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Passado a Copa do Mundo, e com o Brasil inteiro 
agora mais preocupado com as eleições deste ano (ainda 
que seja um pouco tarde para se preocupar com algo tão 
importante), vemos que realmente não é só de futebol que 
nosso país vive. Este não foi ano apenas de Copa do Mundo 
de Futebol, mas é também ano de Campeonato Mundial de 
Vôlei Masculino e Feminino, de Judô, Ginástica Artística, 
Hipismo, Vela, Tênis de Mesa, além de Basquete Feminino 
e Masculino, sendo esse último agora também chamado 
de Copa do Mundo. Se no futebol decepcionamos não 
ficando entre os três primeiros colocados, o mesmo 
não se pode dizer do judô, onde o Brasil levou quatro 
medalhas, sendo uma de ouro, uma de prata e duas de 
bronze. No vôlei masculino é verdade que esperávamos 
mais um título mundial, mas o Brasil voltou da Polônia 
com a prata perdendo a final para os donos da casa. No 
basquete não subimos no pódio, mas considerando as três 
últimas décadas do basquetebol brasileiro, podemos dizer 
que estar entre as oito melhores seleções do mundo é uma 
boa classificação, ainda mais tendo vencido nossa rival 
Argentina, vice-campeã mundial em 2002. O ano ainda não 
terminou e por isso esperamos bons resultados da seleção 
feminina de vôlei, da ginástica artística, especialmente 
nas argolas com Arthur Zanetti, além do hipismo e da vela 
onde sempre beliscamos alguma coisa.

É importante que estas modalidades se saiam bem 
em 2014, pois estamos a menos de dois anos dos Jogos 
Olímpicos do Rio, e o tempo passa rápido em termos de 
preparação olímpica. O mais interessante pra nós é ver 
que em todas estas modalidades aumenta a presença de 
atletas cristãos. O que antes era uma predominância no 
futebol, podemos perceber com alegria a presença cada 
vez maior de atletas e treinadores cristãos em outras 
modalidades, uma das razões do sucesso das mesmas. O 
mesmo acontece no esporte paralímpico brasileiro, onde 
a presença cristã é ampla e relevante, com destaque para 
o maior atleta paralímpico do mundo, nosso irmão Daniel 
Dias da natação.

Outras razões para o sucesso internacional destas 
modalidades é sem dúvida o maior investimento financeiro 
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nas mesmas, a vinda para o Brasil de bons treinadores 
estrangeiros, e a manutenção dos melhores atletas em 
nosso país, exceto quando a participação em outras ligas 
tão ou mais fortes que a nossa é vantajosa para o esporte 
brasileiro, como no caso da NBA, das ligas européias 
de handebol, e da liga de vôlei italiana. Já no futebol, a 
estória é outra. Jogadores de futebol estão deixando nosso 
país cada vez mais cedo em busca da profissionalização 
precoce e de uma experiência internacional, antes mesmo 
de estarem formados como atletas. O reflexo disso já 
pode ser visto, um número cada vez maior de atletas sem 
maturidade técnica e pessoal. Leia mais sobre este assunto 
em nossas Manchetes.

Em tempos onde se vê qualquer jogador levantando 
a cabeça e braços para o céu na comemoração de um 
gol, fica cada vez mais difícil saber quem é, e quem 
verdadeiramente não é um atleta cristão. Por isso o verso 
ilustrado deste mês chega bem oportuno, já que a Bíblia dá 
a senha para sabermos aqueles que são, e aqueles que não 
são do Senhor. Enquanto isso, os que verdadeiramente são 
continuam colocando seus dons a serviço do Reino, e você 
poderá conferir isso em duas matérias muito importantes. 
A primeira, em Atletas em Missão, veja nossos jogadores 
seguindo em mais uma viagem missionária, usando seus 
talentos para ganhar vidas e fortalecer o ministério de 
obreiros em países bem fechados para o evangelho. A 
segunda reportagem, ainda mais interessante, mostra o 
segredo de um time campeão. É o mesmo segredo de um 
país, de uma seleção, de uma empresa, ou simplesmente 
do amado leitor ou leitora. Salmos 33 diz que feliz é a 
nação, poderia aqui também ser o time de futebol, a 
seleção, o atleta amador, ou simplesmente eu e você, cujo 
Deus é Senhor. Assim decidiu a equipe do Cruzeiro fazer 
em 2014, dizer a todo mundo que além de um bom elenco, 
um técnico mantido no cargo há anos, e uma diretoria 
consistente, mais que isso, que a maior ajuda sempre vem 
do alto.

