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Partiu o Profeta Para as Nações
Eu era um jovem de apenas 21 ou 22 
anos de idade. Certo domingo à noite, 
direcionado pelo Espírito Santo, fruto de 
uma semente plantada por Atletas de 
Cristo alguns anos antes, me encorajando 
a entregar a vida para Jesus Cristo, fui 
então visitar a Primeira Igreja Batista 
de Santo André. Era a primeira vez que 
participava de um culto em uma igreja 
evangélica. Uma igreja grande, com dois 
andares, a timidez imediatamente me 
empurrou para o último banco da galeria 
onde permaneci por meses, desta forma 
poderia passar despercebido todas as 
vezes que ali entrava.

Certamente o mesmo não acontecia com 
aquele homem lá embaixo, com pouco 
mais de 40 anos de idade, voz grave e 
eloquente. Atrás de um enorme púlpito de 
madeira, que quando movido precisava 
ser carregado por dois homens fortes, 
estava o pastor da igreja - Edison Queiróz 
de Oliveira. Não demorou muito até eu ser 
cativado por suas mensagens, elas tinham 
quase sempre um caráter único - o alcance 
de pessoas sem Cristo não importa 
onde estivessem. Assim, o Pr. Edison ia 
solidificando em nossa igreja a visão de 
Atos 1.8, a mesma que o havia alvejado 
anos antes e transformado seu ministério 
local em uma obra universal. Para servir 
de exemplo, o final de suas mensagens já 
era sabido por todos, elas invariavelmente 
terminavam com uma palavra evangelística, 
e que sempre rendiam diversas pessoas 
de “nossa Jerusalém” à frente aceitando a 
Cristo.

A admiração por aquele homem de Deus 
só crescia. Suas mensagens possuíam 
duas características que lembravam as 
histórias contadas por Jesus – simplicidade 
e autoridade. Minha memória, afetada pelo 
cansaço destes dias servindo no Sudeste 
da Ásia, não me permite lembrar muitas 
delas. Mas uma em especial não há como 
esquecer, foi quando ele encorajou a igreja 
a servir cada um em sua própria esfera 
de atuação. Há mais de 25 anos atrás 

alguém ousou vocacionar profissionais, 
sem formação teológica específica, para 
servirem ao Reino. Em seguida ao apelo 
as mãos iam se levantando, conforme a 
área profissional que mencionava. A igreja 
estava cheia como sempre, quase 1.000 
pessoas no templo, quando de repente ele 
pergunta pela área de esportes. Enquanto 
seus olhos procuravam por alguém 
disposto a servir a Deus no meio esportivo, 
eu ali sentado no lugar de sempre fui 
tomado por uma força que não possuía, 
me libertando da timidez. Então, seu olhar 
saiu da nave da igreja e se dirigiu para a 
galeria, até encontrar um único braço 
levantado. Recordo ainda hoje o olhar de 
espanto do Pr. Edison, era provavelmente 
a primeira vez que ele me via no meio de 
suas ovelhas.

Os anos se passaram na PIB de Santo 
André, fui pacientemente discipulado 
por líderes da área esportiva, batizado, 
e vocacionado para o ministério. Pude 
conhecer melhor e servir junto aos Atletas de 
Cristo em minha cidade, até me apresentar 
para a Junta de Missões Mundiais em 1998 
como o primeiro missionário, e mais tarde 
coordenador, daquela agência na área de 
esportes. Atletas de Cristo, ministério que 
me acolheu no primeiro momento da minha 
vida cristã, me daria ainda o privilégio de 
presidi-lo nos últimos três anos. 

O Pr. Edison não acompanhou este meu 
crescimento, a vontade soberana do 
Senhor ao qual ele sempre temia, levou 
sua família para fora do país para servir na 
mobilização missionária durante 13 anos, 
até que em agosto de 2005 ele retorna à 
PIB de Santo André para seu último período 
ministerial. Encontrou uma igreja fragilizada, 
dominada por interesses minoritários, e 
começa ali uma reforma espiritual. Uma de 
suas primeiras ações para restaurá-la foi 
um movimento de intercessão, que pouco 
tempo depois sairia dos limites de Santo 
André, alcançaria todos os estados de 
nosso país, e chegaria até outras nações. A 
Campanha de 40 Dias de Jejum e Oração, 

que em mais de 10 anos mobilizou centenas 
de milhares de pessoas para orarem pela 
salvação das nações, por um Brasil liberto 
do pecado, e pelo avivamento espiritual da 
igreja brasileira, seria sua última atividade 
ministerial, até ser diagnosticado em junho 
passado com um tumor no cérebro.

