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EXPEDIENTE

Em minha última viagem missionária 
às Filipinas, em setembro passado, 
pude ver milhares de crianças e 
adultos, vítimas do super tufão Haiyan, 
serem abençoadas graças à presença 
de 30 voluntários das áreas de saúde, 
educação, esportes, capelania, e 
construção.

A equipe estava afinada, os líderes 
sensíveis às necessidades do grupo, 
os voluntários por sua vez submissos 
e focados no serviço a Deus, e os 
nacionais de peito aberto pra ouvirem 
o que tínhamos pra lhes dizer. 
Resultado: milhares impactados com 
a mensagem de esperança em Jesus.

Ao retornar ao Brasil, já me preparando 
para mais uma caravana, desta vez 
para ajudar os refugiados sírios, fui 
surpreendido por uma notícia triste. 
Um dentista que havia estado conosco 
nas Filipinas, e desejava seguir para 
mais este desafio, compartilhou suas 
lutas e dificuldades, pois além dos 
altos custos em sua última viagem 
missionária juntamente com a esposa, 
ainda tinha que enfrentar um gasto 
extra graças a um acidente de carro. 
Praticamente impossível, e com a crise 

financeira e cambial que vivemos, 
encarar mais uma viagem missionária 
tendo este custo extra, só por milagre. 

Eu então o desafiei a se preocupar com 
a passagem, que seria parcelada em 
dez vezes, e que esperasse para que 
tentássemos levantar o valor de sua 
estadia, 800 dólares. E o milagre veio! 
Bastou um e-mail para todos os seus 
colegas de equipe, que ainda estavam 
lutando para pagar as suas próprias 
despesas, e em menos de uma hora 
todo o valor foi levantado.

Um deles, um jovem de pouco mais 
de 20 anos, justificando o motivo de 
sua oferta alegou: “Quando recebi 
seu e-mail Pastor, estava lendo um 
livro chamado ‘A Grande Lacuna - a 
Omissão que Compromete a Missão’, 
e o trecho onde o autor parafraseava 
a passagem bíblica do jovem rico. 
Então quando li seu e-mail, ouvi 
bem a voz de Deus dizer: ‘você pode 
ajudar! Hora de sair da teoria e viver 
o que estou falando.’ Além disso, sei 
que este irmão tem um testemunho de 
fé muito correto, e de credibilidade. 
Ajudando-o a viajar com vocês, estou 
indo nessa missão também!” 

Às vezes, pensando no dia-a-dia de 
nossa igreja e país, observando uma 
parte dela comprometendo a missão 
de Deus graças a uma visão míope e 
omissa, e de outro lado o descaso de 
muitos para com aqueles que servem 
a Deus de maneira fiel, pergunto 
se há mesmo uma esperança para 
nos tornarmos de fato uma pátria 
missionária. Mas ao ler e ouvir estórias 
como esta, percebo que o Espírito de 
Jesus de Nazaré continua a mover 
corações para cumprir Sua missão. 

E no meio de Atletas de Cristo há 
muitos que estão vivendo isto. Você 
vai descobrir isso nas páginas desta 
edição especial, a última de 2015. Leia 
com muita atenção os testemunhos da 
Ciça Maia e do Mineiro, e veja como 
Deus age na vida daqueles que O 
temem e guardam Seus mandamentos. 

Acompanhe também as dicas 
importantes da sessão Boa Medida, 
a coluna sempre edificante do Alex, 
as notícias dos grupos locais e muito 
mais. E pra você que estará conosco 
em nosso Congresso Nacional no mês 
de dezembro, nos vemos em breve!

Boa Leitura,
            Marcos Grava
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E se o menino não tivesse nascido? 
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Se o menino não tivesse nascido...
Já pensou se Jesus tivesse desistido 
do plano divino de encarnar num 
chassis humano e entrar na história 
da humanidade pela porta daquela 
manjedoura de Belém?
- Se o Menino não tivesse nascido, a 
Verdade de Deus não passaria de uma 
ideia.
- O Deus de Israel seria igual aos 
outros.
- O futuro e o destino da humanidade 
seriam uma incógnita.
- Não haveria um eixo moral e o 
conceito de certo e errado não passaria 
de uma mera criação do homem.

