
02. Comunhão – A comunhão espiritual com irmãos e irmãs cristãos é 
importante para vencer como seguidor de Jesus em um mundo hos�l. Se você 
tem tal comunhão, dê graças a Deus. Se não, ore para que ele providencie uma 
comunidade para você. (Hebreus 10.24,25)

03. Um simples testemunho – Às vezes temos medo de falar com outras 
pessoas sobre Cristo porque sen�mos que nosso conhecimento sobre sua 
palavra é limitado. No entanto, o simples costuma ser o melhor. Agradeça a 
Deus por poder falar sobre ele simplesmente contando-lhes o que Jesus fez por 
você. (João 9.25)

05. Despretensioso – Maria e José eram pessoas comuns de um pequeno 
vilarejo no sertão da Galileia. Despretensioso, mas não insignificante! 
Impressionante como Deus os usou. É assim ainda hoje. Como Deus usará sua 
vida pode ser visto apenas muito mais tarde. Mantenha-se fiel hoje. (Tiago 4.6)

07. Alegrem-se – “Alegrem-se sempre no Senhor!” (Filipenses 4.4a) Muitas 
vezes as circunstâncias da vida não são mo�vo de alegria. Mas quando estamos 
in�mamente ligados ao Senhor Todo-Poderoso que nos ama, nada é capaz de 
nos roubar a profunda alegria e segurança que ele nos proporciona. Portanto, 
con�nue a confiar e obedecer.

10.  Livrar-se das preocupações – “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas 
em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus 
pedidos a Deus.” (Filipenses 4.6). Com Deus nada é impossível. Podemos deixar 
tudo o que nos assombra com o Senhor e esperar em grata expecta�va por suas 
soluções.

06. Ore pela RTM Brasil – A promessa de João 12.32 está sendo cumprida 
hoje. Jesus disse: “Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim”. 
A RTM Brasil já está presente em estações de rádio em todos os estados do 
Brasil. Ore para que muitas pessoas sejam tocadas e transformadas por meio da 
mensagem do Evangelho espalhada pela RTM em seus diversos programas e se 
tornem seguidoras de Jesus.

04. Está consumado – As famosas úl�mas palavras de Jesus antes de morrer 
foram: “Está consumado”. O que ainda não se cumpriu, porém, é levar a Boa 
Nova a todas as nações e a todas as etnias do mundo. Ore para que Deus lhe 
mostre como você pode contribuir para cumprir a Grande Comissão.
(Lucas 24.47)

01. Seja corajoso – Às vezes podemos sen�r que o mal e o ódio acabarão por 
derrotar o amor e a compaixão. Mas, graças a Deus, ele nos garante que é 
exatamente o contrário. (João 16.33) Seja corajoso! Podemos ter certeza das 
promessas de Deus.

09. Mansidão – “Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos.” (Filipenses 
4.5). Por pertencermos a Jesus, podemos nos regozijar de coração e mostrar 
gen�leza aos outros. À medida que permi�mos que Deus nos abençoe e 
transforme, nossa vida se torna um convite para que aqueles que nos observam 
também confiem Nele.

08. Lembre-se – “Novamente direi: Alegrem-se! (Filipenses 4.4b) Temos a 
tendência de nos esquecer das coisas com facilidade. Portanto, lemos em Salmo 
103.2, “Bendiga o Senhor a minha alma! Não esqueça nenhuma de suas 
bênçãos!” Recordar a bondade de Deus dá coragem para enfrentar os desafios 
do presente. Permita que ele seja o fundamento de sua fé e perspec�va de vida.

12. Abençoado – Querido Senhor, sou sempre tentado a seguir meu próprio 
entendimento e fazer minhas próprias regras. Por favor, ajude-me a buscá-lo 
primeiro e a me submeter à sua vontade. “Como é feliz o homem que teme o 
Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos!” (Salmo 112.1)

14. Canal – Senhor, sei que o Senhor tem muito mais para dar do que este 
mundo. Ajude-me a ser um canal de tuas bênçãos e cujo caráter e a�tude 
enriquecerão grandemente minha família e amigos. “Grande riqueza há em sua 
casa, e a sua jus�ça dura para sempre. (Salmo 112.3).

16. Generosidade – Deus ama um homem generoso. Ele reconhece e promete 
recompensar aqueles que cuidam dos outros. “Feliz é o homem que empresta 
com generosidade e que com hones�dade conduz os seus negócios.” (Salmo 
112.5). Ore por um coração sensível e mãos abertas para os necessitados ao seu 
redor.

17. Justo – A influência de um homem justo e piedoso é surpreendente. Sua 
vida traz impacto para o presente e para a eternidade. “O justo jamais será 
abalado; para sempre se lembrarão dele.” (Salmo 112.6). Senhor, faça de mim 
um homem que permanece firme em suas promessas e que encoraja os outros 
a confiarem no Senhor nas tempestades da vida.

19. Seguro – Se você é um homem que permite que Deus dirija sua vida, você 
experimenta a promessa do Salmo 112.8, “O seu coração está seguro e nada 
temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários.” Estamos rodeados de 
pessoas paralisadas pelo medo e sem esperança. Ore para fazer a diferença. 
Compar�lhe com outras pessoas hoje o que o torna seguro e lhe dá esperança.

13. Legado – Temos o privilégio de ser um modelo para nossos filhos e 
incen�vá-los a fazer escolhas sábias. Senhor, por favor, ajude-me a ser um pai 
que te honra e que deixa um legado espiritual para a próxima geração. “Seus 
descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada, de 
homens íntegros.” (Salmo 112.2).

