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EXPEDIENTE

O carnaval já passou, então, podemos dizer 
agora que de fato o ano de 2016 começou. Se 
observarmos com bastante atenção, iremos 
perceber que este não será um ano qualquer. 
Em menos de seis meses veremos aquilo que 
muito provavelmente algumas das próximas 
gerações não terão a oportunidade de ver: 
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em nosso 
país. Será a primeira vez na história que o maior 
evento esportivo do mundo será realizado na 
América do Sul.

O sucesso das Olimpíadas, no entanto, é uma 
incógnita. Atletas e comitês olímpicos de outros 
países já ameaçam não aparecer pra competir 
no Rio de Janeiro, se o famigerado Zika vírus 
não estiver sob o controle das autoridades. 
Oportunamente, nesta edição, nosso 
especialista em medicina esportiva Dr. Lovian 
Henrique fala sobre o temido Aedes Aegypti na 
coluna Saúde do Atleta. 

Aparentemente despreocupado com as 
ameaças, o Comitê Organizador dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos realiza os chamados 
eventos-teste, uma espécie de ensaio para que 
atletas e oficiais conheçam as instalações e 
a organização dos Jogos que se aproximam. 
Serão 45 eventos no que eles denominam 
Aquece Rio, e nesta edição, na página 6, você 
confere aqueles que acontecerão nos meses 
de fevereiro e março.

Na contramão dos problemas com estrutura, 
prazos e ameaças epidêmicas estão as 

agências missionárias e igrejas evangélicas 
brasileiras, que prometem se organizar e 
aproveitar cada momento destes eventos 
para anunciar a salvação em Jesus Cristo. 
Por isso criaram o Movimento Braços Abertos 
(MBA 2016), iniciativa inspirada por uma ação 
semelhante que Atletas de Cristo desenvolveu 
em 2007, o Projeto Mais que Ouro, quando o 
Rio sediou os Jogos Pan-Americanos. 

O sucesso deste evento, bem como a presença 
de voluntários cristãos dentro e fora das 
instalações esportivas naquele ano, eu tenho 
a certeza, foram determinantes para a escolha 
do Rio em 2009 como a primeira sede sul-
americana dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. 
Atletas de Cristo é um parceiro deste 
movimento, pois como sempre ensinamos, 
somente a unidade do Corpo de Cristo poderá 
fazer com que a sociedade verdadeiramente 
saiba que Deus enviou seu Filho Jesus (João 
17.21).

Outra certeza que tenho, é que a participação 
da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos 
não será tão bem sucedida como nos Jogos 
Paralímpicos. Basta olharmos para o que 
aconteceu nos últimos Jogos Pan e Parapan-
Americanos realizados em Toronto no ano 
passado. Enquanto no Pan nossa delegação 
terminou na modesta terceira colocação, atrás 
dos favoritos EUA e Canadá, no Parapan, 
entretanto, não só terminamos em primeiro lugar 
no quadro de medalhas, como ainda ganhamos 
mais medalhas de ouro que o segundo e 

terceiro colocados somados. E como está difícil 
sentir orgulho de alguma coisa no Brasil nos 
dias atuais, nisso você pode encher o peito e 
dizer: somos uma potência paralímpica. Nesta 
edição, de presente, você poderá conhecer um 
pouco mais de uma de suas representantes, 
a velocista Terezinha Guilhermina, que ganhou 
duas medalhas de ouro em Londres e uma em 
Pequim.

Por fim, para começar e muito bem esta edição 
você não pode deixar de ler a Coluna do Alex. 
Inspirado por Deus, o Alex escreveu este 
texto há muitos anos atrás, que de tão atual 
que é decidimos republicá-lo com as devidas 
adaptações. Ele destaca quanta coisa mudou 
nos últimos anos, aquelas que não mudaram há 
milênios, e ainda reflete sobre as que eu e você 
ainda podemos mudar, se de fato vestirmos a 
camisa da vocação que o Senhor nos deu. 

Nestes três anos presidindo Atletas de Cristo 
já ri, e quase chorei também, nas muitas vezes 
que encontrei pessoas surpresas ao saberem 
que a Missão Atletas de Cristo ainda existia. E 
a minha resposta a elas é que, não somente 
existe, como está mais viva do que nunca. 
Agora, se Atletas de Cristo continuará existindo, 
isso dependerá de mim e de você. Se conseguir 
ler este jornal até o fim, tenho certeza que você 
será parte da solução de Deus para a nossa 
permanência.