Se o menino não tivesse crescido
- Suas Palavras não seriam oráculos de 
Deus.
- Suas Palavras não mudariam o 
destino eterno das pessoas.
- Não haveria necessidade de 
revermos nossos conceitos de Deus e 
de humanidade.
- Nos faltaria um referencial no pensar, 
no sentir e no agir.
- Seríamos meras máquinas.

Se o menino não tivesse morrido
- A morte continuaria condenando a 
todos.
- Não teríamos idéia da profundidade 
do amor de Deus.

- No duelo do mal contra o bem, o mal 
sairia vencendo de dez a zero.
- A culpa continuaria sem solução.
- As profecias não seriam cumpridas.
- Estariam certos os filósofos do 
pessimismo e do prazer desenfreado.

Se o menino não tivesse ressuscitado
- Deus teria dado um tremendo furo 
com o Menino e com toda a raça 
humana.
- Deus não passaria de uma mera 
projeção da mente humana.
- Não haveria sentido no gesto heróico 
de Jesus.
- Nossa fé seria vã.
- A humanidade caminharia rumo ao 
caos e à anarquia.
- A única perspectiva para o futuro 
seria sete palmos de terra em cima do 
nosso cadáver e o Supertraíra dando 
risada por toda eternidade.

Se o menino não tivesse nascido, 
morrido e ressuscitado
- O máximo da justiça seria a prisão 
dos envolvidos no escândalo da 
Petrobrás, e os juízes federais seriam 
os mais competentes do mundo.
- O máximo da igualdade entre os 
homens seria mulher jogando futebol.
- O máximo da alegria seria chuva no 
Nordeste.

- O máximo da paz seria as torcidas 
de times rivais sentarem na mesma 
arquibancada.
- O máximo da solidariedade seria 
a PM do Rio montar um projeto de 
apoio às mães solteiras.
- O máximo da caridade seria os 
políticos corruptos de Brasília pedindo 
esmolas em favor dos meninos de rua.
- O máximo da verdade seria os 
deputados que dizem não ter, terem 
contas na Suiça.
- Ganhar sozinho a megasena de fim 
de ano seria o céu.
- O máximo da esperança seria a 
morte.

Ainda bem que Ele nasceu
Graças a Deus porque o Menino 
nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, 
subiu aos céus e reina com Deus.
Graças a Deus que a história da 
humanidade não foi dividida nem por 
Nero, nem por Hitler, nem pelo ataque 
às torres gêmeas.
Graças a Deus que nossa fé não é vã, 
nossa esperança é eterna, nossa justiça 
é divina, nosso amor vem daquele 
que inventou o amor, nosso futuro é 
brilhante e está garantido. E tudo isto 
só é possível porque o Menino nasceu 
em Belém há mais de 2.000 anos atrás.

Feliz Natal com Jesus.
Alex Dias Ribeiro e 

Ricardo Gondim
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Os Atletas de Cristo estão azuis... 

O câncer de próstata atinge grande 
parte da população masculina e, 
mesmo assim, ainda é um tema que 
enfrenta muitas barreiras. Quase 50% 
dos brasileiros nunca foi ao urologista 
e, em 2014, a projeção foi de que 12 
mil morreram da doença em função da 
descoberta em estágio avançado.

O câncer de próstata no Brasil:

Os Atletas de Cristo preocupados com 
a saúde do homem apoiam a campanha 
Um Toque, Um Drible, que tem o 
objetivo de promover uma mudança 
de paradigmas em relação à ida do 
homem ao médico para a realização 
de exames preventivos. O público-alvo 
da campanha, que é realizada durante 
o ano todo e tem seu ápice no mês de 
novembro, são homens a partir de 40 
anos de idade e grupos que participam 
do processo de prevenção e cuidados, 
como familiares e parceiros.

Lovian Henrique
Fisiologista, Especialista em Medicina do Esporte.

