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EDITORIAL
Chegamos ao segundo número deste novo Jornal
de Atletas de Cristo, uma forma de comunicação tão
efetiva nas décadas de 80 e 90 que levou muitos atletas e
simpatizantes do esporte a conhecer o Senhor Jesus Cristo,
volta agora em 2013 num formato digital e disponível
através dos meios de comunicação mais modernos.
Nesta edição trazemos um conteúdo bem conhecido
pelos leitores mais antigos. Aqui você poderá matar a
saudade das manchetes do esporte, das notícias de nossos
Grupos Locais, o coração desta missão, dos pedidos de
oração do mês, de mais um verso ilustrado, mas também
poderá conhecer os assuntos do novo momento de Atletas
de Cristo como o recém-lançado programa Atletinhas
de Cristo, as notícias de nossa equipe missionária de
futebol Joga Limpo, conhecer mais uma igreja que está
atuando na visão de ministério esportivo, e também
algumas dicas para sua saúde na sessão Boa Medida. No
Jogo Rápido o destaque é o Campeonato Sul-Americano
de Automobilismo conquistado pelo nosso ADC Felipe
Guimarães, tendo vencido 12 das 16 corridas que pilotou,
e o mais importante, em todas elas deixado seu testemunho
de fé bem explicíto. Parabéns Felipe!
Nosso desejo com este contéudo diversificado é
primeiramente mostrar a você que ADC, a nossa Missão
Atletas de Cristo, continua mais viva do que nunca.
Enquanto continuamos investindo no crescimento
quantitativo e qualitativo de nossos grupos locais,
simultaneamente estamos investindo nos futuros atletas
de Cristo, tentando levá-los ao conhecimento de Jesus
antes que a fama e os holofotes os ofusquem, afastando-os
do único Salvador. Nossa equipe missionária cumpre seu
objetivos levando o nome de Jesus às nações, enquanto
isso apresentamos a você bons exemplos de igrejas em
nosso país que já aprenderam que ministério esportivo é
mais que um grupo de lazer para os membros da Igreja,
mas sim uma poderosa ferramenta para o crescimento e a
atuação missionária de uma igreja séria.

O segundo objetivo no relançamento do Jornal de Atletas
de Cristo é ainda mais importante. Ele voltou a ser editado
com o propósito principal de ser uma ferramenta para te
ajudar a cumprir sua missão individual de levar pessoas
de sua influência aos pés de Jesus. Muito mais efetivo hoje
que nas décadas de 80 e 90 quando o Jornal de ADC era
impresso em papel e enviado pelo correio, permitindo a nós
leitores da época lermos e em seguida entregarmos a um
único familiar, amigo, ou colega de clube, diferentemente
neste novo formato digital, você poderá encaminhá-lo
para centenas ou talvez milhares de amigos em sua rede de
contatos, que poderão ser impactados com os testemunhos
e histórias que nosso jornal traz.
Particularmente, me lembro de um colega de clube com
quem costumava compartilhar os jornais que recebia em
casa. Depois de um ano jogando juntos, nos separamos,
e anos mais tarde voltei a encontrá-lo numa competição
no interior de SP. Foi quando ele me surpreendeu dizendo
que estava frequentando uma igreja, e que se lembrava
dos materiais que eu lhe entregava, e me agradeceu por
isso. Pouco tempo depois fiquei sabendo de sua morte,
por conta das consequências do tempo de vida sem Cristo,
mas descansei ao me lembrar que ele havia partido deste
mundo tendo antes conhecido o Senhor Jesus Cristo e Seu
maravilhoso perdão.
Assim meu querido irmão e irmã, colocamos hoje
em suas mãos virtuais uma poderosa ferramenta, que
depende apenas de você para chegar nos computadores,
smartphones, tablets e outros equipamentos de amigos
não-cristãos. Além disso pedimos que você ore, para que
a Palavra de Deus expressa nesta valiosa ferramenta não
volte vazia.
Por tudo isso desejo a você mais que uma boa leitura,
desejo também ousadia para compartilhar este Jornal com
todos aqueles que o Senhor deseja alcançar através de sua
vida.
Marcos Grava
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MANCHETES
As notícias desta seção não retratam necessariamente a opinião deste jornal.