20. Passe adiante – Quando amamos a Deus de todo o coração, Ele nos 
capacita a amar os outros também. Ore para ser um homem que canaliza o 
amor de Deus hoje. Espalhe as Boas Novas da salvação e faça o bem aos outros. 
“Reparte generosamente com os pobres; a sua jus�ça dura para sempre; seu 
poder será exaltado em honra.” (Salmo 112.9)

11. Paz – “E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o 
coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.” (Filipenses 4.7). Com Jesus, posso 
lidar com questões e problemas não resolvidos. É a sua paz que me permite 
permanecer calmo e confiante. Portanto, regozije-se; diga “não” às 
preocupações e confie nele aconteça o que acontecer.

18. Más no�cias – À medida que os sinais do fim dos tempos aumentam com 
guerras e rumores de guerra, fome, pestes e terremotos, o homem de fé espera 
a vinda de seu Senhor. “Não temerá más no�cias; seu coração está firme, 
confiante no Senhor.” (Salmo 112.7). Senhor, conceda-me ser sua testemunha 
nestes tempos di�ceis.

15. Esperança – O Evangelho é uma mensagem de esperança. Cristo nos 
redimiu na cruz e torna justo todo aquele que nele crê. Permita que ele viva sua 
vida através de você e seja um agente de esperança hoje. “A luz raia nas trevas 
para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo.” (Salmo 112.4)

21. Ferramentas adequadas – A RTM precisa sempre de novas estratégias para 
alcançar mais e mais pessoas que ainda não tem o Senhor. Ore para que a RTM 
consiga manter serviços e disponibilizar programas sem custos para rádios do 
Brasil. Ore para que mais ouvintes tenham contato com o ministério da RTM.

22. Levar a Jesus – Como pais, temos a maior honra de levar nossos filhos a 
Jesus, conforme registrado em Mateus 19.13. Peça ao Senhor que você seja 
uma bênção para seus filhos. Conduza-os em um momento agradável de 
devoção e compar�lhe os valores dos princípios divinos enquanto estuda a 
Bíblia e tem momentos de oração juntos.
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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. Elogios – Em muitas culturas, os homens fazem comentários em 
detrimento das mulheres que conhecem ou com quem convivem. Em Cantares 
de Salomão 4.7 há um exemplo de como um marido pode elogiar sua esposa: 
"Você é toda linda, minha querida; em você não há defeito algum." Ore para que 
as palavras de seus lábios façam sua esposa se sen�r honrada e feliz!

24. Tesouro – O maior tesouro não é dinheiro ou metal precioso. Muitos 
homens perdem o tesouro mais precioso, ou seja, sua família, em troca de bens 
materiais ou fama. Portanto, ore para que você tenha o cuidado de manter a 
perspec�va adequada do que é de valor real. (Mateus 6.21)

26. Adoração – “Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece; adorem 
o Senhor no esplendor do seu santuário” (Salmo 29.2). Senhor, nosso desejo é 
louvar-te em família e junto com a Igreja, reconhecendo quem és - o 
Todo-Poderoso, santo e misericordioso. O Senhor habita no meio dos louvores! 
Adoramos o teu nome!

28. Masculinidade – “Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam 
homens de coragem, sejam fortes.” (1 Corín�os 16.13). Homens de caráter são 
fruto do autocontrole e de exercício de sua vontade. Eles aprenderam a 
discernir o que é certo e são treinados para obedecer à Palavra de Deus. Ore 
para se tornar tal homem de Deus.

27. Responsabilidade – “Liberte os que estão sendo levados para a morte; 
socorra os que caminham trêmulos para a matança!” (Provérbios 24.11). Na 
cruz, Jesus Cristo redimiu a humanidade do cas�go eterno e da morte. Ao crer 
nele, a pessoa recebe a vida eterna. Aceite a responsabilidade. Compar�lhe as 
Boas Novas do Evangelho!

25. Habilidade – A Bíblia ensina que o trabalho é um dom do Senhor, e o 
Espírito Santo o capacita e guia dando habilidade para sua profissão. Veja o 
exemplo em Êxodo 35.31 onde o Senhor deu a Bazalel destreza, habilidade e 
conhecimento. Você também pode pedir ao Senhor inspiração e habilidade para 
fazer bem o trabalho que está diante de você hoje.

29. O temor de Deus – “O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, 
mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina.” (Provérbios 1.7). O 
respeitoso temor de Deus é para o nosso próprio bem. Ela nos guarda do 
pecado e nos leva a seguir seus preceitos. Deus é digno de nossa adoração. Em 
amor, providenciou nossa salvação por meio do sacri�cio de Seu Filho.

30. Governo – “…e o governo está sobre os seus ombros” (Isaías 9.6). Mesmo 
que pareça que as decisões neste mundo dependem daqueles que têm mais 
poder e influência, anime-se, nosso Deus tem a úl�ma palavra. Enquanto isso, 
em maturidade, ore para que ele abençoe os homens e mulheres no governo 
hoje.

31. Para todo mundo ouvir – A RTM Brasil alcança os mais diferentes públicos 
com programas criados especificamente para variados interesses como 
‘Mulheres de Esperança’, ‘De Pai Para Filha’, ‘Atletas no Ar’, ‘Café com Deus’ e 
tantos outros. Ore para que a equipe de produção con�nue sendo dirigida pelo 
Senhor para levar a Palavra a todos que precisam ouvir.


