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“O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te; ele se deleitará em ti com 
alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo.” – Sofonias 3:17
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ATÉ ONDE A SUA FÉ IRÁ TE LEVAR
Eu a conheci quando ela tinha 
apenas 16 anos de idade, foi em 
2006 durante um congresso de 
adolescentes no interior do Rio de 
Janeiro. Depois de compartilhar 
os desafios missionários e concluir 
com um tradicional apelo, a Géssika 
veio à frente, como diversos outros 
jovens. No entanto, diferente de 
alguns que se apresentam sem muita 
convicção, seu desejo e atitude 
eram verdadeiros, já que dois anos 
mais tarde ela teria a oportunidade 
de honrar aquela decisão, se 
inscrevendo para participar do 
Projeto Radical da Junta de Missões 
Mundiais.

Em 2008 eu a reencontrei no Centro 
de Treinamento Missionário. Alguns 
meses depois, aos 18 anos, ela 
embarcava para o oeste africano 
como a mais jovem missionária a 
seguir para o campo. Aprendeu 
francês no Senegal, e serviu durante 
os dois anos seguintes em um vilarejo 
do Mali, país de maioria muçulmana. 
Ao final do projeto voltou para o 
Brasil, e sem abandonar a visão 
se casou com um rapaz, técnico 
de futebol, que nutria o mesmo 
chamado missionário. Em janeiro 
de 2014, eles participaram de uma 
caravana humanitária ao Haiti, e em 
2015 seguiram em direção ao Mali, 
para o mesmo vilarejo onde ela havia 
servido anteriormente.

No segundo semestre de 2016, 
prestes a se formar na faculdade 
de enfermagem, e atormentada 
pelos conflitos na região do Oriente 
Médio que despedaçam a vida física 
e emocional de milhões de sírios, 
decidiu fazer algo, mesmo que fosse 
por conta própria. Entrou em contato 
com organizações internacionais de 
ajuda humanitária, buscando uma 
oportunidade de usar seus dons e 
talentos para servir aquele povo. 

Sem sucesso. Foi quando soube que o 
Projeto Tour of Hope estaria levando, 
pela segunda vez, uma equipe de 
ajuda humanitária para um país do 
Oriente Médio, com profissionais de 
saúde, capelães e educadores, para 
atender aos refugiados sírios. 

Apesar de no momento da inscrição 
não possuir nenhum recurso, nem ao 
menos uma parte do valor necessário 
para cobrir as despesas de passagem 
e estadia, decidiu se inscrever. Sua 
disposição para ajudar aquele povo 
era nítida. Orando ao Pai, porém sem 
esperar que os recursos pousassem 
em sua conta, saiu à luta. 

Enviou cartas para diversas igrejas 
e pessoas conhecidas, solicitando 
apoio aos irmãos e irmãs também 
inconformados com esta catástrofe 
humanitária, mas impossibilitados de 
seguir pessoalmente para ajudá-los. 
O recurso foi surgindo aos poucos. 
Comprou a passagem de maneira 
parcelada, e aguardou com paciência 
o restante do valor para cobrir as 
despesas de estadia. 

Então, faltando poucos dias para a 
viagem, e sem perder a esperança, 
seguiu levantando os recursos até 
que restando apenas um dia para 
o embarque, não havia conseguido 
todo o valor. Sem desesperar, voltou 
para casa depois do culto, enquanto 
seu esposo saiu ao encontro 
de dois pastores que haviam se 
comprometido a ofertar. 

Quando ele retornou para casa 
reuniram todas as ofertas e, 
para surpresa de ambos, haviam 
alcançado o valor necessário. Na 
verdade, somando-se todas as 
ofertas recebidas faltavam apenas 
25 centavos, isso mesmo, menos de 
um real para completar o pagamento 
de suas passagens e estadia.

Em seu testemunho Géssika 
compartilhou dois princípios 
fundamentais que a permitiu viver 
esta experiência – participar de uma 
viagem missionária com um custo 
total aproximado de 1.500 dólares, 
investindo apenas um real próprio. O 
primeiro foi seu espírito de gratidão 
no pouco. Por diversas vezes consolou 
pessoas que, antecipavam pequenas 
ofertas com um pedido de perdão, 
constrangidas pelo baixo valor. Sua 
resposta era sempre positiva, dizia 
primeiramente a si mesma e depois 
às pessoas, que aquilo não era pouco, 
mas o suficiente para o que Deus 
queria fazer. 

O segundo princípio ela demonstrava 
sempre quando alguém estava em 
dúvida, se ela conseguiria todo o 
recurso necessário para a viagem. 
Mesmo faltando poucos dias para 
o embarque, sua fé se mantinha 
inabalável, a mesma fé que a levou 
a se inscrever na caravana não 
possuindo os recursos. Géssika 
não perdeu em nenhum momento 
a esperança no Senhor que a havia 
chamado, tinha a certeza que Aquele 
que começou a boa obra em sua vida, 
era fiel e justo para completá-la. E 
Ele o fez. Ela seguiu para o Oriente 
Médio, atendeu centenas de sírios 
que se refugiam da guerra e da 
perseguição, e foi um instrumento 
nas mãos de Deus para sinalizar o seu 
Reino àquele povo. 