Diego Costa rejeita convocação
brasileira e decide defender
Espanha
Felipão critica escolha do artilheiro: “Está dando as costas
a um sonho de milhões”
Fonte: REDAÇÃO ÉPOCA COM AGÊNCIA EFE - 29/10/2013 21h47 - Kindle

Já Amauri, atualmente no Parma, chegou a ser
convocado por Dunga, mas seu então clube, a Juventus,
não o liberou, e ele acabou defendendo a seleção italiana.
Outros que se viram na mesma situação de Diego Costa,
mas optaram pelo Brasil, foram Daniel Alves, que quase
jogou pela Espanha; e Hulk e David Luiz, que tiveram
propostas de Portugal.
Talvez o caso mais curioso seja o de Arílson, que
fugiu da concentração onde estava o grupo que disputou o
Pré-Olímpico de 1996 para voltar à Alemanha, onde atuava
pelo Kaiserslautern.

Vitor Belfort nocauteia Henderson e
aguarda vencedor de Spider x Weidman
Fonte: http://sportv.globo.com/site/combate/noticia/2013/11
Diego Costa

O jogador brasileiro Diego Costa afirmou nesta terçafeira (29) que rejeitou a convocação do técnico Luiz Felipe
Scolari para jogar dois amistosos do Brasil. Assinou ainda
em cartório um documento em que manifesta o interesse
em vestir a camisa da Espanha, país onde solicitou a
nacionalidade em julho, quatro meses depois de jogar dois
amistosos pelo Brasil.
Diego é atacante do Atlético de Madrid, da Espanha,
país onde mora há seis anos. Na última sexta-feira (25),
a CBF havia formalizado a convocação do artilheiro para
os amistosos contra Honduras, em 16 de novembro, nos
Estados Unidos, e contra o Chile, no dia 19, no Canadá.
O amor à seleção e o respeito aos cinco títulos mundiais
sempre foram um requisito exigido pela cúpula da CBF e por
muitos treinadores. Felipão foi taxativo nesta terça-feira ao
afirmar que Diego Costa “está dando as costas a um sonho
de milhões, o de representar a nossa seleção pentacampeã
em uma Copa do Mundo no Brasil”.
A lista de brasileiros que jogaram por outras seleções
é longa. Há casos de sucesso, como Deco e Pepe, que
estrearam em Portugal sob o comando do também
brasileiro Luiz Felipe Scolari e foram peças importantes
em várias partidas da seleção lusitana.
Outro exemplo é Mazzola, que ganhou a Copa do Mundo
de 1958 ao lado de Pelé e, no Mundial seguinte, defendeu
a Itália. Já Thiago Motta jogou com a seleção brasileira
sub-23 em um torneio de categoria principal, a Copa Ouro
de 2003, e depois atuou pela Itália, na Eurocopa de 2012.
A situação mais recente é a de Thiago Alcântara, do
Bayern de Munique, que preferiu a seleção espanhola
apesar de ser filho de um campeão do mundo com o Brasil
em 1994, Mazinho. Já seu irmão mais novo, Rafinha, do
Barcelona, já declarou em diversas ocasiões não ter dúvida
em preferir o Brasil, país que defendeu na seleção sub-20.

A trajetória recente de Vitor Belfort tem sido marcada
por vitórias contundentes. Desde o nocaute sofrido contra
Anderson Silva, o Fenômeno enfileirou adversários. A
exceção foi a disputa de cinturão dos meio-pesados, contra
Jon Jones. Neste sábado, o brasileiro mostrou - mais uma
vez - que merece ter nova chance de desafiar o campeão dos
médios. E desta vez, terá, como já assegurou o presidente do
Ultimate, Dana White. Em Goiânia, contra Dan Henderson,
ele decretou a terceira derrota seguida ao americano, por
nocaute, o primeiro sofrido por ele, aos 1m17s, do primeiro
round.
Após a histórica vitória, ele aguarda o vencedor da
revanche entre Chris Weidman e Anderson Silva, que será
disputada dia 28 de dezembro, no UFC 168, em Las Vegas.
A torcida cantava “olê, olê, olê, Vitor, Vitor”, mas o
primeiro minuto foi de nenhuma ação. Os lutadores se
estudavam. Quando Dan Henderson partiu para cima,
sequer pôde saber de onde partiu o soco de Vitor Belfort.
O americano já caiu mal. Tentou fechar a guarda, Vitor
saiu e ele tentou se levantar. Foi a deixa para levar o golpe
final. Um chute e o primeiro nocaute da carreira de Hendo.
Festa dos torcedores na Arena Goiânia, que cantavam que
“o campeão voltou”.