No último dia 22 de setembro, início da 
primavera, meu amado Pastor partiu para 
o encontro do seu Salvador. Pr. Edison 
Queiróz de Oliveira, ou podemos chamá-
lo “Senhor Atos 1.8”, cumpriu sua missão 
até o fim. Uma semana antes de ser 
promovido orou por mim e por mais esta 
viagem ainda no hospital. Ajoelhado em 
frente à sua cama, coloquei a mão dele 
sobre a minha cabeça enquanto o filho 
André, também Pastor, pronunciava seu 
último comissionamento.

“Mas recebereis poder ao descer sobre 
vós o Espirito Santo, e serei minhas 
testemunhas, tanto em Jerusalém, como 
em toda Judéia, Samaria e até os confins 
da terra.” O Sr. Atos 1.8 partiu, mas sua 
visão não. Ela permanecerá viva através 
daqueles que discipulou, e seguirá levando 
pessoas de todos os cantos da terra até os 
pés de Cristo.

Marcos Grava
Discípulo do Pr. Edison Queiróz



ancestrais. Se falharmos não teremos 
desculpas diante do Pai. Não teremos como 
escapar da implacável sentença destinada 
ao servo inútil: Lançai-o para fora, nas 
trevas. Ali haverá choro e ranger de 
dentes (Mt 25:30)   

Grande responsabilidade = Grande chance
Todo atleta ao representar o seu país nas 
Olimpíadas e Paralimpíadas tem nas mãos 
uma grande chance junto com uma grande 
responsabilidade.
A sermos convocados por Deus, Ele coloca 
10 talentos em nossas mãos. Vejam quais 
são:
01 - Nunca existiram tantos cristãos como 
agora. O povo de Deus todo junto é a 
nação mais numerosa do planeta. Se todos 
resolvessem obedecer ao ide por todo 
mundo, não faltariam obreiros...
02 - O patrimônio do povo de Deus todo 
junto torna essa nação a mais rica do 
planeta. Se todos resolvessem contribuir, 
não faltaria o dinheiro necessário para 
evangelizar o mundo...
03 - O Espírito Santo tem sido derramado 
sobre o Seu povo como nunca aconteceu 
antes. É o cumprimento da promessa: nos 
últimos tempos derramarei o meu Espírito 
sobre toda a carne (Is 44:3b). Se todos se 
deixassem guiar pelo Espírito Santo...
04 - Nascemos na Era das Comunicações. 
O mundo é hoje uma grande aldeia global. 
Qualquer notícia enviada via satélite é 
captada por mais da metade do planeta.
05 - O esporte é uma linguagem universal.
06 - As Olimpíadas estão sendo disputadas 
por mais de 200 países nos Jogos Rio 2016.
07 - Os atletas olímpicos e paralimpicos 
encantam os moradores da Terra como os 
melhores e os mais respeitados. Eles têm 
tanta credibilidade que o mundo pára para 
ouvir qualquer coisa que eles tenham a dizer.
“08 - Não foi por acaso que Deus deu o 
“Oscar” do esporte” Prêmio Laureus duas 
vezes a um cristão.
09 - Temos várias nações dentro do Brasil. 
Algumas têm mais gente que muitos países 
da Terra.
10 - Deus levantou aqui Atletas de Cristo, 
considerado o melhor ministério esportivo 
do mundo pelo impacto que tem produzido 
na nossa comunidade e no mundo inteiro.