Para quebrar esse preconceito, o 
objetivo é informar a população por 
meio de ações interativas, além de 
conscientizar sobre a importância 
da realização dos exames periódicos 
relacionados ao câncer de próstata, 
que é o segundo mais recorrente em 
brasileiros, perdendo apenas para o 
câncer de pele. Em 2015, além da 
conscientização junto à população, 
o Novembro Azul atuará fortemente 
na esfera política, participando de 
ações no Congresso Nacional para 
debater sobre a dificuldade do acesso 
ao diagnóstico precoce da doença, 
o acesso ao tratamento e o direito ao 
tratamento multidisciplinar. 

Sobre o Câncer de Próstata

A próstata é uma glândula do sistema 
reprodutor masculino, que pesa cerca 
de 20 gramas, de forma e tamanho 
semelhantes a uma castanha. Ela 

localiza-se abaixo da bexiga e sua 
principal função, juntamente com 
as vesículas seminais, é produzir o 
esperma.

- Estatísticas

O câncer de próstata é o tumor mais 
frequente no sexo masculino, ficando 
atrás apenas dos tumores de pele, e 
o sexto tipo mais comum no mundo 
segundo o INCA (Instituto Nacional 
do Câncer). A cada seis homens, um 
é portador da doença. A estimativa do 
INCA é de que, por ano, 69 mil novos 
casos sejam diagnosticados, um caso a 
cada 7,6 minutos.

- Diagnóstico

A doença pode demorar a se manifestar, 
exigindo exames preventivos 
constantes para não ser descoberta em 
estágio avançado e potencialmente 
fatal. Os exames consistem na 
dosagem sérica do PSA e no exame de 
toque retal, que são complementares, 
pois cerca de 20% dos casos não são 
detectados pelo PSA.

- Fatores de Risco

A recomendação é que homens a partir 
de 50 anos procurem um urologista 
para realizar os exames preventivos 
anualmente. Indivíduos com história 
familiar de câncer de próstata, da raça 
negra, sedentários e obesos devem 
iniciar a prevenção a partir dos 45 
anos, pois possuem maior risco de 
desenvolver a doença.

- Prevenção

Quando diagnosticada precocemente 
as chances de cura da doença são de, 
aproximadamente, 90%.

Dúvidas envie-nos um e-mail para: 
saudedoatleta@atletasdecristo.org



NOTÍCIAS DOS GRUPOS

ANO 27 | NÚMERO 252 | NOVEMBRO 2015

WWW.ATLETASDECRISTO.ORG/JORNAL

05

Grupos de Atletas de Cristo formam a coluna 
dorsal da Missão.

Grupos espalhados pelo Brasil e também 
fora do país, que oferecem momentos de 
comunhão e apoio emocional a atletas e demais 
apaixonados pelo esporte, além de estudos 
bíblicos contextualizados. 

E chegamos à Itália:

Grupo Local Pré-temporada: Roma
Endereço: Via Gian Francesco Malipiero, 76 Interno, 56 b
Dia e Horário: Última segunda-feira do mês às 20:30hs
Líder: Rodrigo Braga
Telefone: + 39 3278 630991 
e-mail: rodrigobz10@hotmail.com

NOS VESTIÁRIOS...

Enquanto isso a Coordenação está dando o devido suporte, realizando visitas, trabalhando em novas 
formações e atualizando mensalmente os Grupos Locais, para seguirmos em frente organizados e com 
tudo em cima!

Nosso mapa está em constante atualização confira: 
www.atletasdecristo.org/gruposlocais

Grupo Local Fixo: Grupos Locais cujas reuniões são fixas e realizadas 
no mínimo uma vez por semana seguindo as normas e as diretrizes 
obedecendo ao estatuto e o regimento interno.

Grupo Local Pré-temporada: Grupos Locais que ainda não possuem 
condições de realizar reuniões fixas e no mínimo uma vez por semana. 
Suas reuniões são esporádicas, quinzenais ou mensais, seguindo as 
normas e as diretrizes obedecendo ao estatuto e o regimento interno.

