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“E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que
sejam idôneos para também ensinarem os outros.” 2Tm 2:2

EDITORIAL
Em fevereiro de 2014 Atletas de Cristo completou 30
anos de existência. Também em 2014 comemoramos 20
anos que nossa Seleção de Futebol, liderada por Jorginho
e outros cinco Atletas de Cristo, trouxe o caneco para o
Brasil após muita espera. Em junho e julho de 2014 a Copa
do Mundo será realizada em nosso país pela segunda vez,
e neste ano povos do mundo inteiro virão, além de muito
futebol, milhares de evangelistas nas ruas.
Por esta e outras razões escolhemos o ano de 2014
para também lançar a Nova Bíblia do Atleta, com imagens
e testemunhos de pessoas que fizeram e fazem parte da
história desta Missão. A verdade é que durante muito
tempo na história da igreja evangélica brasileira, Atletas
de Cristo representou a única porta de entrada para atletas
e esportistas em nossas igrejas cristãs. Praticantes de várias
modalidades conheciam a Jesus através do convívio com
outros esportistas, e logo em seguida eram integrados a
uma igreja. Hoje, no entanto, vemos com imensa alegria o
resultado de muitos anos de dedicação de nossa missão na
conscientização de líderes e pastores, da importância do
uso da linguagem universal do esporte como ferramenta
ministerial. O resultado é vermos muitos atletas chegando
às nossas igrejas sem necessariamente terem passado por
um de nossos grupos locais, o que aumenta a presença de
cristãos no esporte e, consequentemente, de muitos atletas
nas congregações.
Por tudo isso nós de Atletas de Cristo cremos que pregar
o Evangelho por meio do esporte, é a tática mais ofensiva
do Pai para alcançarmos o mundo com o Evangelho de
Jesus. E em pleno ano de Copa do Mundo, sua torcida
pela presença de cristãos em nossa seleção que jogará em
busca de mais um título mundial é fundamental. Saber que
neste exato momento joelhos de missionários e cristãos no
mundo inteiro estão dobrados em favor desta conquista, por
conta de todas as oportunidades que surgirão nos próximos
quatro anos para falarmos de Cristo por meio do futebol,
nos alerta sobre a responsabilidade que todos nós temos
nas próximas semanas.
Quando eu era atleta aprendi que a melhor oração
que um cristão genuíno poderia fazer, antes de um jogo
importante, era que Deus concedesse a vitória aquele

indivíduo ou equipe que melhor glorificaria Seu nome.
Temos em nosso coração que a vitória da Seleção Brasileira
estimulará milhares de crentes a estenderem seus olhos
para os não-alcançados, e ao mesmo tempo abrirá o
coração de muito destes povos para a palavra de cristãos
que lhes mostrem, através do esporte, o quanto Deus os
ama (João 3.16). Por isso junte-se a nós nesta corrente de
oração por nossa Seleção, e vista a camisa do time que vai
glorificar a Deus após o final da Copa.
Como não poderia deixar de ser, toda a edição deste
mês está voltada para este assunto. Conheça a organização
parceira de ADC que desde 2011 tem aberto suas portas
para coordenar e divulgar o projeto para a Copa do
Mundo que criamos, o Movimento Joga Limpo Brasil.
Este movimento já ganhou o país inteiro, e centenas de
igrejas estão aderindo às estratégias e saindo às ruas para
evangelizar durante a Copa. Um bom exemplo disso é
a Igreja do Nazareno de Campinas, do nosso querido
Silas. Esta Igreja na visão, capitaneada pelo amado Pr.
Aguiar, está envolvendo seus ministérios em várias ações
de alcance que serão executadas na própria cidade de
Campinas, e no estádio do Itaquerão em SP.
Logo no início do jornal o Jogo Rápido mostra quem
são os primeiros cristãos convocados por Felipão, e nossa
esperança que outros surjam nas próximas semanas. Mais
a frente Atletas em Missão aponta para o segundo curso
de capelania esportiva que Atletas de Cristo realiza, e
desta vez um curso internacional, com a participação do
maior ministério esportivo do mundo - o FCA dos EUA,
especializado em capelania de atletas. Será no Rio de
Janeiro, duas semanas antes do início da Copa, mais uma
contribuição que ADC fornece para pastores e líderes que
desejam servir nesta área.
Não se esqueça também de acompanhar as Manchetes
do Esporte, as Notícias dos Grupos Locais, as importantes
dicas do Boa Medida, e interceda conosco pelos pedidos
de oração do mês. Pra terminar, lembre-se do nosso pedido
de sempre, um clique de sua mão para que estas notícias
circulem por toda sua rede de contatos e alcance pessoas
que você conhece, e que ainda não conhecem a Cristo.
Um forte abraço, e junte-se a nos de joelhos nas
próximas semanas.
Marcos Grava
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MANCHETES
As notícias desta seção não retratam necessariamente a opinião deste jornal.