A geração Apocalipse e sua grande missão
Há dois mil anos atrás, em Belém, nascia 
uma estrela.
Um Rei destinado a mudar o mundo.
Em apenas 33 anos de vida, ele dividiu a 
história em duas metades e abriu o caminho 
para a eternidade.
Ao decolar daqui deixou uma missão 
específica para 11 homens: Ide por todo 
mundo e anunciai o evangelho a toda 
criatura e fazei discípulos em todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo (Mc 16:15 e 
Mt 28:19).
Quarenta dias depois esses homens foram 
revestidos de poder do alto junto com mais 3 
mil irmãos. Eles viravam o mundo de cabeça 
para baixo com a mensagem de Cristo.
Junto com a igreja primitiva eles cumpriram 
tão bem a missão que este evangelho se 
espalhou por todos os cantos do planeta.

Missão cumprida?
Ainda não... A maior prova disso é que 
Cristo ainda não voltou como prometeu.
Ele esta só esperando que nós, herdeiros da 
grande missão terminemos a tarefa. 
Ela tem uma meta e um prazo bem definido: 
E será anunciado este evangelho para 
testemunho a todas as nações e então 
virá o fim (Mt 24:14).
Mas muitos de nós esquecemos a ordem e 
nos envolvemos com todo tipo de negócios 
deste mundo.
A própria igreja perdeu de vista a sua meta 
e trocou o Ide por todo mundo pelo vinde à 
nossa igreja. 
Grandes templos e grandes programações 
viraram um fim em si. Tudo para atrair a 
preferência dos fiéis. Com isso o mundo de 
muitas igrejas acabou reduzido ao tamanho 
das quatro paredes de cada paróquia.
Ao nos aproximarmos da virada do milênio 
e vermos os sinais cada vez mais evidentes 
do fim do mundo e da volta de Cristo, Deus 
está cobrando de cada cristão à conclusão 
do serviço.
Nossa responsabilidade é muito maior do 
que a dos nossos avós porque agora temos 
ao nosso dispor os recursos técnicos, 
humanos, econômicos e espirituais para 
concluirmos o ide por todo mundo em nossa 
geração. E nenhuma outra geração teve 
estes recursos. Os talentos que nos foram 
confiados são maiores que os de nossos 

O que fazer com tanto talento?
01 - Ter amor pelas almas perdidas e paixão 
pela salvação de cada ser humano criado 
por Deus.
02 - Ir por todo mundo. Tanto a todas as 
nações como ao seu mundo de influência: 
sua turma, sua família, seus colegas de 
clube, de torcida ou de trabalho.
03 - Enviar os que podem ir. Contribuindo 
e sustentando em oração os que estão na 
linha de frente.
04 - Alargar a visão de que o campo é o 
mundo para fora das quatro paredes da sua 
igreja.
05 - Passar para outros a visão de que é 
possível alcançar o mundo inteiro para Cristo 
através da linguagem universal do esporte.
06 - Se tocar que é possível fazer isto em 
nossa geração.
07 - Acordar do sono monstro da indiferença 
e parar de ficar apenas esquentando banco 
de igreja e divertindo irmãos gordos que não 
querem saber de suar a camisa pela causa 
de Cristo. 
08 - Sermos os promotores da união de 
propósitos, esforços e dos recursos que 
Deus colocou nas mãos do seu povo para 
as causas do interesse do reino dos céus.
09 - Trocar nossos investimentos 
passageiros por investimentos que vão 
render dividendos eternos no céu.
10 - Fazer o nosso melhor e depender 
totalmente do Senhor. Sem mim, nada 
podeis fazer (Jo 15:5b).
11 - Estar disponível nas mãos do Criador 
vivendo sempre o Eis-me aqui Senhor, 
envia-me a mim (Is 6:8b).

A última página da história 
Que nestes jogos Olímpicos e Paralímpicos, 
possamos acordar para esta verdade: 
Se cumprirmos bem a nossa missão de 
levarmos o evangelho a todas as nações, 
teremos a chance de assistir ao maior 
espetáculo da Terra: a volta de Cristo ao 
vivo e em cores, e entraremos para a história 
como a geração que virou a página mais 
importante da história da humanidade. A 
geração Apocalipse. 

Alex Dias Ribeiro
Adaptado por Lovian Henrique
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DAS OLIMPÍADAS E PARALIMPÍADAS 
PARA VOCÊ...  

