
02. Companhia – “Não se deixem enganar: “As más companhias corrompem os 
bons costumes” (1 Corín�os 15.33). A pressão do grupo pode ser um grande 
inimigo para nossos filhos e pessoas que dependem da aprovação de outras 
pessoas. Busque primeiro o Reino de Deus e logo você será conhecido como 
quem ama a Deus e abençoará aqueles que estão em sua companhia.

03. Alcance – O projeto Antenas tem por obje�vo levar a mensagem de Jesus 
através dos programas da RTM a todos os estados do Brasil. Ore pelos 
mantenedores que auxiliam no sustento do Projeto Antenas e para que a RTM 
consiga levar a programação para lugares não alcançados pelo Evangelho.

07. Obediência – “…assim também, por meio da obediência de um único 
homem muitos serão feitos justos.” (Romanos 5.19b) Jesus Cristo, o Filho de 
Deus nasceu como o úl�mo Adão neste mundo. Por meio da obediência, ele se 
tornou o sacri�cio perfeito e pagou na cruz pela desobediência de Adão. 
Acredite nele e você será jus�ficado.

06. Desobediência – “Logo, assim como por meio da desobediência de um só 
homem muitos foram feitos pecadores…” (Romanos 5:19a). Adão é responsável 
pela queda da humanidade. Somos seus descendentes e nascemos como 
pecadores, separados de um Deus santo. Reconheça sua desobediência e 
confesse seu pecado. Cristo quer ser seu redentor.

04. Rendição – “Meu filho, dê-me o seu coração; mantenha os seus olhos em 
meus caminhos,” (Provérbios 23.26). Deus exige nada menos do que a entrega 
total de nossos corações. Não há meio termo. Seja radical e não faça concessões 
ao pecado. Confesse humildemente sua necessidade de seu perdão e graça 
restauradora. Deus quer te usar!

01. O deus desta era – A Bíblia faz uma clara dis�nção entre nosso Deus criador 
e o maligno que reina neste mundo e requer a adoração dos homens. “O deus 
desta era cegou o entendimento dos descrentes,” (2 Corín�os 4.4). Ore para que 
Deus �re essas escamas dos olhos de seus familiares que não conhecem o 
Evangelho.

09. Iden�dade – “Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer 
em mim e eu nele, esse dará muito fruto” (João 15.5). Um ramo fru�fero nunca 
é independente. Tem um relacionamento vivo e orgânico com a videira e você 
também, se for um crente em Cristo. Então viva de acordo com sua nova 
iden�dade; você é um filho de Deus.

08. Nascer de novo – “Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver o Reino de Deus, 
se não nascer de novo” (João 3.3). É verdade que a religião redentora é inicia�va 
de Deus. Ele quer dar um novo coração, uma nova e eterna vida, a todo aquele 
que crê em seu Filho, Jesus Cristo. Se você acreditar, ele lhe dará um novo 
coração no qual Deus reina com seu amor e poder.

05. Transplante – “Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, 
os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as 
calúnias.” (Mateus 15.19). Todo homem precisa de um transplante de coração. 
É por isso que Jesus veio a este mundo; buscar e salvar o que está perdido. Se 
você já é seu discípulo; faça a diferença; leve outros ao Salvador.

10.  Fruto – É bastante fácil saber se você é guiado pelo Espírito de Deus ou se 
está seguindo seu jeito an�go. Seja um homem de verdade, seja corajoso e 
humilde. Pergunte a seus familiares se eles veem o Espírito de Deus trabalhando 
em você. “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, 
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio” (Gálatas 5.22-23).

14. Deus do impossível – Oh Deus, tantas coisas parecem impossíveis para 
mim, mas então olho para o Senhor e para o milagre do nascimento de nosso 
Senhor. Eu percebo que nada é impossível para o Senhor. Como seu servo, 
confio no Senhor para tornar possível o impossível em minha vida. Faz com que 
eu responda em obediência instantânea. (Lucas 1.37-38)

16. Oração – “A oração de um justo é poderosa e eficaz.” (Tiago 5.16b). Meu 
coração está focado em agradar ao Senhor? Nesse caso, posso orar com 
confiança, sabendo que Deus responderá e fará o que for melhor para mim.

17. Amar a Deus – “Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda 
a sua alma e de todo o seu entendimento” (Mateus 22.37). Nossas vidas 
refletem quem ou o que amamos. Não há nada mais importante e gra�ficante 
na vida do que amar a Deus com palavras e ações. Faz toda a diferença e leva a 
uma vida boa e plena.