Grupo Local Concentração: Grupos Locais formados especificamente 
por atletas profissionais, que se reúnem esporadicamente em seus clubes 
ou em concentrações, seguindo as normas e as diretrizes obedecendo ao 
estatuto e o regimento interno.

Se você deseja mais informações sobre os Grupos Locais em sua região, ou quer saber como organizar um novo Grupo 
Local, envie-nos um e-mail para  grupolocal@atletasdecristo.org.

NOVO ESQUEMA TÁTICO

Grupo Local
Pré-temporada 
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O beisebol é um esporte pouco popular 
no Brasil, mas mesmo assim o país 
está muito bem representado na MLB, 
liga norte-americana de beisebol, a 
mais forte do mundo. Pela primeira 
vez na história da liga, um brasileiro 
disputará o World Series, a final do 
campeonato nacional.

Paulo Orlando, paulista que defende 
o Kansas City Royals, já é um 
veterano de 29 anos, mas só nesta 

Thuraya Al Zaabi conheceu o esporte 
paralímpico aos 29 anos, após sofrer 
um acidente vascular cerebral (AVC), 
que a deixou com uma paralisia do 
lado esquerdo do corpo. Aos 45, ela 
transcende barreiras culturais e ajuda 
a combater preconceitos com palavras 
de esperança através do atletismo. 

Primeira mulher a representar 
os Emirados Árabes nos Jogos 
Paralímpicos, com Pequim 2008 e 

As vendas diretas de ingressos para as 
competições das Olimpíadas do Rio 
2016 continuam.

Nas primeiras oito horas de venda, 240 
mil entradas foram adquiridas e até o 
momento cinco esportes aparecerem 
entre os de maior oferta, ou seja, 
ainda possuem uma boa quantidade 
de ingressos à venda. A lista é 
encabeçada pelo futebol e segue com 

É Brasil no beisebol

Sem obstáculos

Futebol e handebol: os mais procurados

idade conseguiu estrear na MLB, a 
Major League Baseball. E logo em 
sua primeira temporada, foi uma das 
surpresas da competição. Mesmo 
sendo reserva, foram sete home runs e 
27 corridas impulsionadas.

É a segunda World Series seguida do 
Kansas City Royals, tendo ficado com 
o vice da última temporada. O último 
título da franquia de Paulo Orlando 
veio em 1985, 30 anos atrás.  

Fonte: Band Sports
Foto: Kansas City Royals

Fonte: Globo Esporte
Foto: Divulgação

Fonte: Globo Esporte
Foto: Reprodução

Londres 2012 na bagagem, a atleta 
paralímpica se reinventou nos 
gramados e é uma das principais 
esperanças de seu país no lançamento 
de dardo e no arremesso de peso das 
classes F32-34 (paralisados cerebrais). 

No ano que vem, Thuraya espera 
incluir em seu currículo a participação 
nos Jogos do Rio, em 2016. 
E garante que a idade não será um 
obstáculo em sua caminhada.

handebol, boxe, basquete e atletismo, 
respectivamente.

Outros esportes vêm chamando a 
atenção. Dos menos populares no 
país, o Comitê Rio 2016 divulgou os 
cinco com ingressos mais vendidos até 
o momento. O primeiro lugar da lista 
é do tênis de mesa, seguido do rúgbi, 
esgrima, mountain bike e o hóquei 
sobre a grama.

O 32º CONGRESSO NACIONAL DE 
ATLETAS DE CRISTO ESTÁ CHEGANDO!!!
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Maria Cecília de Almeida Maia, ou 
Ciça Maia, tem em seu currículo o 
karatê e uma história repleta de lutas. 

Nascida em uma família humilde, de 
sete irmãos e criada apenas pela mãe, 
foi levada a morar de casa em casa no 
Rio de Janeiro. Após um curto período 
recolhida em um orfanato, viveu em 
um lar onde trabalhava como babá. 

A paixão pelo karatê surgiu fruto do seu 
primeiro salário, onde se matriculou 
em uma academia local. Quando 
colocou os pés no tatame, Ciça teve 
uma única certeza, que era o início da 
sua longa jornada. Em apenas um ano 
e meio de treinamento, ela chegou as 
Seleções Carioca e Brasileira. E três 
anos depois, já se tornou faixa preta.