Uma boa leitura,
Marcos Grava
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Depois de sermos considerados o maior 
fenômeno religioso da década de 80 no Brasil 
pela revista Manchete e reconhecidos como o 
mais eficiente ministério esportivo do mundo 
pela Coalizão Internacional dos Ministérios 
Esportivos, estamos encarando dias muito 
difíceis. Nesse tempo o mundo mudou, o 
esporte mudou, a igreja mudou e o homem 
mudou. Algumas coisas mudaram para 
melhor, outras para pior.

O mundo mudou
O ano mais quente da história, a tragédia 
que manchou o Rio Doce, Estados Unidos 
e Cuba fazem às pazes, o fracasso político 
e econômico brasileiro, a praga disseminada 
pelo Aedes Aegypt, a desesperada busca por 
refúgio, o ISIS em guerra no Ocidente...

O esporte mudou
Brazilian storm a vez de mineirinho, o adeus 
de Mayweather, maestro Curry, Mick Fanning 
é atacado por tubarão, morte de Jules Bianchi 
e o tri de Hamilton na F-1.

O domínio e atropelamento de Bolt, a carta de 
despedida de Kobe Bryant, Thiago Pereira o 
Mr. Pan, Isaquias e Ana Marcela brilham. Luz 
amarela: Brasil fora do pódio, Marcelo Melo 
número 1 do mundo, escândalos de doping no 
atletismo Russo, quatro anéis para Tom Brady, 
caso Thyê no Pan, brasileiro campeão no 
beisebol, o 7 X 1, escândalos na FIFA, CBF...

O homem mudou
O sangue derramado pela Polícia Militar 
brasileira, alunos defendem as suas escolas 
em São Paulo, a primavera feminista...
Desesperado, o homem moderno corre 
agora atrás de algo que lhe preencha o vazio 
existencial.

A igreja mudou
Ela invadiu o mundo através dos meios de 
comunicação de massa e do marketing 
agressivo. Milhões ouviram falar de Jesus 
através da igreja eletrônica. Megaigrejas e 
novas denominações surgiram da noite para 
o dia. Pastores e líderes ganharam títulos 
pomposos e se tornaram grandes celebridades 
veneradas e idolatradas por seus seguidores. 
Mas também foi invadida pelo mundo no que 
diz respeito à decadência moral e diluição dos 
princípios éticos cristãos.

Os atletas mudaram
Por sua excelente qualidade de vida cristã e 
visão de multiplicar seus talentos a serviço do 

Reino de Deus, João Leite ficou conhecido 
como O Goleiro de Deus. Baltazar foi batizado 
na mídia como O Artilheiro de Deus. Jorginho 
foi premiado pela FIFA como o jogador mais 
leal do Mundo e Silas convenceu milhares de 
pessoas a pedirem o livro Força Para Viver, que 
no final da campanha contabilizou 600.000 
decisões por Cristo. Hoje estamos perdendo 
esses ícones.

Em sua função de matar, roubar e destruir, 
o Supertraíra os roubou através da 
DESCARACTERIZAÇÃO. Atletas de elite 
no auge de suas carreiras se tornaram 
pastores, diáconos, tesoureiros, músicos, 
“testemunheiros profissionais” e vacas de 
presépio da tietagem de um meio evangélico 
banalizado. 
Em vez de brilharem como luzeiros no mundo 
do esporte, estão enterrando os talentos que 
receberam de Deus dentro de igrejas dirigidas 
por homens empenhados na construção de 
seus próprios reinos.

O que não mudou e nem vai mudar
A palavra de Deus continua a mesma: todos 
pecaram e destituídos estão da glória de 
Deus. O salário do pecado é a morte. Jesus 
Cristo é a vida. Ele morreu para a remissão de 
pecadores. Ele é o único caminho que leva o 
homem a Deus.

O mundo inteiro precisa saber essa verdade 
antes que Cristo volte e a ordem do Salvador é: 
ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho 
a toda criatura. E é exatamente isso que 
estamos fazendo e vamos continuar fazendo 
até que Cristo volte ou nos leve embora deste 
mundo.