Vitor Belfort nocauteou Dan Henderson no primeiro round do combate
(Foto: Rodrigo Malinverni)
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ATLETAS EM MISSÃO

Atletinhas de Cristo
“Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam; pois
o Reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas.
Digo-lhes a verdade: Quem não receber o Reino de Deus
como uma criança, nunca entrará nele”. Mc 10.14b-15

A palavra de Deus nos instrui a sermos como as
crianças para que possamos alcançar o Reino de Deus,
refletindo nesta palavra vemos que nós precisamos em
muito aprender com os pequeninos ao que se diz em
sua essência, como em sua total dependência a seus pais
ou tutores, à sinceridade, à simplicidade e pureza de
coração, ao desprendimento das coisas, à disposição em
apreender, à facilidade em perdoar. Pois bem, são muitos
os valores que eles nos ensinam sem se esforçar para
isso, fazem isso pura e simplesmente por serem assim.

Fabiana Araújo ex-atleta do basquete da WMBA no lançamento dos
Atletinhas de Cristo

referencial que alguém pode ter na vida. Ele não está
fisicamente presente em nossos dias, mas Ele conta
conosco para que sejamos Seu referencial nessa terra
mostrando a este mundo qual é o seu propósito, e sua
história tem muito a nos ensinar.

Eles por sua vez, buscam se parecer com os adultos,
buscam alguém como referencial para seguir, para se
espelhar e mediante o mundo que temos vivido podemos
nos perguntar: o que este mundo tem a oferecer a eles?
Quais tem sido os referenciais que essas crianças têm
encontrado em suas casas, na escola, no esporte de alto
rendimento, na política? O que temos a oferecer a eles e
com quem queremos que eles se pareçam?

Dessa forma, Atletinhas de Cristo, vem com a
intenção de servir como base aos jovens atletas, por
meio do esporte, de modo que estes cresçam firmados na
Palavra de Deus entendendo o propósito do Senhor para
a vida deles neste mundo, através de pessoas como você
professor/técnico que podem servir como Referencial
de Cristo para eles, por toda a vida.
Faça parte deste programa de treinamento e leve
seus alunos/atletas a conhecer o melhor técnico que
alguém pode ter. Com Ele não tem campeonato perdido,
a vitória é certa, muitos serão os desafios, mas podemos
ter a certeza que Ele não nos deixa sozinhos e sempre
tem a melhor estratégia.

Verdadeiramente hoje, muitos dos valores que temos
encontrado, não estão de acordo com a palavra de
Deus, vemos uma visão distorcida de muita coisa, um
abandono dos bons hábitos, mas precisamos correr atrás
para que isso seja recuperado pelo menos em nosso
ambiente, em nosso território.
Em meio a tanta corrupção e perda de valores
podemos encontrar Jesus Cristo, este é o melhor
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WWW.ATLETASDECRISTO.ORG – CONTATO@ATLETASDECRISTO.ORG

Gleice Nantes

BOA MEDIDA
Por Lovian Henrique
Fisiologista Especialista em Medicina do Esporte.

O dia seguinte...
As dores que sinto no dia seguinte de uma atividade
ou esforço físico.
Dor muscular após a atividade física, trata-se de
um processo fisiológico que podemos considerar
natural, os músculos sofrem um dano para depois se
tornarem mais fortes, a verdade é que o ácido láctico
acumulado nos músculos é logo removido, sendo
metabolizado em poucas horas após o término da
atividade.
Quando uma atividade mais intensa é realizada os
músculos sofrem o que chamamos de micro-traumas,
que são lesões muito pequenas da estrutura muscular
que ocorrem de forma difusa nos grupos musculares
mais solicitados, a resposta dos músculos é reparar
o dano sofrido, sendo este inclusive o princípio do
mecanismo de adaptação ao estímulo do exercício.
As caracteristicas fisiologicas da (DMIT) Dor
Muscular de Início Tardio podem ser por edema,
aumento dos níveis séricos de Ceatina Quinase
(CK), Desidrogenase Láctica (DHL), mioglobina e
fragmentos da cadeia pesada de miosina.