Boa leitura,
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MANCHETES

As notícias desta seção não retratam necessariamente a opinião deste jornal.

Êxodo de jovens atletas preocupa no Brasil
Em uma edição que debateu a Lei Pelé, exibida no programa “Arena” da Sport TV, foi perguntado aos internautas se eles 

consideram que o futebol brasileiro vende muito cedo suas promessas. A maioria esmagadora respondeu que sim, com 92% dos 
votos. Outros 8% acham que o futebol nacional não vive esse problema.

Integrante da mesa de debate, o repórter Eric Faria, da TV Globo, trouxe dados interessantes sobre o tema. Após conhecer 
as categorias de base de vários clubes do Brasil para a realização de uma reportagem, o jornalista afirmou que o cenário das 
categorias de base não é o ideal.

- Há um êxodo absurdo de talentos precoces no Brasil, o que prejudica a formação. Eles perdem um período de clube 
fundamental para chegarem ao profissional maturados, formados como jogador e homem. Às vezes se interrompe para viver 
uma nova experiência longe da família, e só alguns passam essa barreira, muitos ficam pelo caminho. Perdemos talento muito 
cedo, mas temos ótimos profissionais nas bases, ótimas estruturas físicas para formação: São Paulo, Atlético-PR, Atlético-MG, 
Cruzeiro, Vitória, Fluminense, Grêmio, Inter...A estrutura física está lá e existem cabeças ótimas. Precisa botar todos no mesmo 
caminho, discutir a lei e ver o que pode trazer de benefício. Não precisamos de novas leis, basta entendê-las - afirmou.

Fonte: http://sportv.globo.com/site/programas/arena-sportv/noticia/2014/09/eric-faria-diz-que-exodo-de-jovens-e-precoce-e-internautas-concordam.html

De volta aos treinos do Barcelo-
na, Neymar afirma que “entender 
a vontade de Deus nem sempre é 
fácil”

O atacante Neymar, do Barcelona e da seleção brasileira, 
retornou a pouco para os treinos do time espanhol. Em seu 
time, Neymar fez os primeiros trabalhos após a lesão que o 
tirou da reta final da Copa do Mundo. De volta à sua rotina, o 
jogador publicou uma mensagem nas redes sociais afirmando 
que “entender a vontade de Deus nem sempre é fácil”.

- Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas crer 
que ele está no comando e tem um plano pra nossa vida, faz 
a caminhada valer a pena! – escreveu Neymar no Instagram, 
junto a uma foto de um passeio de lancha que fez durante suas 
férias em Ibiza.

Segundo o site de celebridades EGO, logo após seu retorno 
ao Barcelona, no dia 5, Neymar levou um “puxão de orelha” 
do clube. O motivo da advertência teria sido o excesso de 
exposição de sua vida pessoal nas redes sociais.

Afeito às redes sociais, as postagens de Neymar sempre 
atraem muita atenção. Durante suas férias em Ibiza, circularam 
muitos boatos a respeito de sua lesão e sobre sua vida particular, 
devido às fotos postadas por ele. Uma das especulações feitas 
por sites de celebridades foi a de que foi durante as férias em 
Ibiza que o atacante terminou o relacionamento com Bruna 
Marquezine.