Enfim o Profeta...
Recebeu dos colegas de time o apelido de “profeta”.
Conhecido por fugir de respostas prontas quando
entrevistado o jogador cultiva um hábito pouco
comum entre seus colegas de profissão: a leitura.
A convocação de Hernanes para a Copa do Mundo
de 2014 foi sem dúvida um dos mistérios em relação
à lista dos 23 convocados. Como Luiz Felipe Scolari
já tinha garantido Oscar, Ramires, Willian e Paulinho
no meio-campo, o jogador de 28 anos era um dos
nomes que ocupava a lista dos que poderiam ou não
ser convocados.
Atleta de Cristo, o jogador tem um vocabulário
extenso e carrega como marca registada responder
entrevistas com declarações aprofundadas, sempre
com frases de efeito.
Além da Bíblia ele destacou dois títulos que o
influenciaram: “Curso de estudo da fé” do escritor
americano Kenneth Regan e “As cinco linguagens do
amor” de Gary Chapman. O jogador afirma que os
dois livros o ajudaram muito e destaca que o segundo
fala sobre como educar os filhos: “É incrível. Mudou
muito minha consciência sobre como educar meus
filhos”, afirmou.

Kevin Durant, atleta do
Oklahoma City Thunder
Kevin Durant, atleta do Oklahoma City Thunder,
ao receber o prêmio de MVP (Most Valuable Player
/ Jogador Mais Valioso) dessa temporada da NBA,
agradeceu a Deus e especialmente a sua mãe, que
segundo ele, foi a verdadeira MVP.
Kevin Durant se converteu recentemente ao
Cristianismo, e se batizou na igreja Hillsong de Nova
Iorque
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ATLETAS EM MISSÃO
CURSO INTERNACIONAL DE CAPELANIA ESPORTIVA
Pela primeira vez na história a FCA - Fellowship Christian Athletes (Comunidade de Atletas Cristãos), maior ministério esportivo do mundo, vem ao Brasil para treinar nossos líderes e capelães do esporte em como evangelizar e
discipular atletas de alto rendimento.

JOGO RÁPIDO
CONVOCADOS PARA A SELEÇÃO BRASILEIRA

Atletas de Cristo Pela TV

Ore pelos atletas cristãos em nossa Seleção. Além destes
quatro, cremos que outros poderão glorificar o nome de
Deus durante a Copa de 2014

Além da Rádio Transmundial, agora você pode
acompanhar nossas notícias pela TV Boas Novas, às
terças-feiras às 14:05h - acesse: http://boasnovas.tv

Jefferson, Fernandinho, Hernanes e Fred
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BOA MEDIDA
Por Lovian Henrique

Situações de emergência..

As recentes mortes de famosos lançaram um
alerta sobre o que um leigo poderia fazer de efetivo
em uma situação dramática de parada cardíaca.
A cada minuto que se passa entre um mal súbito
que fez o coração parar e o atendimento, a chance
de recuperação cai 10%, e se a melhor equipe de
atendimento do mundo chegar depois de 10 minutos de
uma parada cardíaca em que não foi feita a massagem
cardíaca, não há nada a fazer. Por isso a necessidade
de ensinar milhões de brasileiros a agirem em uma
emergência, um desafio imenso.
Já são de conhecimento geral os problemas
decorrentes do alto nível de colesterol, obesidade,