Imagens de uma fibra muscular com rompimento
leve-moderado ocupando dois sarcômeros.

Podem ocorrer também a perda de força muscular
do membro afetado, perda da amplitude de movimento,
isso devido a diminuição da flexibilidade.
A DMIT não se manifesta até aproximadamente
8 horas após o exercício, aumentando a intensidade
nas primeiras 24 horas e alcançando seu máximo de
intensidade entre 24 e 72 horas. O treinamento crônico
tende a aumentar o limiar no qual a DMIT ocorre, uma
sessão leve de exercícios no dia posterior à sessão que
provoca DMIT é uma estratégia para diminuir o efeito
dolorido.

VERSO ILUSTRADO

WWW.ATLETASDECRISTO.ORG – CONTATO@ATLETASDECRISTO.ORG

5

NOTÍCIAS DOS GRUPOS LOCAIS
Assim como na edição anterior, mostraremos a seguir o que rola em alguns de nossos grupos locais espalhados pelo
Brasil.
Você ainda pode conferir horários, locais e datas de reuniões, bem como contatos de nossos líderes em nosso site.Todo
mês mostraremos alguns relatos de nossos líderes ADC, acompanhe e ore por eles.

> Barra Mansa - RJ
Graça e Paz;
Nosso grupo completou agora dia 28 de setembro 1º ano. Com presenças de atletas profissionais e amadores da região,
as reuniões ocorrem todas às quintas-feiras às 19 horas, no Salão de Festas do Condomínio Morada do Sol em Barra Mansa.
Deus vem nos fortalecendo a cada reunião e através da linguagem universal do esporte vamos levando as boas novas e
alcançando diversos atletas de várias modalidades. Se estiver na região, será um prazer tê-lo conosco, família Atletas de
Cristo. até aqui o Senhor nos ajudou e por isso estamos alegres.
“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.” (Mt
28:19)
GL de ADC em Barra Mansa/RJ
Daniel Martins, EuSouADC.

> Teresina - PI
Nossas reunião acontece toda segunda-feira na Praça Landri Sales no centro da cidade de Teresina/PI, mas nosso trabalho
executamos nas concentrações, onde levamos a palavra até aquele atleta que não tem a oportunidade de ir à igreja, hoje
temos sido itinerantes, indo às pessoas, principalmente ao atleta que treina e joga; Deus tem nos dado esta direção e estamos
sendo abençoados.
GL de ADC em Teresina/PI
Lucidio, EuSouADC.

> Caxambú - MG
Seguimos firmes, CORRENDO JUNTOS.
Este ano faremos 25 anos de ADC para Glória de DEUS. Estamos planejando um culto em Ação de Graças em outubro.
Nossas reuniões continuam  toda segunda-feira às 20:00 hs na nossa nova arena ADC:
Escola Genny Gomes (Entrada lateral)
Rua Dr Viotti 134 – Centro – Contato: (35) 8801-6814
GL de ADC no Caxambú/MG.
Bingo, EuSouADC.

> Santos – SP
O GL de Santos continua firme e forte. Nos reunimos toda segunda-feira a partir das 20h00, para louvar e exaltar
aquele que é digno de toda honra e glória. A cada semestre, muitos atletas mudam de times e cidades, mas, graças a Deus,
segue o jogo. Sabemos que tudo acontece com a permissão de Deus, e nos alegramos com esses que são transferidos para
outros lugares, pois, com certeza, também darão muitos frutos onde Deus os tem enviado.
É muito bom lançar a palavra, e, depois de algum tempo, ver o resultado. Que Deus continue nos dando sabedoria
para que muitos outros atletas e amantes do esporte possam entregar o coração para Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor,
prosseguimos para o alvo, com Cristo no barco, tudo vai muito bem.
Santos/SPclínicas
Vagner, EuSouADC.
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NOTÍCIAS DOS GRUPOS LOCAIS
> Tramandaí - RS
O grupo esta sim se reunindo esta semana. Alguns dos participantes estarão na final do Campeonato Municipal de
Tramandaí. Estamos felizes por em breve estarmos com o site no ar.
GL de ADC em Tramandaí/RS
Ivo, EuSouADC