Fonte: http://noticias.gospelmais.com.br/neymar-entender-vontade-
deus-70490.html

Rio 2016 vai arrecadar com venda de ingressos metade de Londres 2012

As Olimpíadas do Rio de Janeiro vão arrecadar R$ 1 bilhão com a venda de ingressos, metade do número alcançado nos Jogos 
de Londres 2012. O cálculo é baseado no preço das entradas, anunciado na última terça-feira. Os valores da competição brasileira 
são menores do que na Inglaterra, que apresentou arenas maiores e consequentemente vendeu mais bilhetes: 8,8 milhões. No Rio 
serão negociados 7,5 milhões. Enquanto a entrada mais barata em 2012 custava o equivalente a R$ 52, em 2016 ela será de R$ 40.

- O mais importante foi o nosso compromisso em manter Jogos acessíveis, ter mais da metade dos ingressos a até R$ 70 foi 
um objetivo mais importante - disse o diretor executivo comercial do Comitê Rio 2016, Renato Ciuchini.

Se em comparação com Londres os preços do Rio são mais baixos, em relação ao dossiê de candidatura (BID), 
elaborado em 2008, os preços finais dos Jogos de 2016 chegaram a aumentar 400%, como é o caso das finais 
dos esportes de maior procura - de R$ 300 para R$ 1.200. Ciuchini diz que a comparação com o dossiê é difícil.  
- Não existe explicação. O BID foi feito em 2008, com o mercado totalmente diferente. Não tinha o padrão de Londres. O Brasil 
e o mundo mudaram muito em seis anos. Para o preço dos Jogos fizemos um estudo no mercado brasileiro, nos baseados em 
Londres, nas demandas e nos tamanhos da arenas. Tentamos seguir o máximo o que estava no BID, mas o ele não é algo que a 
gente não possa mudar.

Um dia antes do anúncio dos preços do Rio 2015, a organização dos Jogos Pan-americanos de Toronto, em 2015, anunciou a 
sua tabela. Os ingressos mais baratos custarão o equivalente a R$ 43, e 75% terão preços abaixo de R$ 95. Para menores de 16 
anos e maiores de 65 os preços mais baixos serão de R$ 22.



ATLETAS EM MISSÃO

4 WWW.ATLETASDECRISTO.ORG – CONTATO@ATLETASDECRISTO.ORG4

JOGO RÁPIDO

Cruzeiro em céu de brigadeiro

 

 

Os jogadores  posam para as fotos com uma faixa 
dizendo que Jesus é o segredo do sucesso. 

Durante o ano, nenhum tipo de descontentamento de 
alguns atletas por estarem na reserva ou algo assim. Isso 
é fundamental. Todos os jogadores estão conscientes de 
seus papéis no elenco. 

Marcelo Oliveira consegue fazer com que todos 
tenham suas oportunidades e de saber aguardar por 
elas. O trabalho é realmente fantástico ao longo do ano, 
principalmente no segundo semestre.

O time é liderado pelo goleiro Fábio, capitão do time, 
e um dos mais experientes da equipe. Seu testemunho 
está na Bíblia dos Atletas 2014.

Uma equipe de futebol de Atletas de 
Cristo esteve participando de uma viagem 
missionária de curto prazo para o Sudeste 
Asiático. O evento, denominado Tour of 
Hope, pôde levar esperança e o evangelho do 
Reino de Deus de forma criativa, através do 
futebol, pra países onde dificilmente cristãos 
entrariam de outra maneira.

O grupo se reuniu em Campinas-SP, e já se 
sentiu fortalecido, participando de um culto 
na Ig. Nazareno Central. Após uma longa 
viagem, entre vôos, espera no aeroporto, troca 
de aeronaves e transporte local, puderam ser 
recepcionados pelos missionários e pastores 
locais, ansiosos pelo que Deus estava 
reservando pra esse tempo. Lá, essa equipe 
participou de diversos eventos em apoio a 

missionários, agências e igrejas locais, tais como 
clínicas de futebol e amistosos. Através desses 
trabalhos, puderam auxiliar principalmente 
abrindo portas em locais de contexto fechado ao 
evangelho, seja pela religião oficial ou mesmo 
pelo regime político. 