A conquista de uma medalha nos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos é um momento 
de glória na vida de um atleta olímpico. Mas 
para chegar até lá, os atletas precisam ter 
muito esforço, dedicação e cuidar bastante 
da saúde. 
E por mais que a vida que eles levam 
possa parecer um tanto quanto distante 
da nossa realidade, nós podemos sim nos 
inspirar neles e tirar ricas lições na hora de 
cuidarmos de nossa saúde.

Vamos aprender com os atletas olímpicos 
e paralímpicos?
Então, DAS OLIMPÍADAS E 
PARALIMPÍADAS PARA VOCÊ...  

NÃO COMA CORRENDO, OU CORRA 
OU COMA!
Os Atletas não comem com pressa, eles 
dedicam o tempo necessário às suas 
refeições.

medalha de ouro, superar as suas próprias 
barreiras e conseguir praticar um exercício 
ou esporte que achou que nunca seria 
capaz pode te dar uma sensação de vitória 
parecida com a que os atletas profissionais 
experimentam.

Todo mundo tem os seus próprios Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos. Todo mundo 
tem aquele desempenho para alcançar a 
medalha de ouro. 

Encoraje outras pessoas a encontrarem o 
seu próprio pequeno momento olímpico

Dúvidas envie-nos um email para 
saudedoatleta@atletasdecristo.org, 
pergunte que eu respondo.

Deixe um tempo adequado para comer, 
não se alimente na correria. Isso melhora 
a digestão e dá ao corpo uma maior 
sensação de saciedade.

ALONGUE-SE.

Alguns Atletas aumentam ou mantém a 
flexibilidade dos seus músculos.
Pode parecer chato, mas o alongamento 
é realmente importante para quem quer 
aumentar ou manter a sua flexibilidade 
muscular.

Uma maneira simples de fazer isso é tirar 
um tempo para alongar os músculos 
otimizando assim a amplitude de 
movimentos do seu corpo.

CONQUISTE O OURO!
Você não precisa estar nas Olimpíadas 
ou Paralimpíadas para conquistar a sua 

Lovian Henrique
Fisiologista, Especialista em Medicina do Esporte.



QUEM SOMOS E ONDE ESTAMOS!

Os Grupos Locais de Atletas de Cristo oferecem momentos de comunhão, apoio espiritual e emocional a atletas e demais 
apaixonados pelo esporte, além de estudos bíblicos contextualizados.

NO BRASIL...

GRUPO LOCAL

NO ACRE

Grupo Local Pré Temporada Rio 
Branco
Rua Terra, 229 - Nova Esperança.
1° segunda feira do mês às 19 horas e 30 
minutos
Telefone: + 55 68 9 9223 5335

NAS ALAGOAS

Grupo Local Fixo Maceió
Rua Doutor José Correia Filho, 308 - 
Pajuçara.  
Quartas feiras às 20 horas
Telefone: + 55 82 9 8856 3661

NO AMAZONAS

Grupo Local Fixo Manaus
Rua Espírito Santo, 15 - Rio Piorini. 
Segundas feiras às 18 horas e 30 minutos
Telefone: + 55 92 9 9177 1370

Grupo Local Pré Temporada 
Manacapuru
Avenida Barão do Rio Branco, 706 - 
Centro.
3° sábado do mês às 19 horas e 30 
minutos
Telefone: + 55 92 9 9380 9411

Grupo Local Pré Temporada Lábrea
Rua Luiz Falcão, s/n - Barra Limpa.
4° sábado do mês às 18 horas
Telefone: + 55 97 9 9164 0027

NA BAHIA

Grupo Local Fixo Salvador
Avenida Garibaldi, 449 - Federação.
Segundas feiras às 18 horas
Telefone: + 55 71 9 8170 6462

EM BRASÍLIA

Grupo Local Fixo Brasília
SMPW Quadra 5, Conjunto 10, Lote 3 - 
Park Way.
Terças feiras às 20 horas
Telefone: + 55 61 9 9952 5125

NO ESPIRITO SANTO

Grupo Local Pré Temporada Cariacica
Rua Topázio, 43 - São Geraldo.
4° sábado do mês às 19 horas e 30 
minutos
Telefone: + 55 27 9 9636 3877

Grupo Local Pré Temporada Linhares
Avenida Presidente Samuel Batista Cruz, 
1945 – Centro.
3° sábado do mês às 19 horas
Telefone: + 55 27 9 9801 8390