> Uberlândia - MG
Estamos com nosso grupo aqui e graças a Deus estamos lançando a semente a cada dia. Já tivemos a oportunidade
de falar em escolinhas e projetos sociais. Como hoje estamos com duas equipes profissionais estamos nos reunindo na
república (alojamento) deles. Geralmente é na sexta e quando eles viajam mudamos o dia, o importante é que reunimos
toda semana.
GL de ADC em Uberlândia/MG
Marcos Daniel, EuSouADC

> Belém - PA
Atuando no apoio de iniciativas com escolinha de futebol na Igrejas Batista em Mosqueiro e Ministério Esporte na
Igreja dos Irmãos da Marambaia, além do projetos social do Grupo Local na escolinha de futebol liderado pelo Paulo
Sérgio e treinamento de líderes com estudos nos lares. Pretendemos retomar algumas atividades perdidas como visitas aos
atletas nos clubes e uma reunião especial no mês com futebol e churrasco (quando ninguém falta) para enfatizar e motivar
a importância do comprometimento. Iniciamos o processo de treinar alguns líderes para iniciar Grupos Locais em Santa
Maria e Ponta de Pedras no Marajó.
GL de ADC em Belém/PA
Pingo, EuSouADC.

JOGO RÁPIDO
Felipe Guimarães conquistou seu primeiro titulo no automobilismo
sagrando-se Campeão Sul-Americano de F3 com um primeiro e um segundo
lugar na rodada dupla deste fim de semana em Cascavel. Felipe venceu 12 das
16 provas do Sul-Americano além das vitórias em Brands Hach na Inglaterra e
Nurburgring na Alemanha ao volante de um Dalara F3 Mercedes Benz.
Com mais de 250 cavalos sob seu controle, Felipe é o novo cavaleiro de
Cristo nas pistas. Ele leva em seus carros as mensagens Jesus Saves na Europa
e Jesus loves You no Sul-Americano, a mais de 250 Km/h.
Se você também é ADC, e terminou 2013 dando bom testemunho em sua
modalidade, envie para nós com uma foto para que possamos também louvar a
Deus por sua vida.
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IGREJA NA VISÃO
Sou ADC! Outubro de 2013

igreja mobilizou e financiou o envio de voluntários para
caravanas de ajuda humanitária no Haiti e, neste ano, para
Nesses últimos anos a Missão Atletas de Cristo tem projetos evangelísticos com futebol no Japão, Espanha,
desenvolvido várias parcerias de sucesso com igrejas que País de Gales, Egito e Jordânia.
estão comprometidas no desenvolvimento de ministérios
esportivos, e na proclamação do evangelho através do
Outra ação desenvolvida por esta querida igreja são
esporte. Nosso objetivo neste espaço é mostrar um pouco as aulas de Judô oferecidas para a comunidade, que
da história dessas nossas companheiras de ministério.
acontecem todos os sábados em suas dependências e que
já contam com cerca de 20 alunos que estão aprendendo
Neste mês falaremos um pouco sobre a Igreja mais sobre Jesus através desta prática esportiva.
Evangélica Ministério Internacional Torre Forte.
Localizada na Zona Leste da capital de São Paulo, a
EuSouADC – Apóstolo Clayton Nantes
Igreja mantém uma longa parceria e sucesso conosco e,
A Igreja Evangélica Ministério Internacional Torre
inclusive, possui dois de seus membros fazendo parte de Forte é uma parceira ADC! E sua igreja?
nossa equipe de liderança: Gleice Nantes, que coordena
o Projeto Atletinhas de Cristo, e José Luiz Correa, que
Se você deseja que sua igreja também faça parte
coordena o Joga Limpo Futebol.
desse time, e seja mais uma parceira de Atletas de Cristo,
escreva para nós:
A Igreja Torre Forte tem envolvido seus membros
relacionamentos@atletasdecristo.org
nos projetos de evangelização que ADC desenvolve em
grandes eventos esportivos desde 2007, quando enviou
seus primeiros voluntários para os Jogos Pan-Americanos
do Rio de Janeiro. Depois disso não parou mais. Mobilizou
equipes para os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008,
para a Copa do Mundo da África do Sul em 2010, para os
Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011, e para
os Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Além disso, a