LOJA VIRTUAL

hipertensão arterial, diabete e do tabagismo. Mas,
enquanto nos Estados Unidos até crianças são treinadas
para agir em emergências e por isso já salvaram a vida
de avós infartados, no Brasil pouquíssima gente sabe
como agir em uma emergência.
Uma morte súbita pode acontecer por vários motivos,
desde a obstrução das vias respiratórias por um pedaço
de carne em um churrasco até quando uma criança se
engasga com um botão, embora a preocupação do leigo
seja principalmente com as doenças do coração como o
infarto do miocárdio e o derrame cerebral.
O Suporte Básico de Vida ensina como identificar
corretamente a ocorrência, verificar se a vítima está
respirando, se foi um derrame cerebral, se o coração
parou e como ressuscitá-lo apenas com massagem
cardíaca, mantendo-o vivo nos 10 a 15 minutos que, em
geral, demora a chegada do socorro especializado.
Dúvidas envie-nos um e-mail para saudedoatleta@atletasdecristo.org

Lovian Henrique
É Fisiologista, Possui vasta experiência
na área do treinamento com ênfase na
periodização, na área de fisiologia, com
ênfase no exercício e na área da medicina
esportiva com ênfase na captação,
prevenção e recuperação de atletas

VERSO ILUSTRADO

VEM AÍ
A NOVA BÍBLIA DO ATLETA.
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NOTÍCIAS DOS GRUPOS LOCAIS
A seguir o que aconteceu nas últimas semanas em nossos grupos locais espalhados pelo Brasil e mundo.
Confira os horários e dias das reuniões, e participe se você estiver próximo, ou envie notícias de seu próprio grupo para
publicarmos aqui.

> Campo Mourão – PR
Deus a cada momento sempre vem surpreendendo todas as nossas expectativas em relação ao nosso grupo local
dos Atletas de Cristo de Campo Mourão. “Deus não está abrindo as portas, Ele está escancarando as portas, janelas,
portões da nossa cidade para os Atletas de Cristo”, começamos ano passado com as reuniões com alguns atletas e hoje
depois de 5 meses estamos fazendo capelania esportiva com as principais modalidades esportivas da cidade: A equipe
de Atletismo, A ACMF – Associação Campo Mourão Futsal e O Sport Clube Campo Mourão de Futebol.

GL em Campo Mourão/PR
Miss. Jouener Araújo (Jhow), EuSouADC.

> Curitiba - PR
Temos nos reunido às segundas-feiras - 20:00 no Ginásio da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Rua Bento
Viana, 1200, Batel. A reunião é feita com atletas de diversas modalidades, como futebol, artes marciais, basquete,
vôlei, ciclista, montanhistas, motociclistas, skatistas, atletismo, parkour, nadadores, mesa tenistas, para cada
umas dessas modalidades, temos feitos cultos temáticos, onde cada área fica responsávell pela dinâmica no dia
da reunião. Também estamos transmitindo o culto ao vivo pela internet todas as segundas pelo site da igreja,
www.pibcuritiba.org.br. Fora as reuniões de segunda, nós nos reunimos em nossas casas durante a semana em
grupos específicos para cada modalidade esportiva.
Estamos nos preparando para a Copa do Mundo, onde estaremos transmitido os jogos em um telão montado no
ginásio e no restaurante da igreja. Estaremos realizando, kids games, old games, e family games, antes dos jogos.
GL em Curitba/PR
Anderson Varga, EuSouADC.

> Porto - PT
No mês de agosto de 2013, iniciamos nossos encontros com os grupos do norte reunidos no Novotel Gaia-Porto e
grupo da Madeira. Ao longo do ano, tivemos reuniões semanais (segundas, terças e quartas), onde estudamos sobre
a Justiça de Deus, como ela opera na nossa vida, que benefícios recebemos. Tivemos visitas de ex-atletas que
passaram pelos grupos aqui em Portugal e agora estão no
Brasil, que compartilharam suas experiências como foi o Caso do Marcelo Lipain, do Danilo e do Cleber. Foi
gratificante ver os atletas e suas famílias bem interessadas a ponto de muitas vezes quando os compromissos com
o trabalho ou outros não possibilitassem a presença, pedirem para mudarmos o dia do nosso encontro porque não
queriam perder nada do estudo. Como em todas outras épocas perdemos alguns que participavam nos grupos, porque
foram transferidos para times de outros países, mas louvamos a Deus porque pudemos ouvir alguns deles dizendo
que Deus os trouxe para cá, afim de que pudessem reconciliar-se com ele e conhecê-lo. Uma das marcas dos grupos
foi a comunhão em todos os sentidos. Nossa alegria é de ver pessoas cada vez mais comprometidas com a causa do
evangelho e buscando compartilhar isso com aqueles que não conhecem a Deus.