EM GOIÁS

Grupo Local Fixo Goiânia
Rua S1, 439, quadra 59 lote 21 – Setor 
Bela Vista.
Segundas feiras às 20 horas
Telefone: + 55 62 9 8117 2713

NO MARANHÃO

Grupo Local Fixo São Luís
Rua V 12, 20 A - Parque Shalon.
Segundas feiras às 19 horas e 30 minutos
Telefone: + 55 98 9 8899 5252

NAS MINAS GERAIS

Grupo Local Fixo Caxambu
Rua Doutor Viotti, 566 - Centro.
Segundas feiras às 20 horas
Telefone: + 55 35 9 8801 6814

Grupo Local Fixo Juiz de Fora
Rua Catarina de Castro, 85 - Morro da 
Glória.
Segundas feiras às 19 horas e 30 minutos
Telefone: + 55 32 9 8846 3725

Grupo Local Pré Temporada 
Uberlândia
Avenida Rio Branco, 913 - Centro.
1° e 3° segundas feiras do mês às 20 
horas
Telefone: + 55 34 9 9976 1726

Grupo Local Fixo Varginha
Avenida Princesa do Sul, 251 - Jardim 
Andere
Segundas feiras às 20 horas
Telefone: + 55 54 9 8141 5322

NO PARÁ

Grupo Local Fixo Marabá
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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. 

Praça da Cidade Nova, s/n – Cidade 
Nova.
Segundas feiras às 20 horas
Telefone: + 55 94 9 9222 5979

NO PARANÁ

Grupo Local Fixo Curitiba
Rua Coronel Dulcidio, 1906 - Água Verde.
Segundas feiras às 20 horas
Telefone: + 55 41 9 9826 35 93

Grupo Local Pré Temporada Maringá
Avenida Duque de Caxias, s/n - Zona 07.
4° sexta feira do mês às 20 horas
Telefone: + 55 44 9 9710 5374

NO PIAUÍ

Grupo Local Fixo Teresina
Rua dos Barões, s/n - Usina Santana. 
Terças feiras às 19 horas
Telefone: + 55 86 9 9994 4558

EM PERNAMBUCO

Grupo Local Fixo Recife
Rua Ribeiro de Brito, 700 - Boa Viagem.
Quintas feiras às 19 horas e 45 minutos
Telefone: + 55 81 9 9661 5350

Grupo Local Fixo Jaboatão dos 
Guararapes
Avenida Ulisses Montarroyos, 3800 – 
Piedade.

Segundas feiras às 20 horas
Telefone: + 55 81 9 9994 6804

NO RIO GRANDE DO SUL

Grupo Local Fixo Caxias do Sul
Rua Doutor Montaury, 1024 – Centro.
Segundas feiras às 20 horas
Telefone: + 55 54 9 8120 2181

NO RIO DE JANEIRO

Grupo Local Fixo Rio de Janeiro
Avenida Maracanã, 725 - Tijuca.
Segundas feiras às 20 horas
Telefone: + 55 21 9 9981 5428

Grupo Local Pré Temporada São 
Gonçalo
Rua Almiro Santos de Carvalho, 50 - 
Porto Novo.
4° sexta feira do mês às 20 horas
Telefone: +55 21 9 6476 3388

Grupo Local Concentração Barra 
Mansa
Futebol Clube
Telefone: + 55 24 9 9989 0423

Grupo Local Concentração Volta 
Redonda
Futebol Clube
Telefone: + 55 24 9 9989 0423

EM SÃO PAULO

Grupo Local Fixo Campinas
Rua Professor Luiz Rosa, 236 - Centro.
Quintas feiras às 20 horas
Telefone: + 55 19 9 8328 5241

Grupo Pré Temporada Piracicaba
Rua Alfredo Guedes, 1950 - Higienópolis.
3º quinta feira do mês às 19 horas e 30 
minutos
Telefone: + 55 19 9 8367 4368

Grupo Local Pré Temporada São 
Caetano do Sul
Rua José de França Dias, 171 - São José.
3° sábado do mês às 14 horas
Telefone: + 55 11 9 8330 9827

Grupo Local Pré Temporada Santa 
Rita do Passa Quatro
Rua João Batista Carvalhaes, 211 - 
Coronel Victor Meirelles.
1° e 3° quintas feiras do mês às 20 horas
Telefone: + 55 19 9 8187 7861

Grupo Local Fixo Santos
Avenida Bernardino de Campos, 398 - 
Campo Grande.
Segundas feiras às 20 horas
Telefone: + 55 13 9 8111 6583

E NO MUNDO!