Experiência marcante, que serviu não só pra 
abençoar os locais por onde passaram, mas 
também pra serem abençoados, impactados 
e desafiados a desenvolverem a salvação com 
temor e tremor ((Fp 2.12) aqui no Brasil, com 
um zelo maior pelo próximo (Gl 5.14), maior 
compreensão e amor pelos perseguidos por 
causa da justiça (Mt 5:10) e sensibilidade em 
relação aos órfãos e viúvas(Tg 1.27), ainda que 
estes possam estar geograficamente distantes.

Missão de curto prazo no Sudeste Asiático



BOA MEDIDA
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 O dia 14 de novembro é o Dia Mundial 

  do Diabetes (ou Diabetes Mellitus).
  Uma doença crônica que é representada 

pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, 
a hiperglicemia. O tipo 2 é o mais comum nas pessoas 
com mais de 40 anos, e sua causa não está bem definida, 
pois o que se sabe é que pessoas com maiores riscos de 
desenvolverem o diabetes têm familiares próximos com 
essa doença.  É Pelo menos duas das seguintes condições 
estão presentes:obesidade ou sobrepeso, principalmente 
aumento abdominal (“a famosa barriga”), falta de atividade 
física, usuários de medicações que aumentam os níveis de 
glicose no sangue (como os corticoides).

Em geral, independente do tipo, além do óbvio controle 
alimentar, a prática de atividades físicas, são fundamentais 
para manter os níveis de glicose e o peso adequados e evitar 
possíveis complicações da doença. Para que seja efetiva 
a prática física deve ser aeróbica (caminhar, nadar, andar 
de bicicleta...) em 60% e 40% de fortalecimento muscular, 
em dias alternados e sempre alternando, em cada dia, os 
músculos exigidos no treino, para dar chance de recuperação 
muscular entre um dia e outro de exercícios físicos.

Os sintomas mais comuns do diabetes são: muita sede, 
rápida perda de peso, muita fome, cansaço inexplicável, grande 
vontade de urinar, dificuldade para cicatrização, infecções 
frequentes, visão embaçada, tonturas e falta de concentração. 
Não é necessário ter todos os sintomas para se desconfiar da 
doença. Em muitos casos está associada a níveis elevados 
depressão arterial e do LDL ( o colesterol ruim).

O diabetes tipo 1 aparece quando o organismo produz 
pouco ou não produz o hormônio insulina, responsável pela 
regulação dos níveis de açúcar no sangue. Apesar de a doença 
aparecer em qualquer idade, o tipo 1 é mais comum em crianças 
e adolescentes até os 14 anos. Nos últimos anos, o número de 
crianças portadoras de diabetes tipo 1 vem crescendo, mas o 
tipo 2, que era comum em adultos obesos, também aumentou 
entre as crianças devido à alimentação inadequada e á falta de 
atividade física, que levam ao aumento de peso.

Para se prevenir do diabetes, tendo risco familiar e pessoal 
aumentado para isso, a prática de atividades físicas moderadas 
reduz em até 70% o risco de desenvolver a doença, pois 
aumenta a sensibilidade do organismo àinsulina produzida, 
que eleva sua eficiência diminuindo o nível da glicemia.

A hidratação é básica, pois em geral a função renal do 
diabético é mais sensível ao estado de desidratação mesmo 
leve. a prática regular de atividade física é eficaz para 
controle. Independente do tipo, além do controle alimentar, 
fazer atividade física é importante para manter os níveis de 
glicose e peso mais adequados.

