
eles.

22. Lembre-se – O Espírito Santo traz à nossa mente a Palavra e os 
ensinamentos do Senhor. (João 14.26) Muitos que foram ensinados no caminho 
do Senhor e se afastaram Dele, ainda têm a Palavra gravada em seus corações. 
Espírito Santo, por favor, faça com que eles se lembrem de sua Palavra e renove 
seu amor pelo Senhor.

20. Quem chora por você? – Quando Jeorão, rei de Judá, um homem que se 
rebelou contra Deus e causou grande dano ao seu próprio povo morreu, 
“morreu sem que ninguém o lamentasse”. (2 Crônicas. 21.20) Que triste! Qual é 
o nosso legado? Qual é o bene�cio ou fruto do trabalho de nossa vida? Vamos 
orar pela misericórdia e amor de Deus para abençoar os outros através de 
nossas vidas.
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É um ministério interdenominacional da Rádio Trans Mundial que discipula homens 
usando oração, pequenos grupos, meios de comunicação de massa e tecnologia para 
equipar homens a ser tudo o que Deus os chamou a ser.

Jesus Cristo, o supremo vitorioso, é nosso modelo, que amou incondicionalmente, 
serviu com humildade, obedeceu a vontade de seu Pai e pagou o úl�mo sacri�cio 
para possibilitar eterna alegria e salvação a todo o que crê.

Queremos desafiar, encorajar e treinar homens em todo o mundo para alcançar a 
vitória por meio de Cristo, habilitados pelo Espírito de Deus a viver sua verdadeira 
iden�dade nele, para correr a corrida da fé em seu poder, inspirando outros a fazer o 
mesmo.

Desejamos encorajar homens Cristãos a:

Em cooperação com outros ministérios de homens, u�lizamos tecnologia emergente 
e conteúdo com centralidade em Cristo, baseado na graça salvadora de Deus, para 
desenvolver, traduzir, produzir, distribuir, via rádio e outros meios de comunicação, 
estudos e treinamentos para homens ao redor do mundo.

- Viver o exemplo de Cristo, levando uma vida de humildade, integridade e 
simplicidade;

- Construir relacionamentos que honram a Cristo na família, nas igrejas, no 
ambiente de trabalho e na comunidade;

- Ser comprome�dos com a oração, estudo e prá�ca da Palavra de Deus em todos  s 
aspectos da sua vida.
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23. Influência – Jesus diz que Seus seguidores são sal e luz. Eles influenciam 
seu ambiente com sabor e vida. Como homens cristãos, temos o privilégio de 
influenciar aqueles que vivem perto de nós. Ore para que a maneira como você 
vive em sua família e local de trabalho seja um testemunho convincente do 
amor de Deus e uma inspiração para os outros. (João 13.35)

24. Tempo para receber – “Aquele que é a Palavra estava no mundo, e o 
mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para 
o que era seu, mas os seus não o receberam.” (João 1.10,11). No Natal, 
lembramos que Deus veio a este mundo em Jesus Cristo, como o redentor de 
Sua criação. Celebre Cristo, o maior de todos os presentes de Deus.

26. Adoração – O Salmo 24 nos convida a adorar no templo do Senhor com as 
mãos limpas e o coração puro. Quando cremos no Senhor Jesus, somos 
san�ficados e purificados de todo pecado por Sua graça. Então o Senhor nos dá 
a oportunidade, como maridos e pais, de fazer de nosso lar um lugar de 
adoração e levar nossa família à comunhão com Seu povo na igreja.

28. Discipulado – “… ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei...” 
(Mateus 28.20). Há mais de duas décadas, a RTM Brasil desenvolve o ministério 
de Cursos Bíblicos por correspondência des�nado a presidiários e 
recentemente também cursos online para ouvintes em geral. Ore por esse 
ministério que visa o crescimento espiritual daqueles que querem seguir a 
Palavra.

27. Amor – Muitos pais ficam confusos com as múl�plas teorias e ideologias de 
como criar os filhos. O amor dos pais pelos filhos inclui instrução, correção e 
disciplina. Provérbios 29.15 adverte sobre as consequências quando uma 
criança não é devidamente orientada. Ore para que os pais tenham a coragem 
de seguir as instruções bíblicas.

25. Um direito a ser concedido – “Contudo, aos que o receberam, aos que 
creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus,” (João 
1.12). Não é o que temos, fazemos ou sabemos que determina nossa 
eternidade, mas quem somos. Faça a melhor escolha e aceite a nova iden�dade 
crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor.

29. Pensamentos ca�vos – “Destruímos argumentos e toda pretensão que se 
levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos ca�vo todo pensamento, 
para torná-lo obediente a Cristo” (2 Corín�os. 10.5). O padrão deste mundo são 
falsas proposições do príncipe deste mundo. Permita que Cristo renove sua 
mente (Romanos 12.2) e pense, compreenda e discuta com sabedoria divina.

30. Pensem nisso – “Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que 
for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, 
tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, 
pensem nessas coisas.” (Filipenses 4.8). E se você fizer isso, querido irmão, a paz 
de Deus estará com você.

31. Um novo cân�co – “Cantem ao Senhor um novo cân�co, pois ele fez coisas 
maravilhosas; a sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória!” (Salmo 
98.1). Cristo pagou na cruz a culpa do pecado e venceu os poderes das trevas e 
da morte. Homens, sejam uma âncora de esperança para sua família em 2023 e 
cantem louvores a Deus.