Agora é a sua vez. Quer viver 
uma experiência como esta, de 
dependência exclusiva de Deus? 
Então, confie no Senhor, se lance em 
seus braços, e dê o primeiro passo de 
fé.

Boa leitura,
Marcos Grava
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Propósitos genéricos 
O mesmo acontece com todo 
ser humano. Criados à imagem e 
semelhança de Deus, nós já saímos 
de fábrica equipados para cumprir 
pelo menos dois propósitos 
genéricos:

1 - Nos relacionarmos com Deus; 
 
2 - Sermos a expressão máxima da 
presença d’Ele nesse mundo.
Para isso temos que permitir que 
Deus exista em nós e tenha em Suas 
mãos o controle do carro de nossas 
vidas. Mas o ser humano preferiu 
se rebelar contra Deus e assumir o 
controle de sua própria vida. 

O resultado você vê toda noite no 
Jornal Nacional: fora do propósito 
para o qual fomos criados, somos 
como um bando de Porsches sem 
controle na neve, escorregando 
e trombando com os outros 
em grandes conflitos pessoais, 
nacionais e internacionais.

Propósitos específicos
Teus olhos viram o meu embrião, 
meus ossos não estavam escondidos 
de ti quando em secreto fui formado 
no ventre de minha mãe. Eu te 
louvo porque me fizeste de modo 
especial e admirável. Tuas obras 
são maravilhosas! Digo isso com 
convicção.

Não é por acaso que você é do jeito 
que é. Deus teve em Suas mãos o 
controle do código genético que te 
fez com todas as tuas qualidades, 
defeitos, talentos, habilidades e 
personalidade. 

O esporte da molecada da minha 
infância era o futebol. Mas eu era 
tão ruim de bola que era sempre 

VIVENDO COM PROPÓSITOS
Em janeiro de 2003 fui convidado 
pela BBC de Londres para gravar 
um programa de TV intitulado “A 
Mão de Deus” no mundo do esporte.

Hospedado na casa de um amigo 
que tinha um tremendo Porsche 
conversível, viajamos até o local 
da gravação. Sentir nas mãos a 
pele macia do volante desse puro 
sangue da mais alta tecnologia 
alemã deslizando por estradas sem 
buracos, ondulações ou lombadas 
me deixou extasiado. Parecia que 
estava voando num tapete mágico.

Passamos tantas horas gravando 
que nem percebemos a noite 
chegar e o tempo virar. Ao sairmos 
do estúdio, cadê o carrão? Procura 
daqui e dali, acabamos encontrando 
algo parecido com um fantasma de 
Porsche, soterrado por um monte 
de neve! Limpamos os vidros e 
faróis e iniciamos a maratona de 
volta para casa no meio de uma das 
mais severas tempestades de neve 
que já assolou a Inglaterra. Foi a 
pior viagem da minha vida...

Muita potência, pouco peso e 
rodas muito largas faziam com que 
nossos pneus nunca encontrassem 
o asfalto coberto de neve. O carro 
patinava, escorregava, dançava e 
tomava rumos diferentes dos que 
queríamos ao virar o volante. Para 
evitar um acidente tivemos que 
viajar tão devagar que qualquer 
carro popular nos ultrapassava 
como se estivéssemos parados.

Moral da história: tínhamos nas 
mãos o carro mais inadequado 
do mundo para andar naquelas 
circunstâncias porque ele não 
havia sido construído para aquele 
propósito.

o último a ser escolhido no par ou 
ímpar e só me deixavam jogar como 
goleiro. No basquete, vôlei e tênis, 
fui de mal a pior até que encontrei 
o meu caminho no automobilismo, 
construindo minha vida esportiva 
em torno dos talentos que Deus 
me deu. Vivendo dentro do Seu 
propósito específico consegui 
chegar até a Fórmula 1. 
Moral da história: cada macaco no 
seu galho.
A escolha certa
Todos os dias determinados para mim 
foram escritos no teu livro antes de 
qualquer deles existir. Basta a cada 
dia o seu mal e o seu bem... O pão 
nosso de cada, dia nos dai hoje.

Viver um dia de cada vez implica 
em pequenos passos e pequenas 
escolhas que levam a pequenas 
vitórias que determinam o destino 
daqueles que entregaram o 
controle de suas vidas nas mãos de 
Deus.

Depois de te criar como um modelo 
exclusivo e fora de série, Deus não 
te largou nesse mundão doido só 
para te ver dando cabeçada a torto 
e a direito. O desejo d’Ele é que você 
viva cada um dos 365 dias de 2017 
descobrindo e construindo sua vida 
em torno dos propósitos que Ele 
tem para você. Só assim você terá 
um bem aventurado ano novo.