VERSO ILUSTRADO

Lovian Henrique
É Fisiologista, possui experiência na área de treinamento com ênfase na periodização, na área de fisiologia com ênfase no exercício, e na 
área da medicina esportiva com ênfase na prevenção e recuperação de atletas.

O Esporte e o Diabetes
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NOTÍCIAS DOS GRUPOS LOCAIS 

> Joinville – SC

Hoje, nossa comunidade, através do esporte (Jiu Jitsu, Boxe, Muay Thay ), promove o resgate, formação e motivação 
de crianças e adolescentes através do esporte que é oferecido gratuitamente e lincamos  com o evangelho. Atualmente 
atendemos 120 crianças e adolescentes. Atendemos em média 20 jovens. Realizamos grupos de estudos e reuniões 
específicas dos atletas em cena.

A Aba (Comunidade Atletas de Cristo Artes Marciais) vem desenvolvendo com esses atletas um trabalho social, 
atendendo famílias de haitianos, são mais de 50 haitianos que hoje frequentam a base dos atletas de Cristo. 

GL em Joinville/SC 
Rui Carlos

> Taguatinga - DF

O nosso Grupo continua com suas reuniões às terças-feiras, mesmo com poucas equipes do futebol local em 
atividade. Estamos prestando capelania esportiva aos jogadores do Brasiliense FC, que disputa a série D do Brasileirão.

Orem pelo nosso grupo, pois estamos na iminência de mudarmos de endereço para a próxima temporada e 
precisamos acertar na decisão.

GL em Taguatinga/DF
Leandro Gonçalves

> Nova Odessa - SP 

Atividades pegando fogo com o projeto escolinha de basquete and12/ADC atletinhas para Cristo. Trabalhamos 
numa nova escola dentro do projeto escola da família, com várias crianças, e o projeto não para por ai: cada sábado 
tem alimentado os participantes. Uma benção! Os participantes tem recebido prêmios por participação para gerar 
motivação, revisas evangélicas, figurinhas and12 , 4 leis espirituais, Bíblias, CDs, jogos e filme Jesus. Estamos 
alcançando jovens da periferia carente de Nova Odessa, só Deus para fazer tantas bênçãos assim. Estamos felizes 
pelos resultados.
 

GL em Nova Odessa/SP
Anderson Cantarelli

> Teresina - PI

O nosso Grupo Local vem desenvolvendo trabalho junto aos clubes de futebol local que estão participando da 
Série D, como também dando o suporte as equipes de futebol que vem jogar no Estádio Albertão, sempre levando a 
Palavra até os atletas nas concentrações e nos hotéis, Visitamos também as delegações do Maranhão, Ceará levando 
os louvores, mensagem do Senhor.

GL em Teresina/PI
Lucidio Ferreira

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.
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NOTÍCIAS DOS GRUPOS LOCAIS 

> Maringá - PR

O ano de 2014 tem sido intenso o ministério. Não temos deixado de levar às boas novas. O trabalho tem crescido a 
cada dia e com ele pessoas se rendendo aos pés da Cruz, ao nosso Senhor. 

Nos últimos três meses temos visto grandes coisas. Recentemente tivemos a reunião pré-jogo na concentração 
com o time do Maringá F.C que disputa a série C do brasileirão onde alguns atletas tiveram o encontro com o 
Senhor. Tivemos também a reunião com os atletas de Handebol da equipe Maringá - UNIMED que disputa a liga 
especial do brasileiro e está como um dos favoritos, onde também tivemos a oportunidade de ver atletas reconhecendo 
Deus como Senhor e Salvador de suas vidas. Hoje ambos estão caminhando e sendo discipulados. E por último temos 
passado em academias evangelizando e visto irmãos que fizeram parte do grupo que estão trabalhando e hoje são 
gratas pela vida do Grupo Local e o que Deus tem feito através dele.

Pedimos que continuem orando para que Deus nos dê forças.Sendo assim a obra continua!