O que vamos mudar
Este mundo em constante mudança é como 
um jogo. Se não mudarmos nossas táticas 
e estratégias, o adversário nos atropela. É 
mudando e confiando em Deus que vamos 
virar esse jogo:

1 - Nosso objetivo imediato é formar uma nova 
geração de atletas mais comprometidos com 
Deus e com nossa visão de alcançar o mundo 
para Cristo através da linguagem universal do 
esporte.

2 - Para alcançar este objetivo temos que 
investir na melhoria da qualidade de nossos 
lideres através de treinamento adequado 
e criação de material didático próprio para 
atletas.

3 - Vamos investir no atleta desconhecido e na 
diversificação de esportes.

4 - Vamos procurar resgatar os 
descaracterizados.

5 - Vamos desenvolver uma parceria mais 
eficiente com as igrejas a fim de que o esporte 
seja utilizado de uma forma construtiva para a 
proclamação do Evangelho e crescimento do 
Reino.

Mas tudo isso tem um custo
Por isso temos que mudar também nossas 
prioridades e o nosso sistema de levantamento 
de fundos.

Uma das soluções para nossos problemas 
econômicos é substituir os poucos que davam 
muito e estão parando, pelos muitos que dão 
pouco.

E é ai que você pode entrar nessa jogada.

- Atletas de Cristo vai acabar? Você decide.

- Enquanto estivermos cumprindo nossa 
missão de ir por todo mundo anunciando o 
Evangelho a toda criatura e fazendo discípulos 
de todas as nações, o Senhor estará nos 
dirigindo e suprindo os meios necessários 
ao cumprimento dessa missão que Ele nos 
confiou.

Só que mesmo sem precisar disso, Deus é 
campeão em escrever a história através de 
seres humanos, gente como eu e você. 

Os recursos que Ele vai enviar para manter 
Atletas de Cristo vão passar por suas mãos. 
E como Ele jamais atropela o livre arbítrio que 
lhe deu, você pode decidir se Atletas de Cristo 
continua ou vai pro “beleléu”.
Assim como Deus, nós não estamos 
interessados no seu bolso e sim no seu 
coração.

Serão mais 30 anos de muita história?

O Altíssimo vai poder contar com você para 
que novos atletas sigam amando ao Senhor, 
correndo juntos (com você), e alcançando 
muitos.

Você decide!

Em Cristo,
Alex Dias Ribeiro
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Mas quem são estes Atletas?
Atleta é o profissional dos desportos e das 
atividades físicas, o termo iniciou-se com os 
que praticavam atletismo e depois se estendeu 
aos praticantes de luta em jogos solenes na 
Grécia e Roma Antiga.

Segundo Krieger, (2007) o “é qualquer pessoa 
que pratique qualquer manifestação de 
desporto, seja educacional, de participação 
ou rendimento, podendo ser classificado 
quanto à forma de sua prática, em amador, 
não profissional e profissional.” Mesmo os que 
apenas correm pelas ruas da cidade a fim de 
melhorar a forma física e a saúde não o deixam 
de ser, no sentido mais amplo da palavra.

Portanto agora! Do “Boa Medida” para a 
Saúde do Atleta...
 
Estas matérias são para você amador não 
profissional e profissional que quer viver e 
exercitar se na medida certa!

E estreamos com a CARTILHA DO ATLETA:

ESPORTE X ZIKA VÍRUS

Bem longe do Brasil, em ilhas paradisíacas do 
Pacífico, o zika vírus se manifestou com força, 
resultante de características locais, assim 
como o canto de gaivotas, o barulho do mar ou 
a explosão de luz no céu azul. Pesquisadores 
acreditam que o vírus “viajou” até o território 
brasileiro durante o Mundial de Canoagem 

Lovian Henrique
Fisiologista, Especialista em Medicina do Esporte.

prolifera. Na realidade esta é a única forma 
efetiva de controlar estas infecções.

Tratamento:

Não há tratamento específico contra o vírus 
Zika. Apenas tratamento sintomático.

O tratamento sintomático baseia-se no uso de 
acetaminofen (paracetamol) para febre e dor, 
conforme orientação médica.

Não está indicado o uso de ácido acetilsalicílico 
e drogas anti-inflamatórias, devido ao risco 
aumentado de complicações hemorrágicas, 
como ocorre com a dengue. Orienta-se 
procurar o serviço de saúde para condução 
adequada.

Não existe vacina contra o vírus Zika até o 
momento.