EM LISBOA

Grupo Local Pré Temporada Lisboa
Escola Básica 2,3 - Professor Lindley Cintra.
1° e 3° sábados do mês às 10 horas e 30 
minutos
Telefone: + 35 19 3673 1055

EM ROMA

Grupo Local Pré Temporada Roma
Via Gian Francesco Malipiero, 76 Interno - 56 b.
4º segunda feira do mês às 20 horas e 30 
minutos
Telefone: + 39 32 7863 0991

EM TÓQUIO

Grupo Local Fixo Tóquio
Musashino shi 6, 14, Kichijojihigashicho 4 - 
Chome.
Domingos às 17 horas
Telefone: + 81 90 9819 3287

Se você não encontrou um Grupo Local próximo à sua região, sugerimos que ore e pense a respeito sobre organizar um grupo local 
e liderar este projeto em sua região. Se este for seu desejo, envie-nos um email para grupolocal@atletasdecristo.org



ATLETAS DE CRISTO E
INSTITUTO ÁGUA VIVA

Atletas de Cristo iniciou em Setembro de 2016 uma parceria sócio-esportiva com o 
Instituto Água Viva (IAV), com o objetivo de realizar um projeto de responsabilidade social 
e missionária no Sertão Brasileiro por meio do Esporte.

Dentro do projeto está prevista a implantação de 14 escolas de esportes para promover 
a atividade física e esportiva para crianças e adolescentes.

Confira abaixo a entrevista com Carlinston de Lima Pereira, presidente do Instituto Água 
Viva, que nos conta um pouco sobre este projeto.

ADC: Como surgiu o Instituto Água Viva?
Carlinston – IAV: Em 2013 um grupo de pessoas fez uma viagem ao semiárido do 
nordeste brasileiro, percebendo uma realidade muito dura e triste do povo sertanejo que além de não ter água para consumo, tinha 
acesso muito precário à educação, cultura, esportes, saúde e também baixa renda per capita, gerando carência de alimentação e 
higiene pessoal. O Instituto Água Viva nasceu em 22/07/2015, com um grande sonho: Contribuir para mudança deste cenário.

ADC: Quais os projetos desenvolvidos atualmente e em quais regiões?
Carlinston – IAV: O Instituto Água Viva desenvolve suas ações nos estados da Bahia, Pernambuco e Piaui e está fundamentado em 
04 pilares:

1. Saúde
2. Educação Complementar
3. Escola de Esportes
4. Geração de renda

ADC:  Quais são os objetivos a serem alcançados?
Carlinston – IAV: Ser agente promotor de alteração do cenário social das comunidades rurais do sertão brasileiro por meio de ações 
para a consciência de cidadania e do resgate da dignidade humana.

ADC: Por que procurou a parceria com Atletas de Cristo para realizar este projeto?
Carlinston – IAV: Somos uma instituição séria e queremos trabalhar com pessoas sérias. O Atletas de Cristo tem dois valores que 
identificam também o IAV que é a Ética pois pautamos nossas ações na ética e na moral e Qualidade pois implantamos projetos com 
qualidade visando alcançar os resultados esperados.
Também queremos firmar parceria com instituições que detenham conhecimento e competências técnicas que nos ajudaram no 
sucesso dos projetos.

ADC: Qual a importância do esporte como meio para o desenvolvimento de ações sociais e missionárias nas regiões do semiárido 
nordestino?
Carlinston – IAV: Entendemos que a prática de esportes promove a amizade, alegria, cultura e paz. As comunidades rurais da região 
do semiárido nordestino sofrem com a falta de projetos com esta finalidade, é lindo observar o desenvolvimento das crianças que 
participam da Escola de Esportes pois a participação delas está atrelado à matrícula, presença e comportamento na escola secular. 
Também através do esporte podemos falar de respeito, companheirismo, educação e do amor de Jesus por eles.
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JESUS, MAIS UMA VEZ: O SEGREDO DO 
SUCESSO DE THIAGO BRAZ. 