MOTIVOS DE ORAÇÃO

• Pela viagem de nossa equipe de Futebol para a Guatemala, e pelo impacto que farão naquele país;
• Pelo projeto Iniciativa 2-3-5, criado por Atletas de Cristo, que já está treinando muitas igrejas para a evangelização
durante a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos;
• Pelo alcance de muitas pessoas através do programa Atletas no Ar, transmitido pela Rádio Transmundial – parceira
de ADC;
• Pelo Programa Atletinhas de Cristo, e o despertar de muitas igrejas e líderes no Brasil para o alcance de jovens
atletas;
• Pelos Grupos Locais espalhados pelo Brasil e pelo mundo, também pelos três Congressos de Atletas de Cristo que
teremos em dezembro: Rio de Janeiro, Taguatinga e Porto Alegre.
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PARCEIROS DE ADC
Hoje, na sessão Parceiros de Atletas de Cristo, iremos festividades locais.
abordar nossa equipe missionária de futebol Joga Limpo
Possivelmente na cidade de Uberlândia em novembro
Brasil, criada em 2008 devido à necessidade de ajuda (aguardem mais informações).
humanitária em Mianmar, e que tem agenda de mais um
Também em Novembro, estaremos na Guatemala
jogo internacional nas próximas semanas.
realizando um jogo festivo contra a seleção de 94 do país
e inaugurando algumas quadras de esportes do ministério
de esportes da igreja Cajá de Dios, fortalecendo assim
JOGA LIMPO FUTEBOL
um relacionamento com este país e a América Central de
A equipe de Futebol Joga Limpo formada por atletas e maneira geral.
ex-atletas que usam suas habilidades e dons para servir ao
Continuem conosco em orações para que Deus continue
Senhor através de jogos, visitas a igrejas e diversos eventos
locais no Brasil e fora dele faz parte de uma das áreas nos usando através desta estratégia que tem abençoado
de alcance de nossa missão e tem cumprido o propósito muitas vidas e fortalecido igrejas e irmãos missionários
do Senhor levando o evangelho a diversas nações por em campo.
este mundo, principalmente no início de sua história em
Deus abençoe.
2008 e ao longo desses anos, levando uma palavra de fé e
esperança a vários países vitimas de catástrofes (terremotos,
Joga Limpo Brasil Futebol
Tsunami e ciclones), como Myanmar, passando por Vietnã,
José Luiz Correa, EuSouADC.
Tailândia e Malásia; vários países da África; Japão, Ilhas
futebol@atletasdecristo.org
Fiji e Indonésia, utilizando desta estratégia que é o futebol.
Nossos próximos compromissos serão no Brasil,
exatamente dias 26 de outubro na cidade de Aracajú,
no clube da AABB compartilhando com os irmãos na
homenagem ao centenário da Primeira Igreja Batista de
Aracajú, participando de uma partida de futebol contra
a Seleção local de Atletas de Cristo e também das

OUÇA O PROGRAMA ATLETAS
NO AR
RÁDIO TRANSMUNDIAL

SEJA UM PATROCINADOR DESTE
JORNAL

SEJA UM PARCEIRO DE ATLETAS
DE CRISTO

Se você deseja colaborar para este Jornal

Ajude-nos nosso Ministério a manter-se

Ao Vivo – 2as Feiras – 13h

continuar alcançando milhares de vidas,

atuante nos campos, nas quadras e nas

Reprises: 3as feiras – 21h30

entre em contato conosco.

pistas.

Sábados - 00h30 / Domingos - 9h30

WWW.ATLETASDECRISTO.ORG – CONTATO@ATLETASDECRISTO.ORG
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