Prevenção:

A melhor forma de evitar a infecção é controlar 
a proliferação do mosquito, mas se esse 
controle falhar deve-se evitar a picada.
As formas de evitar a picada consistem na 
proteção da pele, deixando o mínimo de pele 
exposta.

Na pele exposta, proteger com repelente.
Se usar tecido muito fino ou de trama larga, 
aplicar o repelente por cima do tecido.
De forma geral, os repelentes naturais não são 
eficientes.

Os mais indicados são aqueles à base de 
“Icaridina”, nome comercial “Exposis®”, com 
tempo de ação que pode durar até 10 horas.
Também podem ser utilizados o “DEET”, nome 
comercial “Off Repelex®”, (concentração de 
15%) e o “IR3535”, nome comercial “Loção 
antimosquito Johnson®”.
Devem ser evitados contatos com olhos, boca 
e nariz.

Os repelentes que funcionam quando são 
ligados na “tomada de luz elétrica” podem ser 
utilizados desde que estejam a mais de dois 
metros da gestante.

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

Va’a (polinésia) de 2014, ocorrido no Rio de 
Janeiro, nas águas da Lagoa Rodrigo de 
Freitas, em paisagem também paradisíaca.

De forma geral, a evolução da doença é 
benigna, com período de incubação (do 
contato com o vírus até o aparecimento do 
primeiro sinal ou sintoma) de quatro dias.

Pessoas com o quadro clínico completo da 
infecção pelo vírus Zika apresentam exantema 
(manchas pelo corpo), febre baixa, conjuntivite 
(olhos vermelhos), dores musculares, dor de 
cabeça e artralgia (dor nas articulações). Estas 
manifestações podem durar até uma semana.
De cada 10 pessoas infectadas pelo vírus Zika, 
espera-se que somente duas apresentem os 
sinais e os sintomas descritos no item anterior.
Portanto, um grande percentual de pessoas 
pode ter a doença e não saber que tem ou 
teve a doença.

O vírus Zika é transmitido por meio da picada 
do mosquito Aedes aegypti, o mesmo 

que transmite o vírus da dengue e o vírus 
Chikungunya.

Por esse motivo, as medidas de prevenção e 
controle são as mesmas já adotadas contra a 
dengue e para o Chikungunya.

Assim, deve-se evitar a multiplicação do 
mosquito, eliminando os locais em que ele 
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São diversos grupos espalhados pelo Brasil e também fora do país, que oferecem momentos de comunhão, apoio espiritual e emocional a 
atletas e demais apaixonados pelo esporte, além de estudos bíblicos contextualizados.

NOS VESTIÁRIOS...

Nosso mapa está em constante atualização em nosso site.
Confira em www.atletasdecristo.org/gruposlocais e abaixo os Grupos Locais oficialmente reconhecidos por Atletas de Cristo.

O Novo Esquema Tático:

É importante dizer que estas reuniões não colidem com os horários de culto das igrejas, já que todos os participantes são encorajados a se 
tornarem membros de uma igreja local.

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.

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 Pré Temporada Barra Mansa
Grupo Local Pré Temporada Cariacica
Grupo Local Pré Temporada Lábrea
Grupo Local Pré Temporada Luziânia
Grupo Local Pré Temporada Manacapuru

Grupo Local Pré Temporada Rio Branco
Grupo Local Pré Temporada Roma
Grupo Local Pré Temporada Santa Rita do Passa Quatro
Grupo Local Pré Temporada São Caetano do Sul
Grupo Local Pré Temporada Uberlândia

O PRÓXIMO SERÁ... MAIS PERTO DE VOCÊ!

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 Fixo Barueri
Grupo Local Fixo Brasília
Grupo Local Fixo Campinas
Grupo Local Fixo Caxambu
Grupo Local Fixo Curitiba
Grupo Local Fixo Feira de Santana

Grupo Local Fixo Juiz de Fora
Grupo Local Fixo Maceió 
Grupo Local Fixo Manaus
Grupo Local Fixo Maringá
Grupo Local Fixo Poços de Caldas
Grupo Local Fixo Recife

Grupo Local Fixo Rio de Janeiro
Grupo Local Fixo Salvador
Grupo Local Fixo Santos
Grupo Local Fixo São Luís

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.