Neste meio tempo, infelizmente, casos 
amorosos, problemas pessoais e as 

Salvação no tatame
drogas entraram em seu caminho. Ciça 
estava em busca de aceitação e amor. 
E através deste momento conturbado, 
ela foi apresentada ao único que 
pode dar um amor incondicional, 
Jesus Cristo. Hoje, com campeonatos 
mundiais, sul-americanos, brasileiros, 

Ciça sabe que tudo o que conquistou 
veio da bondade e da graça de Deus. 
Casada e com três filhos, ela se dedica 
na área do ensino, onde almeja ajudar 
as futuras gerações a conquistar a 
faixa mais importante, da salvação.

O Dia Nacional do Atleta, ou 
simplesmente Dia do Atleta, é 
comemorado em 21 de Dezembro.

A data celebra o esforço das pessoas 
que se dedicam ao esporte, seja por 
hobbie ou para manter uma boa 
qualidade de vida. 

Um atleta pode ser também aquele 
que pratica o atletismo, um grupo 

21/12 - Dia Nacional do Atleta

Notícias dos campos

de modalidades que pertencem aos 
Jogos Olímpicos, como a corrida, o 
salto com vara, arremesso de pesos, 
ginástica artística e etc.

Os primeiros atletas surgiram há 
muitos séculos, na antiga Grécia e 
Roma. 

Quem decretou o dia 21 de Dezembro 
como sendo o Dia Nacional do 

Atleta, foi o ex-presidente do Brasil 
Jânio Quadros, em 1961.

No entanto, existem vários outros dias 
dedicados às pessoas que praticam 
esportes, como o Dia do Atleta 
Olímpico, em 23 de Junho; o Dia do 
Atleta Profissional, celebrado em 10 
de Fevereiro; e o Dia Nacional do 
Atleta Paralímpico, comemorado em 
22 de Setembro.

O nosso missionário Lovian Henrique 
que também é nosso coordenador de 
Saúde do Atleta, integrou a comissão 
técnica da seleção Angolana, na 
10ª edição do Grand Prix de Futsal 
realizado no Centro Olímpico 

Univerdecidade, em Uberaba-MG, 
atuando como fisiologista da equipe.

A competição aconteceu de 2 a 8 de 
novembro, o Brasil esteve no Grupo A 
com Paraguai, Guatemala e Zâmbia. O 

Grupo B é formado por Colômbia, Irã, 
Uruguai e Angola.



Leia nesta seção testemunhos tremendos de Atletas escritos por eles mesmos. Se você tem um testemunho que impactou 
sua vida escreva contando-nos sua história. Envie um e-mail para comunicacao@atletasdecristo.org.
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Carlos Luciano, mais conhecido no 
futebol como Mineiro começou a jogar 
bem novo, aos seis anos de idade nas 
categorias de base do Internacional 
de Porto Alegre. Ficou por lá até os 
17 anos. Quando chegou ao time de 
juniores foi dispensado, devido a 
sua estatura que não era considerada  
ideal para o futebol gaúcho. Depois 
disso, tentou sem sucesso ingressar 
em outras equipes como Grêmio, 
Corinthians, Vasco e Juventude, não 
sendo aprovado por nenhum deles. 

Chegou a desistir de jogar futebol, 
ficou parado por cinco meses, até que 
foi convencido por um amigo a fazer 
mais uma tentativa. Foi no Dom Bosco 
FC de Porto Alegre, que Mineiro 
passou em todos os testes e, depois de 
um tempo, foi chamado para jogar no 
Rio Branco de Americana/SP.

De lá seguiu para a Ponte Preta e, 
depois, para o São Caetano. Em 2004 
foi contratado pelo São Paulo FC onde 
sagrou-se campeão da Libertadores 
da América e Campeão Mundial 

Interclubes, sendo o autor do gol da 
vitória da equipe paulista sobre o 
Liverpool da Inglaterra. Tranquilidade, 
força de vontade e simplicidade são 
traços marcantes da personalidade de 
Mineiro que, com seu comportamento 
dentro e fora de campo, tem mostrado 
o quanto os princípios da palavra de 
Deus são importantes para orientar e 
direcionar a vida de uma pessoa.