GL em Porto/PT
Ezequiel Julião, EuSouADC.
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NOTÍCIAS DOS GRUPOS LOCAIS
> Nova Odessa - SP
Continuamos firmes com o projeto que fizemos de evangelismo nos jogos do time de Americana basquete jogos
válidos pela ARB. Temos o prazer de vermos a conversão do técnico Wolmer Bicalho, depois de um bom tempo
orando para esta bênção acontecer. O próximo projeto é Nova Odessa 3x3 organizado pelo GL ADC/and12 e nossa
campanha draft 2014 para novos atletas da equipe de evangelista and12. Ajudamos também o projeto neste mês do
Colégio Alkimin, organizando com os amigos o novo e futuro time de basquete de Sumaré. O Alkimin basquete com
8 atletas convertidos, lançamos nova série de mensagens evangelísticas via faceboook, e realizamos presença na final
do IBF durante jogo Unimed x Sporte Recife, e renovamos o nosso site http://andquel.wix.com/and12 atividades do
mês.Vem mais por ai.

GL em Nova Odessa/SP
Anderson, EuSouADC.

> Cariacica - ES
Iremos iniciar nossas reuniões, em breve, só falta encaminhar um ofício para o prefeito formalizar, mas já foi dado
o aval. Deus é fiel! As reuniões serão no Auditório da Prefeitura, um lugar de excelência e também profético.
Obrigado pelo apoio e pelas orações.

GL em Cariacica – ES
Jordany , EuSouADC.

> Milão - ITA
O time completo de atletas na Italia esteve em Milão este ano. Como sempre acontece, o dia foi marcado por
momentos de harmonia e alegria que brilhavam evidente nos rostos dos participantes.
Para começar o dia com uma breve palavra de boas-vindas do goleiro do Grosseto Maurantonio Roberto, que
passou a bola para a banda composta apenas por atletas, que não nos fizeram sentir a falta de profissionais da música.
A banda foi composta por Nahuel Valentini, jogador do Livorno, Daniel Avantaggiato, do Vastese, Carlos França
Rapallo Bogliasco e o coordenador Jason Greenwich.
Tivemos diversas reflexões ditadas pela experiência pessoal de fé em Jesus Cristo. Começou com Nicola
Legrottaglie, do Catania, seguido por Zé Maria, ex-Inter de Milão e Perugia, e Amarildo, ex-Lazio e Cesena. Em
seguida o testemunho de Gabriel, goleiro do Milan, e o zagueiro Valentini de Livorno.
Como sempre foi mostrado o vídeo da retrospectiva dos Atletas de Cristo 2013-2014, com o tema “A família e
a profundidade do relacionamento pessoal com Deus”, exibido por Elvis Abbruscato, atacante da Cremonese que
meditou nos versículos bíblicos encontrados em Apocalipse 3:14-16.
Na parte da tarde, depois de um belo almoço, os trabalhos foram retomados com os diversos anúncios, eventos e
testemunhos de outros atletas que deram sua contribuição para o sucesso da reunião. No final do dia, após as saudações,
nos tornamos mais unidos para a próxima ocasião, ainda mais encorajados pelo número de atletas que aumentam ano
após ano, que confiam suas vidas nas mãos do Senhor Jesus Cristo.
Esse ano nosso Encontro foi noticia no melhor jornal esportivo da Itália, a Gazzetta Dello Sport, isso foi uma
grande conquista também.