Grupo Local Concentração Associação Atlética Coruripe
Grupo Local Concentração Centro Esportivo Alagoano

Grupo Local Concentração Clube de Regatas Brasil
Grupo Local Concentração Volta Redonda Futebol Clube
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Programa de eventos-teste dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
Rio 2016

Aquece Rio é o programa de eventos-teste dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016. No total são 45 disputas esportivas, que 
acontecem majoritariamente nas mesmas instalações dos Jogos, com 
o objetivo de testar todas as operações que envolvem as competições.

Os eventos-teste acontecem em quatro regiões de competição - 
Barra, Copacabana, Deodoro e Maracanã. A Regata Internacional 
de Vela, disputada na Baía de Guanabara em agosto de 2014, foi o 
primeiro deles, e o último está marcado para maio de 2016, três meses 
antes dos Jogos.

Todos os eventos-teste envolvem o Comitê Rio 2016, que terá a 
oportunidade de testar as operações específicas nas 15 competições 
organizadas pelas federações internacionais ou nacionais do esporte, 
onde o foco estará concentrado na área de competição, incluído os 
sistemas de resultado dos Jogos.

No total, serão 25 eventos organizados integralmente pelo Comitê 
Rio 2016, onde diversos outros aspectos também serão testados de 

Aquece Rio
maneira alternada, como segurança, limpeza, transporte etc. Além 
disso, mais cinco eventos esportivos sob comando compartilhado 
entre as federações internacionais e o Comitê Rio 2016 pretendem 
simular situações reais dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

Os eventos-teste são também uma chance para os atletas conhecerem 
e se familiarizarem com os locais de competição e, em alguns casos, 
uma oportunidade para o público participar e se engajar com o evento. 
Ao todo, os eventos-teste reunirão cerca de 7 mil atletas – muitos dos 
quais virão pela primeira vez à cidade – e 12 mil voluntários.

O programa conta com três ondas de competição. A primeira, que 
tem como foco os esportes disputados ao ar livre - como remo, 
hipismo e triatlo - acontece de julho a outubro de 2015, com o objetivo 
de oferecer aos atletas as mesmas condições climáticas que serão 
encontradas nos Jogos. 
De novembro de 2015 a janeiro de 2016, será a vez dos esportes 
indoor. A terceira e última etapa de competições acontece entre os 
meses de março e maio de 2016, já no ritmo dos Jogos.

O nome do programa diz tudo: é um aquecimento.

26 A 28
DE FEVEREIRO

19 A 24
DE FEVEREIRO

02 A 06
DE MARÇO28

DE FEVEREIRO20 A 21
DE FEVEREIRO

ARENA CARIOCA 1

CENTRO AQUÁTICO 
MARIA LENK

CENTRO AQUÁTICO 
MARIA LENK
EVENTO ORGANIZADO 
PELO RIO2016/CBDA

PONTAL

EVENTO ORGANIZA-
DO PELA CBAT

ARENA CARIOCA 1

RUGBY EM 
CADEIRA 
DE RODAS

SALTOS 
ORNAMENTAIS

NADO 
SINCRONIZADOMARCHA 

ATLÉTICATAEKWONDO

PRÓXIMOS EVENTOS

05 A 06
DE MARÇO

08 A 09
DE MARÇO08

DE MARÇO

ESTÁDIO DE DEO
DORO

ARENA CARIOCA 1CAMPO OLÍMPICO
DE GOLFE

RUGBY
JUDÔGOLFE

10 A 14
DE MARÇO

ESTÁDIO DE DEODORO, 
CENTRO AQUÁTICO DE 
DEODORO & ARENA DA 
JUVENTUDE
EVENTO ORGANIZADO 
PELA UIPM/CBPM

PENTATLO 
MODERNO

Programa de eventos-teste dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos Rio 2016. Acompanhe tudo o 
que rola nos eventos-teste!
FONTE: WWW.AQUECERIO.COM

AQUECE RIO
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É um movimento que tem a finalidade de conectar e coordenar o 
envolvimento de igrejas e organizações evangélicas na proclamação 
do evangelho antes e durante os Grandes Eventos Esportivos que 
acontecerão na cidade do Rio de Janeiro em 2016.

Atletas de Cristo participará do Movimento Braços Abertos – MBA, que está 
mobilizando igrejas e voluntários para participarem na evangelização 
de turistas e da população do Rio de Janeiro.