O próprio Mineiro nos conta: 
“Encontrei Jesus através dos Atletas 
de Cristo, lá no Rio Branco de 
Americana, participando das reuniões. 
Nesse percurso Deus mudou a minha 
história, e hoje o que estão vendo em 
mim é o que Deus pode fazer na vida 
de uma pessoa.
Eu gostaria de dizer que talvez 
existam pessoas que possam estar te 
desencorajando, pessoas que possam 
estar falando coisas contra a seu 
respeito, falando que não é possível, 
que não dá, mas se o seu projeto 
estiver alinhado à vontade de Deus 
você pode descansar, você pode estar 
seguro que no tempo certo, no tempo 
determinado Deus vai realizar o desejo 
do seu coração.

Eu sabia que Deus tinha um projeto, 
tinha algo para a minha vida, não 
sabia de que maneira, mas a partir 
disso eu disse: Senhor, que a minha 
vida seja para servir o Senhor através 
do esporte, que a minha vida seja 
para glorificar o Teu nome através do 
esporte. Jogando pela Ponte Preta, um 
clube considerado médio, Deus me 
deu uma prova da ação, do poder Dele.

Tive a minha primeira convocação 
para a Seleção Brasileira no ano 
de 2000, não tinha currículo, não 
tinha um histórico, não tinha um 
empresário, não tinha ninguém 

forte humanamente falando que me 
colocasse lá, então eu pude perceber 
que Deus tinha algo para a minha 
vida. Sou um privilegiado. Até os 28 
anos de idade não havia conquistado 
nenhum título em minha carreira, e 
hoje tenho o privilégio de ser campeão 
mundial. Mas sei que tudo isso está 
acontecendo porque Deus está me 
abençoando. Sei que sem a presença 
dEle em meu coração, e agindo em 
minha vida, nada teria acontecido. Sou 
grato a Deus por tudo. Ele mudou meu 
destino, sou uma prova do que Deus é 
capaz de fazer na vida de uma pessoa. 
Jesus mudou a minha história!” 

Jesus pode mudar sua história também. 
Basta você dar uma oportunidade para 
que Ele entre em sua vida. Ele está 
vivo e continua atuando hoje! Hoje 
Mineiro atua num ministério esportivo 
na Alemanha, algo parecido com o 
trabalho de Atletas de Cristo no Brasil. 
Sua função é dar apoio aos atletas 
brasileiros e latino-americanos que 
chegam à Alemanha, além de formar 
futuros jogadores em uma escola 
de futebol. No campo missionário 
Mineiro é titular, está sempre com a 
equipe de Atletas servindo onde Deus 
nos enviar.

“Eu vim para que tenham vida, e a 
tenham plenamente.” João 10:10

Testemunho do Mineiro Futebol



SOS Atletas de Cristo
Ao contrário do que muita gente pensa e dizem por aí, Atletas de Cristo não vive de ofertas milionárias 
e dos “bichos” dos atletas. Quem segura a peteca é um grupo de mantenedores, simpatizantes do 
ministério que crê que este é um projeto do Reino e não nosso.

Se você compreende a importância de nosso trabalho e deseja manter-nos atuantes nos campos, nas 
quadras e nas pistas do mundo, utilize uma das formas abaixo para fazer a sua doação:

a) Faça uma doação voluntária depositando uma quantia em nossa corrente.
b) Solicite um carnê de contribuição voluntária mensal no valor desejado.
c) Torne-se um patrocinador deste jornal.
d) Seja um investidor e apoie financeiramente nossos projetos.

Entre em contato pelo e-mail comunicacao@atletasdecristo.org
 e indique como pode ajudar.