O SEGREDO DO SUCESSO É SEMPRE O 
MESMO: JESUS CRISTO!

“Antes da minha prova eu tinha conversado 
com meu pastor, e ele falou: Deus vai 
deixar você ser campeão. Eu estava com 
a prata e pensei: Será que eu vou mesmo 
ser campeão? Aí tentei e deu certo”.

Eu, dentro de mim mesmo, agradeço muito 
a Deus por tudo, por esse momento. É 
uma oportunidade incrível, onde todos me 
deram oportunidades de fazer meu melhor. 

Acho que as pessoas acreditaram em mim, 
e estavam do meu lado me apoiando e isso 
para mim é uma satisfação imensa. Poder 
completar uma prova com recorde pessoal 
e recorde olímpico, ganhando medalha de 
ouro. É uma coisa inexplicável... 

Isolado, sem comer e dormindo 
pouquíssimo, a ideia de tirar a própria 
vida era uma constante para o atleta. 
No entanto, um amigo cristão de longa 
data, Ray Lewis, astro da liga de futebol 
americano (NFL) ofereceu ajuda...

“Eu era um trem desgovernado. Eu era 
como uma bomba-relógio, esperando para 
explodir. Eu não tinha autoestima. Houve 
momentos em que eu não queria estar 
aqui. Aquilo não era bom. Eu me sentia 
perdido”, afirmou Phelps.
Para ele, sua vida havia chegado “ao fundo 
do poço” quando foi preso pela segunda 
vez ao ser flagrado dirigindo embriagado, 
em setembro de 2014. “Este é o fim 
da minha vida… Quantas vezes eu fiz 
besteiras? Talvez o mundo seria melhor 
sem mim”, disse Phelps, contando quais 
eram os pensamentos que rondavam sua 
vida. 
Isolado, sem comer e dormindo 
pouquíssimo, a ideia de tirar a própria 

O atleta brasileiro foi abandonado pela 
mãe ainda menino.

Os avós foram responsáveis pela criação 
do menino Thiago e contam que, por dias, 
ele ficou esperando a mãe com a sua 
mochila nas costas. Ela nunca veio. O avô 
e avó, por outro lado, viraram referência:

vida era uma constante para o atleta. 
No entanto, um amigo cristão de longa 
data, Ray Lewis, astro da liga de futebol 
americano (NFL) ofereceu ajuda.

“Este é o momento em que lutamos. É 
o momento em que nosso verdadeiro 
caráter se mostra. Não desista. Se você 
desistir, todos nós perdemos”, disse Lewis 
a ele, sugerindo que se internasse em uma 
clínica de reabilitação comportamental.
Ao aceitar a sugestão de Lewis, Phelps foi 
presenteado pelo amigo com um exemplar 

‘’Todas as qualidades que tenho hoje 
vieram dos ensinamentos deles, que foram 
meus pais na realidade’’.
Apesar de ter 22 anos, Thiago é casado 
há quase dois. Em 2014, ele subiu ao 
altar com Ana Paula Oliveira. Os dois se 
conheceram no ambiente do atletismo. 
Ana também é atleta e representa o país 
nas provas do salto em altura, mas não 
obteve índice para a Rio 2016.

Por Thiago Braz.
O Pai que estas contigo na derrota é o 
mesmo que vai estar com você na Vitória.
Ele não muda, Ele vai estar com você para 
qualquer situação.
E Ele nunca vai desistir de Você!

do livro “Uma Vida com Propósitos”, do 
pastor Rick Warren.

“Cara, este livro é muito louco! A coisa 
que está acontecendo… oh meu Deus… 
meu cérebro, eu não posso agradecê-lo 
o suficiente. Estou ‘pirando’, cara. Você 
salvou a minha vida”, disse Phelps ao 
amigo. O atleta afirmou que o livro o ajudou 
a entender que existe um poder maior 
que determina cada propósito na Terra. 
Através dos ensinamentos aprendidos, ele 
encontrou forças para se reconciliar com 
seu pai, que se afastou da família quando 
ele tinha apenas nove anos de idade.