Para saber mais entre em contato com o Movimento:
 

 contato@mba2016.com.br
W W W. M B A 2 0 1 6 . C O M . B R

30 anos de muita história
W W W. AT L E TA S D E C R I S TO. O R G

Ore pelos projetos que Atletas de Cristo desenvolverá em 2016: Este é ano de Jogos Olímpicos no Rio, então temos muito o que fazer;

Ore pelos 30 Grupos Locais espalhados pelo Brasil e fora do país: Peça para que eles continuem trabalhando firme e levando a Palavra 
de Deus a muitos atletas;

Peça pelo nosso escritório em SP: Precisamos que ele seja alugado novamente, para 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 e retribua conforme sua vontade.

Pelos Jogos do Rio em 2016: Coloque diante do Senhor as ações que realizaremos durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos junto ao 
MBA.

Pelos milhares de Atletas de Cristo espalhados no Brasil e fora do país: Peça por coragem em seu posicionamento como cristãos.

PENSAMENTOS
Motivação é o combustível que faz a 
bola rolar e leva o atleta ao topo da 

carreira.

Não importa há quanto tempo você 
esteja andando para o norte; com 
apenas um passo você é capaz de 

andar para o sul. – M. Pattal.

A obediência é a estratégia de Deus 
para todos os que jogam no Seu time.

ATLETAS DE CRISTO APOIA ESTE PROJETO



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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TEREZINHA GUILHERMINA
Ouro nos Jogos Paralímpicos Londres 2012 (100m e 
200m) e Pequim 2008 (200m).

Nome completo:
Terezinha Aparecida Guilhermina

Já disputou os Jogos Paralímpicos com dois irmãos: 
Sirlene e Pedro

Altura:
1,63m

Coleciona prendedores de cabelo
Possui mais de 500

Desafio:
Possui uma deficiência congênita, a retinose pigmentar.

Gosta de ler e escrever
Compõe poemas

“Dei um troféu para o meu guia Guilherme quando os guias ainda 
não recebiam medalha. Também dei uma medalha para um atleta 
que se machucou e não conseguiu competir e para outra que não 

tinha conseguido ir ao pódio e estava bem triste por isso.”

Prata em Pequim 2008 (100m); bronze em Atenas 2004 
(400m) e Pequim 2008 (400m).

Data e local de nascimento:
3 de outubro de 1978 – Betim (MG), Brasil

Graduação em psicologia - concluindo

Peso:
58kg

Local preferido
Natal, Rio Grande do Norte, Brasil

Classificação:
Atletismo - T11 e T12

Meta para 2014
Correr 100m em menos de 12 segundos

Pelé

Ayrton Senna

Curiosidades

Natureza generosa Ídolos

“Já subi no pódio diversas vezes, mas sempre é uma sensação única. É uma coroação por todo esforço despendido 
ao longo dos anos. As provas de velocidade são muito rápidas, você não pode errar, é muita cobrança.”

FONTE: WWW.RIO2016.COM/TEREZINHA-GUILHERMINA



ATLETAS EM MISSÃO

ANO 28 | NÚMERO 253 | FEVEREIRO 2016

WWW.ATLETASDECRISTO.ORG/JORNAL

09

QUER SOLICITAR A PRESENÇA DE 
MISSIONÁRIOS OU REPRESENTANTES DE 

ATLETAS DE EM SUA IGREJA?
Atletas de Cristo está empreendendo diversas ações em 2016, entre elas 
está a participação mais intensa em atividades promovidas pelas igrejas 
locais.

Nosso objetivo é levar nossa experiência em campo para as igrejas poderem 
desenvolver seu ministério local com nosso apoio.

Se você quer solicitar nossa presença em sua igreja, entre em contato pelo 
site que daremos as informações necessárias. Sua igreja deverá arcar com 
as despesas de viagem do missionário ou representante até seu evento.

Lembramos que somente missionários ou representantes oficiais de Atletas 
de Cristo estão autorizados a falar em nome da entidade. 

AC E S S E :

W W W. AT L E TA S D E C R I S TO. O R G
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O Dia do Atleta Profissional é comemorado em 10 de fevereiro e 
homenageia todos os que lutam diariamente para superar os seus 
próprios limites.

Estes atletas tornam-se referência para crianças e adultos que 
reconhecem seus feitos a possibilidade de superar os seus próprios 
limites não só no esporte, mas também em outras áreas de sua vida.