13. Um sacri�cio vivo – Querido Deus, a única maneira de te servir é me 
entregando completamente. Já que o Senhor sabe o que é melhor para mim, 
me entrego alegremente o como um vaso para seu uso. Peço que habite em 
mim e faça seu querer em mim. Sinto-me honrado por ser um sacri�cio vivo ao 
Senhor. (Romanos 12.1)

11. Escolhido – Ó Senhor, às vezes não consigo imaginar que alguém me 
queira, mas o Senhor me quer! Por causa do seu amor, o Senhor me escolheu 
para que, 'em Cristo', pudéssemos estar juntos. Obrigado, Senhor, por me 
permi�r receber a Cristo. Sou grato por sua presença em mim! (Efésios 1.4)

18. Ame o seu próximo – “Ame o seu próximo como a si mesmo” (Mateus 
22.39). Do amor a Deus flui o amor ao próximo. É assim que nossa vida encontra 
a verdadeira realização. Você está pronto para fazer a pergunta quem é seu 
próximo e como você pode demonstrar seu amor e bondade para com ele?

15. Verdadeiros adoradores – Querido Deus, como governante soberano do 
universo, só o Senhor é digno de adoração. Desejo adorá-lo não apenas em 
palavras, mas também em ações. Portanto, eu me rendo para que possas 
trabalhar através de mim. Faz com que eu obedeça a voz do teu Espírito e te 
louve com toda a minha vida. (Mateus 2.1-2,13-14)

12. Presente – O Presente Diário, devocional da RTM está entre os 100 
podcasts mais ouvidos na América La�na. Ore pela equipe que produz o 
Presente Diário e pela equipe que grava os textos em áudio e disponibiliza nas 
plataformas digitais. Que seu alcance chegue a cada vez mais pessoa que 
precisam dessa mensagem.

19. Dinheiro e posses – “Se vossas riquezas aumentarem, não coloqueis nelas 
o coração.” (Salmo 62.10b). O dinheiro e as posses nos são confiados por Deus 
para desfrutarmos e sermos bons mordomos deles. À medida que �ver 
oportunidade, faça o bem aos outros e a bênção do Senhor estará sobre sua 
casa.

21. Os mo�vos certos – Quando oferecemos ajuda a outras pessoas, não 
devemos esperar obter algo em troca. Ore para que Deus o ajude a servir aos 
outros com mo�vos puros, confiando no Senhor para a recompensa.
(1 Pedro 5.2)

23. Ágape – Deus nos ama mais do que podemos entender. Seu amor divino 
que tem o nome grego “Ágape”, é a forma mais elevada de amor e mo�vou 
Jesus Cristo a nos redimir na cruz. Agradeça ao Senhor por seu amor e 
compaixão por você. (João 3.16)

20. Amor a obra – Pedimos que lembrem da equipe RTM Brasil em suas 
orações para que tenhamos saúde, cria�vidade e disposição para sempre 
trabalhar com amor nesta obra. Con�nue a contar com a nossa alegria em servir. 
É muito bom ter você nesta jornada.

22. Perspicazes e inocentes – Quando Deus oferece oportunidades para 
testemunhar sobre Cristo, devemos fazê-lo com entusiasmo e sem medo. Ore 
para que Deus o ajude, como embaixador de seu reino, a ser astuto como uma 
cobra e inocente como uma pomba em um mundo hos�l ao Evangelho.
(Mateus 10.16)
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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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24. Filéo – Jamais poderemos, com nossos próprios recursos, amar como Deus 
ama. No entanto, nossa resposta deve ser amar nossos irmãos e irmãs. A palavra 
grega para amizade e amor é “Filéo”. Deus vai ajudá-lo a fazer melhor e mostrar 
amor e compaixão aos seus irmãos na fé como ele ama você. (1 João 4.11)

28. Nutrição – A Bíblia é a Palavra de Deus, é a fonte que alimenta nosso amor 
por Jesus. Quando um homem tem seu tempo diário de devoção lendo, 
meditando na Bíblia e orando, o resultado é um coração fortalecido e guiado 
pela vontade de Deus. Ore para que nada interfira em seu relacionamento com 
o Senhor. (Provérbios 8.17).

27. Paciência –  A paciência faz parte do fruto do Espírito Santo e é 
recomendada várias vezes no Novo Testamento (Gálatas 5.22; Efésios 4.2; 
Colossenses 1.11). Aprenda a controlar suas emoções, em casa, com os filhos, 
no trabalho e em outros momentos. É uma demonstração do �po de 
relacionamento que você tem com Deus! - Senhor, ajuda-me a ter paciência.

25. Página em branco – Quando entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, ele 
perdoa nosso passado e nos torna uma nova criação (2 Corín�os 5.17). Se você 
trouxe para o seu casamento memórias dolorosas e atormentadoras, 
submeta-as a Jesus e perdoe um ao outro! Nada é tão doloroso que ele não 
possa restaurar. Peça ao Senhor para trazer nova alegria ao seu relacionamento.

26. O alicerce – Todo edi�cio precisa de um alicerce firme para ficar de pé. 
Uma vida bem-sucedida é baseada em “amar o Senhor, o seu Deus, de todo o 
seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças”. (Deuteronômio 6.5) 
Ore para que você possa ter esse alicerce em sua vida e construir sua família 
sobre esse alicerce.