Após dois meses na clínica, Phelps 
recebeu alta e decidiu que iria se dedicar 
aos treinos novamente com o propósito 
de se classificar para a disputa no Rio de 
Janeiro, pediu a namorada de longa data 
em casamento e viu seu primeiro filho, 
Boomer Robert, nascer saudável. Agora, 
aos 31 anos, Michael Phelps participou da 
sua quinta olimpíada.



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.

PRINCIPAIS CONQUISTAS NA CARREIRA:
Prata nos Jogos Sul-americanos Santiago 2014
Campeã pan-americana (16)
Bicampeã pan-americana júnior (11 e 12)
Campeã pan-americana cadete (09)
3ª colocada no Grand Prix de Paris (15). 

POR ELA MESMA...

IDIOMAS: Espanhol
HOBBIES: Ir ao cinema e viajar
ÍDOLO NO ESPORTE: Dan Gable (EUA)
MÚSICA OU ESTILO MUSICAL FAVORITO: Gospel
FILME FAVORITO: Desafiando Gigantes
PRATO FAVORITO: Pamonha
CLUBE/ ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA: Sesi (SP)
NOME DO TREINADOR: Ángel Torres e Pedro Garcia

COMO COMEÇOU NA CARREIRA:
Comecei em um projeto social. A princípio, o projeto era de judô, mas acabou virando de luta olímpica por causa das despesas. Minha 
primeira competição foi em 2007.

OBJETIVOS PROFISSIONAIS: Ser medalhista no Mundial e nos Jogos Olímpicos
PONTO FORTE: Perseverança
SE NÃO FOSSE ATLETA, SERIA... Jornalista
MELHOR LUGAR PARA TREINAR: Qualquer lugar com estrutura 

FRASE E/OU CITAÇÃO FAVORITA: 
“Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem.” (Hebreus 11)
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LAIS NUNES ATLETA OLÍMPICA - LUTA ESTILO LIVRE
Participante das Olimpíadas Rio 2016



MOTIVOS DE ORAÇÃO

ANO 28 | NÚMERO 256 | AGOSTO 2016

WWW.ATLETASDECRISTO.ORG/JORNAL

11

1 - Agradeça a Deus por todos os atletas que testemunharam de Cristo durante as Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio. Deus foi glorificado 
através da vida de muitos dos seus servos e servas, que não pipocaram na hora de mostrarem qual é o segredo de seu sucesso;

2 - Peça por consolo do Senhor sobre todos aqueles que não obiveram os resultados esperados. Ore para que eles não desanimem neste 
momento difícil de reflexão, mas que eles continuem olhando para frente, para o autor e consumador de sua fé.

3 - Ore pelos líderes de nossos grupos locais pedindo graça de Deus sobre suas vidas, para que sigam firmes em sua missão de pastorear 
e liderar nossos altetas em 35 grupos locais.

4 - Agradeça a Deus pela parceria com o Instituto Água Viva. Para que através desta parceria, o sertão brasileiro venha descobrir o amor 
de Jesus por meio do esporte.

5 - Estamos vivendo uma das piores crises financeiras em ADC. Somente o Senhor pode nos sustentar neste momento de crise econômica. 
Peça a Deus que nossos adotantes permaneçam fiéis, e que outros mantenedores surjam neste momento difícil.

Pensamentos
“Quem acredita apenas em si mesmo projeta apenas o que entende ser plausível aos seus olhos. Mas, quem crê na existência de 

Deus projeta o que a sua fé alcança – e o poder de Deus não tem limites, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que 
pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós (Efésios 3:20)” – William Douglas

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.

2ª FEIRAS 13H – AO VIVO | REPRISES 3ª FEIRAS 21H30 – SÁBADOS 00H30 / DOMINGOS 9H30

RÁDIO TRANSMUNDIAL

IMPERDÍVEL
OUÇA E COMPARTILHE!
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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.

SEJA UM ASSOCIADO DE ATLETAS
DE CRISTO

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.

COMO FAZER PARTE DA MISSÃO 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.

Venha fazer parte deste time você também!
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