TESTEMUNHO
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Oscavo Paula e Silva Junior

Audrey – Santo André – SP

Oi bom dia!! Só passando pra desejar uma ótima semana 
abençoada a todos do ministério e dizer que esse final de 
semana pude encontrar alguns amigos que não os via há 
muito tempo, com quem eu tinha jogado na minha época 
de categorias de base e, conversando com dois que viraram 
pastores e falando de futebol e um outro que estavam entre 
nós me diz: Preste bem atenção amigos....

Disse: AQUELE JORNALZINHO QUE VC LIA TE 
FEZ MUITO BEM HEIM OSCAVO... QUEM TE 
VIU, QUEM TE VÊ. 

Conheci a Cristo há mais ou menos 7 anos, estava no 
fundo do poço. Usava drogas, desempregada, tinha um 
caráter horrível. Foi quando descobri que estava com uma 
doença rara no fígado que se tornou uma Cirrose, foram 
dezenas e dezenas de exames, consultas até entrar na lista 
de transplante de fígado. Na espera iniciei um tratamento 
com medicamentos fortes, os efeitos colaterais foram 
bastante. 
Depois da adaptação, após 3 anos, tinha chegado minha 
vez na lista...mas para honra e Glória de Deus, não precisei 
realizar. O fígado havia se regenerado, continuei minha 
vida norma, estudando e trabalhando isso por 8 anos e 
assim eu resolvi parar de tomar remédio por orientação de 

Aquele jornalzinho eles referiam a essa grande obra que é 
JORNAL ATLETAS DE CRISTO.

Eu comentei com eles sobre essa relação que tenho, eles 
me pediram desculpas por ter falado jornalzinho, mas 
disse que era porque tinha poucas páginas e maneira de 
dizer RSS.

Enfim estou lhe passando isso, porque veja como esse 
jornal é lembrado em nossas vidas. Abraços e paz do 
Senhor...

um “pastor”. Após um tempo deu falência no meu fígado 
e tive que iniciar um tratamento agressivo e urgente. 
Fiquei 6 meses de cama...A gravidade era tanta que nem 
precisei entrar na lista de espera para um transplante, mas 
novamente Deus operou seu milagre. Desde então tenho 
uma vida normal, adoro esportes, vou a academia todos os 
dias, faço corrida de rua, bike, jump.

Enfim este é um pedaço do meu testemunho. Estou 
disposta a trabalhar no Reino, sou formada em Engenharia 
Ambiental / Segurança do trabalho, faço trabalhos sociais 
na igreja e no que for preciso estou aqui como voluntária.
Obrigada, Deus abençoe!
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PROGRAMA ATLETAS NO AR

Parceria entre Atletas de Cristo e a Rádio Trans Mundial, tem como objetivo levar informações do esporte como 
ferramenta de transformação social e evangelização; a prática esportiva e seu impacto na saúde; notícias de 
eventos esportivos com especial enfoque nos atletas cristãos.

AO VIVO - 2ª. FEIRAS - 13 | REPRISE - 3ª. FEIRAS - 21H30 |SABADOS - 00:30 / DOMINGOS - 9H30

RÁDIO TRANSMUNDIAL

IMPERDÍVEL
OUÇA E COMPARTILHE!

Pelo Congresso de 2015 em Belo Horizonte.
O local está pronto e os preletores confirmados. 
Ore pedindo que Ele traga todos aqueles que deseja edificar nestes dias em dezembro;

Ore pelos Grupos Locais espalhados pelo Brasil e pelo mundo: para que aqueles que estão ativos completem o 
recadastramento e para que continuem trabalhando e levando a Palavra de Deus à vida de vários atletas;

 
Peça pelo nosso escritório: precisamos que ele seja alugado novamente para outro inquilino que gere renda e nos ajude 
na manutenção do ministério. 

Ore pelos adotantes de ADC.
Neste tempo de crise não é fácil se manter fiel ao compromisso de ofertar, mas graças a Deus muitos de nossos 
mantenedores estão firmes.
Peça que o Senhor os proteja, famílias e recursos, e que Ele continuem retribuindo ainda mais na vida deles.