GL em Milão/ITA
Anderson, EuSouADC.
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IGREJA com VISÃO
Neste mês a Igreja com Visão que damos o destaque
Se você mora na região de Campinas ou mesmo você
é a Igreja do Nazareno de Campinas, liderada pelo que é de fora do Estado de São Paulo, mas deseja servir
pastor Aguiar. Essa Igreja que já vinha cumprindo com a Igreja do Nazareno e seus parceiros entre em contato
importante papel no ministério com Atletas desde que pelo e-mail administracao@voluntáriosemcampo.org.br
o Silas era jogador do São Paulo nos anos 80, e agora
mais recentemente com outro de seu líder servindo a
nossa missão – Pr. Fábio Mika, neste ano de 2014 nos
surpreende mais uma vez.
A Igreja sede com cerca de 4.000 membros e
localizada no Centro de Campinas abraçou a Iniciativa
2-3-5, ação estratégica criada por Atletas de Cristo para
evangelização na Copa do Mundo. Dentre as atividades
que a Igreja realizará estão os Encontros de Oração
antes e durante a Copa (camisa 2), os Eventos em Praça
Pública (camisa 5), a Escola Bíblica de Férias (camisa
6), a Capelania no Aeroporto de Viracopos (camisa 8) e
a Evangelização nos Estádios em Campinas e Itaquera
além dos Telões instalados pela prefeitura da cidade
(camisa 10).
Em algumas destas ações a Igreja do Nazareno
contará com a participação de outras igrejas e ministérios
da região, entre os quais a JOCUM, Igrejas Batistas,
Igreja Hosana, Conexão Voluntários em Campo, O.M.,
Missionários Estrangeiros, e brasileiros de outros estados.
Como Campinas receberá as Seleções de Nigéria e
Portugal espera-se que esses voluntários desenvolvam
atividades evangelísticas oportunas e com muitos frutos.

MOTIVOS DE ORAÇÃO

• Pelos evangelização de brasileiros e turistas estrangeiros durante a Copa do Mundo;
• Pelos Grupos Locais espalhados pelo Brasil e pelo mundo: para que continuem trabalhando e levando a Palavra de
Deus à vida de vários atletas;
• Pelos milhares de Atletas de Cristo espalhados no Brasil e fora do país: por santidade e coragem em seu testemunho
como cristãos;
• Pelo Curso Internacional de Capelania que realizaremos no final do mês de Maio;
• Pelos Atletas de Cristo convocados pela Seleção, por seu testemunho dentro e fora de campo;
• Pelo nosso parceiro deste mês: Sociedade Bíblica do Brasil.
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PARCEIROS DE ADC
Nosso Parceiro do mês é a Sociedade Bíblica do
Brasil, também conhecida como SBB. Pouca gente
sabe que ela é a maior produtora de Bíblias do mundo,
e está localizada na cidade de Barueri, na Grande SP.
Parceira de Atletas de Cristo há muito anos, a SBB
vem produzindo Bíblias e Novos Testamentos para os
períodos de grandes eventos esportivos, desde a Copa
de 1994, quando conquistamos o tetra nos EUA.
Nos últimos anos a SBB, juntamente com Atletas
de Cristo, lançou o Movimento Joga Limpo Brasil.
Idealizado pelos Pastores José Bernardo (AMME) e
Marcos Grava (Atletas de Cristo), este movimento está
mobilizando igrejas e voluntários do Brasil todo para
ações durante a Copa do Mundo. Para munir as igrejas
com materiais de evangelização, a SBB lançou uma
série de literaturas. São diversos modelos de folhetos,
Evangelhos, Bíblia e Novo Testamento, já disponíveis
para compra e melhor, por um preço subsidiado.

em nosso país. Para saber mais, escreva para contato@
atletasdecristo.org e te ajudaremos.
Com esta matéria queremos aqui homenagear a
Sociedade Bíblica do Brasil, na pessoa de seu Diretor
Executivo Rev. Dr. Rudy Zimmer, pela sua participação
em projetos de evangelização durante os grandes
eventos esportivos mundiais, em especial, por sua
parceria com a Missão Atletas de Cristo no Brasil.

Além deste projeto, neste ano de 2014 estamos
criando a nova Bíblia do Atleta, que a SBB lança agora
neste mês da Copa. Com testemunhos de atletas que
fizeram e fazem parte da história de nossa missão, esta
Bíblia traz ainda um encarte da série Novo no Time
para discipulado de jovens atletas, modelo este usado
pelo Projeto Atletinhas de Cristo. Você pode adquirir
esta Bíblia em nosso escritório e ser um revendedor
em sua região, ou mesmo comprar algumas e doar para
pessoas neste período de grandes eventos esportivos

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

9

W W W .ATLETAS D E C R I STO . O R G