Atletas de Cristo é uma entidade sem fins lucrativos e subsiste 
através de ofertas voluntárias. Ao contrário do que muitos pensam, 
Atletas de Cristo não recebe dízimos de Atletas ou possui grandes 
nomes do esporte como seus parceiros.

O lucro das vendas dos produtos com a marca “Atletas de Cristo” 
também reverte em benefício do nosso trabalho. No caso dos 
Grupos Locais de Atletas de Cristo, este lucro é divido com o 
grupo, na forma de descontos especiais, gerando recursos para os 
trabalhos locais. 

Se você compreende a importância de nosso trabalho e deseja 
manter-nos atuantes nos campos, nas quadras e nas pistas ao 
redor do mundo, ASSOCIE-SE A ATLETAS DE CRISTO.

A profissão de Atleta Profissional foi reconhecida apenas em 1998 
por meio da lei 9615, sendo o dia 10 de Fevereiro a data para 
homenagear estes profissionais que são um grande exemplo de 
perseverança.

Parabéns a todos os Atletas Profissionais que dedicam suas vidas 
para superar seus limites e mostrar ao mundo que é possível.

10/FEV - DIA DO ATLETA PROFISSIONAL

SEJA UM ASSOCIADO DE ATLETAS DE CRISTO
Ao Associar-se, você assumirá um compromisso de realizar uma 
oferta mensal mínima de R$ 50,00 para Atletas de Cristo e nos 
ajudará a manter vivos nossos projetos para alcançar o mundo para 
Jesus Cristo por meio do esporte.

Os associados, além da oportunidade de manter nossos projetos 
ativos, receberão descontos especiais para compras em nossa loja 
virtual, descontos especiais em eventos e cursos promovidos por 
Atletas de Cristo e muitos outros benefícios.

Torne-se um Ofertante Mensal
Se deseja tornar-se um ofertante mensal, entre em contato 

conosco por e-mail comunicacao@atletasdecristo.org ou pelo 
telefone (11) 2212.8361.

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!
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VENHA FAZER PARTE 
DESTE TIME VOCÊ TAMBÉM

Diariamente recebemos mensagens e telefonemas de pessoas 
do Brasil inteiro, e até mesmo de outros países, expressando seu 
desejo de fazer parte da Missão Atletas de Cristo.

Infelizmente muitas pessoas pensam que para ser Atleta de Cristo é 
preciso antes de mais nada ser um atleta profissional, de preferência 
que pratica alguma modalidade esportiva bem conhecida. 

Para nós, no entanto, o verdadeiro Atleta de Cristo é aquele 
ou aquela esportista de  qualquer modalidade, idade e nível de 
competição, mas alguém que reconhece o senhorio de Jesus Cristo 
sobre a sua vida, a autoridade da Bíblia, e tudo o que faz está de 
acordo com ela. 

Em outras palavras, um verdadeiro Atleta de Cristo é aquele ou 
aquela esportista que tem a Jesus Cristo como o Senhor de sua 
vida, que crê integralmente na Palavra de Deus, e vive para anunciar 
ao mundo que somente em Jesus pode-se obter o perdão dos 
seus pecados, e alcançar o maior prêmio que um ser humano pode 
almejar: a vida eterna. 

Se você já é atleta e também pensa assim, parabéns, você também 
é mais que vencedor e por isso já pertence à família Atletas de 
Cristo. Entre agora mesmo em nosso site e preencha o cadastro 
para que possamos manter contato com você. 

Para você que é atleta, mas ainda não tem certeza que sua vida 
pertence a Jesus, queremos e podemos te ajudar. Entre em contato 
conosco ainda hoje, envie-nos um e-mail dizendo que você deseja 
conhecer mais sobre Jesus, e nós entraremos em contato com você 
(contato@atletasdecristo.org). 

Agora, pra você que não é atleta mas se amarra no esporte, e 
quer fazer deste ministério com seus dons, oração ou mesmo nos 
abençoado com seus recursos para que este ministério possa se 
manter vivo, também temos uma lugar pra você. Cadatre-se ainda 
hoje em nosso site.

Venha fazer parte deste time você também!

COMO FAZER PARTE DA MISSÃO ATLETAS DE CRISTO
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30 anos de muita história
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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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