GL em Maringá – PR
Israel Santiago

> Goiânia - GO 

Saudações em Cristo, nós aqui em Goiânia estamos na luta. Temos recebido média de uns 30 atletas dos Clubes 
Goiás e Vila Nova, aqui da cidade. 

GL em Goiânia/GO
Johnny Monteiro

> Rio - RJ 

Estão em atividade sob minha responsabilidade dois grupos locais de atletas no Rio de Janeiro. Um reúne-se todas 
às segundas-feiras às 20 horas no Recreio dos Bandeirantes, alcançando atletas da zona oeste e o outro às quintas-
feiras às 19:30 para atender atletas pessoas ligadas ao esporte na zona norte.

Estamos vivendo um tempo de mudança onde trabalhamos especialmente com as categorias de base tentando 
formar uma nova geração de atletas para que tornem-se referenciais positivos no meio do esporte, como tantos outros 
no passado.

GL em Rio / RJ
Zick

> Portugal 

Depois de 2 meses de férias, pois, o calendário Europeu termina em maio, estamos voltando aos poucos contatando 
os atletas que estão em várias cidades, para estruturarmos os grupos que funcionarão nesta época. É sempre um desafio 
devido as mudanças operadas nos times, uns vão e outros chegam. Sempre recebemos reforços, mas, também, por 
vezes, perdemos outros, e então, temos que nos desdobrar em contatos para que no inicio da competição já tenhamos 
os grupos todos formados. Ainda não sabemos quantos grupos funcionarão essa época, mas, temos a certeza de que 
Deus está cuidando de tudo e teremos aqueles que Ele tem para nós.

GL em Portugal
Ezequiel
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IGREJA com VISÃO

MOTIVOS DE ORAÇÃO 

 
• Pelos milhares de Atletas de Cristo espalhados no Brasil e fora do país: por santidade e coragem em seu testemunho 

como  cristãos;

• Pelos Grupos Locais espalhados pelo Brasil e pelo mundo: para que continuem trabalhando e levando a Palavra de 
Deus à vida de vários atletas;

• Pelas Igrejas com Visão no ministério esportivo, para que vidas continuem sendo salvas através deste ministério 
que tem abertos portas para propagação do Evangelho em vários lugares;

• Agradecemos pelas oportunidades que tivemos de pregar o Evangelho na viagem ao Sudeste Asiático;

• Pelo nosso parceiro deste mês: Wawasan GMR da Malásia.

  A Igreja Batista Memorial de Campo Grande-MS teve seu 
templo inaugurado em 31 de dezembro de 1961, apesar de sua 
organização oficial ter se dado em 13 de fevereiro de 1962 e 
o nome de Igreja Batista Memorial tendo nascido quase dois 
meses depois. A Ig. Batista Memorial tem em sua trajetória 
uma marca: famílias que fazem a diferença e desenvolvem o 
seu ministério. Um Corpo de Cristo formado por famílias sadias 
tem produzido glórias a Deus, agradando aquele que projetou e 
abençoou a família. É um registro evidenciado em sua fundação, 
desenvolvimento, consolidação e, atualmente, em sua expansão. 

Essa querida igreja parceira realizou um evento denominado 
“Futebol com Graça”, por ocasião da Copa do Mundo Fifa 
2014. O evento  contou com diversas atividades diferentes

como estratégia pra conseguir estreitar relacionamentos com a comunidade e também com amigos não cristãos dos 
próprios membros da igreja. 