Ore pelo trabalhos e projetos de ADC durante o ano de 2016.
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João Leite, um dos fundadores de 
Atletas de Cristo e anfitrião do 32º 
Congresso de Atletas de Cristo em 
Belo Horizonte – MG, tem muitas 
histórias para contar dos seus anos 
como jogador de futebol.

Me ensinaram errado

O Atlético Mineiro tinha no plantel 
seis grandes jogadores no meio de 
campo, cada um melhor e mais famoso 
que o outro.

Como só existiam só duas vagas nessa 
posição, o técnico estava com um 
grande problema: tinha que escalar 

CONTA UMA AÍ, JOÃO!

PENSAMENTOS

dois e não queria magoar os outros 
quatro.

Na preleção, antes do jogo, ele fez o 
seguinte discurso:

   - Estou querendo fazer justiça com 
todo mundo por isso vou escalar os 
que estão em melhor forma. Agora, 
pode ser que eu erre. Errar é humano. 
Até Jesus Cristo errou...

Na mesma hora, todos os jogadores se 
viraram para  o João Leite com um ar 
de interrogação. Percebendo o clima, 
o técnico emendou de primeira:

   - Não é mesmo, João???
   - Não, professor. Jesus pode não ter 
agradado a todo, mas errar Ele nunca 
errou não.
  - Puxa vida! Então me ensinaram 
errado! – conformou-se o treinador.

“O cristianismo do conforto 
coloca Deus a meu serviço. O 

cristianismo da Bíblia me coloca 
a serviço de Deus”

Roberto Silvado

“Quando tomamos uma 
sarrafada em campo, aquilo que 
sai da nossa boca nos diz quem 

realmente somos” 

Alex Dias Ribeiro

“Louve a Deus antes, durante 
e apesar das tempestades da 

vida”

Prof. Samuel – Instituto Haggai

ESTÁ PREPARADO PARA 
2016?

A cidade do Rio de Janeiro será a sede dos Jogos Olímpicos e Paralimpicos 2016.

Será uma grande oportunidade para alcançarmos muitas vidas.

Atletas de Cristo está preparando um programa especial para este grande
evento, aguarde novidades em breve.



CONGRESSO NACIONAL
ATLETAS DE CRISTO

Líder, onde 
está você?
Deus pode substituí-lo em Sua obra, mas 
você não pode substituí-Lo em sua vida

INSCRIÇÕES ABERTAS
Belo Horizonte - de 09 a 12 de Dezembro 2015 

Tema: Líder, onde está você?
Local: Sede Campestre da Igreja Batista Central de Belo Horizonte - MG

Capacidade de hospedagem: 220 pessoas 

Descontos especiais para Grupos e Líderes de Grupos Locais.

INSCRIÇÕES: Envie um e-mail para congresso@atletasdecristo.org com seus dados que 
enviaremos a ficha de inscrição.

Veja no site www.atletasdecristo.org mais informações sobre nosso congresso que 
será imperdível!

AJUDE-NOS A DIVULGAR NOSSO CONGRESSO
Se você possui um site, um blog ou uma página no Facebook, ajude-nos a divulgar nosso Congresso.

Envie um e-mail para comunicacao@atletasdecristo.org e solicite nosso KIT DE MÍDIA.

APOIO:



30 anos de muita história
W  W  W  .  A  T  L  E  T  A  S  D  E  C  R  I  S  T  O  .  O  R  G

Memórias de Atletas de Cristo

ESTAMOS LANÇANDO O PROJETO
MEMÓRIAS DE ATLETAS DE CRISTO

Trata-se de um projeto que tem por objetivo manter ativa a memória da missão 
Atletas de Cristo neste últimos 30 anos por meio do registro e arquivo de documentos 
históricos que serão organizados, digitalizados e armazenados em local especial.

Estamos procurando também investidores que queiram contribuir financeiramente 
com este projeto. Se você deseja contribuir com a memória de Atletas de Cristo não 
deixe de fazer contato conosco.

Se você possui materiais históricos de Atletas de Cristo e quer contribuir com este 
projeto entre em contato conosco pelo e-mail comunicacao@atletasdecristo.org.
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