Os membros da igreja foram desafiados a adquirir um ingresso que daria direito (e dever) de trazer um acompanhante. 
Esse acompanhante deveria ser algum amigo não cristão. Assim, no dia do jogo de abertura, uma hora antes de 
começar, as pessoas já foram chegando e participando do evento, que começou com algumas brincadeiras e sorteios 
de brindes. Pouco antes da entrada da seleção e do hino do Brasil ser tocado pela primeira vez na Copa, foi passado 
um vídeo com testemunho de Kaká e outros jogadores conhecidos. Durante o  jogo a festa continuou com pipoca e 
algodão doce sendo de acompanhamento. No intervalo, mais comida e sorteios. Após o jogo, passaram mais um vídeo, 
chamado “Os Heróis”, relacionado a futebol e Copa do Mundo, com o querido irmão, pr. Richard Julles, fazendo um 
apelo onde várias pessoas puderam aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Pra finalizar essa grande 
festa (tanto no céu, como ali na igreja), mais sorteios, inclusive de uma camiseta da seleção autografada pelo Atleta 
de Cristo Hernanes.

Pra saber mais sobre a igreja, acesse: http://www.batistamemorial.com

Se você também tem um ministério de esportes em sua igreja, de qualquer denominação, ou tem realizado algum trabalho missionário 
conectado com esportes, envie-nos um email contando sua experiência: kadu.oliveira@atletasdecristo.org
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PARCEIRO DE ADC 

Ao Vivo – 2as Feiras – 13h
Reprises: 3as feiras – 21h30
Sábados - 00h30 / Domingos - 9h30                 

Ajude-nos nosso Ministério a manter-se 
atuante nos campos, nas quadras e nas 
pistas.

Se você deseja colaborar para este Jornal 
continuar alcançando milhares de vidas, 
entre em contato conosco.

OUÇA O PROGRAMA ATLETAS 
NO AR 

RÁDIO TRANSMUNDIAL

SEJA UM PARCEIRO DE ATLETAS 
DE CRISTO

SEJA UM PATROCINADOR DESTE 
JORNAL

Durante os últimos meses nosso Jornal destacou os parceiros que, juntamente conosco, servem à missão de 
proclamar aos Boas Novas do Reino no Brasil e no mundo. Atletas de Cristo aprendeu desde cedo que sozinho 
podemos até chegar em algum lugar, mas acompanhados iremos mais longe, e por isso sempre que viável desenvolve 
parcerias procurando potencializar suas ações evangelísticas.

Já mostramos nesta coluna nossos parceiros em publicações como a Sociedade Bíblica do Brasil – SBB, em 
comunicações como a Radio Transmundial – RTM e a Rede Boas Novas de TV, em projetos evangelísticos no Brasil 
como o Ambassadors Football e a AMME Evangelizar, e em projetos missionários internacionais como o Time de 
futebol Joga Limpo.

Nesta edição mais um parceiro se soma a esta última categoria, e desta vez o primeiro parceiro internacional. 
Trata-se da Wawasan GMT, uma organização sediada na Malásia cuja missão é o alcance de países em toda a região 
do sudeste asiático. Seu fundador e também CEO, Beram Kumar, é nosso parceiro desde 2008 quando levou nossa 
equipe de futebol para a região pela primeira vez. Desde então já foram três projetos, e sua vontade pessoal é que eles 
continuem a existir.

Louvamos a Deus pela vida deste irmão e de sua organização que não tem medido esforços, inclusive financeiros, 
para fazer com que jogadores e treinadores brasileiros cheguem ao locais mais fechados do mundo para a pregação do 
evangelho, pois assim como nós ele já entendeu que o esporte, neste caso o futebol, é uma linguagem universal e um 
poderoso instrumento para compartilhar o amor de Deus.

 https://www.facebook.com/WawasanGMR



LOJA VIRTUAL

A NOVA BÍBLIA DO ATLETA 
já está à venda.
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LIVRO TO WHO - VIVA POR MAIS 
"Este livro conquista o interesse do leitor desde a primeira página 
até a última! Não precisa ser jogador profissional de futebol 
para gostar desta leitura. O autor explica, de modo cativante, o 
verdadeiro significado da vida. Ele desafia o leitor, qualquer que 
seja sua carreira ou ambição, a viver para a glória de Deus." – Pr. 

Russel Shedd 

https://adcbrasil.webstorelw.com.br/

         Camiseta                      Boné          Mochila