Porque a felicidade é muito 
mais um jeito de ir do que um 

lugar onde se chega.  

Alex Dias Ribeiro
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ALERTA DE SAÚDE PUBLICA!

A febre amarela é transmitida por mosquitos a pessoas não 
vacinadas em áreas de mata. A vacinação está disponível 
nos postos de saúde de todo o país e é recomendada para 
pessoas que habitam ou visitam áreas com risco da doença. 
Duas doses tomadas com um intervalo de pelo menos dez 
anos garantem a proteção por toda a vida. 

A febre amarela é transmitida por uma espécie de mosquito 
comum em áreas da África e da América do Sul. A vacinação 
é recomendada antes da viagem para determinadas áreas.         
Os casos leves causam febre, dor de cabeça, náuseas e 

vômitos. Os casos graves podem causar doenças cardíacas, 
hepáticas e renais fatais.
A propagação se dá por picadas ou ferroadas de animais ou 
insetos.

Sintomas:

Confusão mental, dor de cabeça, hemorragia ou icterícia.
Dor local - abdômen, costas ou músculos.
No corpo - calafrios, fadiga, febre, mal-estar ou perda de 
apetite.
No aparelho gastrointestinal - náusea ou vômito

Tratamento:

O tratamento consiste no uso de fluidos.
Não existe um tratamento específico para a doença. Os 
esforços se concentram no controle dos sintomas e na 
limitação das complicações.

Cuidados Médicos:

Consulte um médico para receber orientação.
Reidratação e Terapia de reidratação oral
Medicamentos
Anti-inflamatórios não esteroides

CICLO DE TRANSMISSÃO

Lovian Henrique
Fisiologista, Especialista em Medicina do Esporte.



Os Grupos Locais de Atletas de Cristo formam a coluna dorsal de nossa Missão. 

São diversos grupos espalhados pelo Brasil e também fora do país, que agora ALÉM DE oferecem momentos de comunhão, 
apoio espiritual, emocional, estudos bíblicos contextualizados...
Os Grupos Locais de Atletas de Cristo A PARTIR DE MARÇO OFERECERÃO NOVOS PROGRAMAS:

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

NOVO NO TIME
Discipulado realizado pelos líderes dos 
Grupos Locais.

TERCEIRO TEMPO
Reuniões realizadas pelos Grupos Locais Fixos e de Pré Temporada 
nas concentrações dos Clubes Profissionais.

BOLA NA REDE
Atividades realizadas pelos Grupos Locais sem o caráter de escola 
esportiva.

ENTRE ELAS
Reuniões realizadas pelas mulheres dos 
Grupos Locais.

CAMISA 03
Reuniões realizadas pelos líderes dos Grupos 
Locais com os casais de Atletas.

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



que esperava desesperadamente 
ser tirada da pobreza e da dívida 
pública, devolvendo o dinheiro que 
gastava, essas são as ruínas de um 
sonho quebrado”.

A reportagem ainda lembra que a 
Olímpiada Rio 2016 já era polêmica 
antes mesmo de começar, já que 
o assunto zika vírus dominava 
as páginas dos jornais e capas de 
sites especializados em esportes. 
Além disso, foi citado também 
o impeachment sofrido pela 
então presidente Dilma Rousseff, 
aprovado no fim de agosto do ano 
passado.

w w w . e s p o r t e . i g . c o m . b r /
maisesportes/2017-02-18/rio-
2016-apodrece.html 

Instalações olímpicas no Rio 
de Janeiro estão em estado 
de completo abandono, sem 
manutenção e totalmente 
inutilizadas

Bored Panda / Reprodução
Arena do Rio 2016, totalmente 
abandonada

O famoso “legado”, que era um dos 
grandes lemas dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016, não aconteceu. Pouco 
mais de cinco meses após o 
término das Paralimpíadas, as 
instalações olímpicas na capital 
fluminense estão abandonadas, 
sem manutenção e sem qualquer 
perspectiva de que possam ser 
aproveitadas pela população do Rio 
de Janeiro ou para o surgimento de 
novos atletas. 

E essa situação da estrutura do 
Rio 2016 é destaque negativo na 
imprensa internacional. O jornal 
espanhol “La Vanguardia”, por 
exemplo, divulgou um vídeo em 
suas redes sociais detonando 
a organização das Olimpíadas, 
mostrando os locais abandonados, 
sujos e sem utilização. O áudio do 
vídeo relata: “Quando Neymar 
ganhou seu ouro olímpico, não se 

imaginou o destino do Maracanã. 
Abandonado, sem luz e saqueado.

A água onde Phelps aumentou o seu 
reinado agora está acabada em um 
recinto que perdeu seu esplendor. 
Seis meses depois, as instalações 
olímpicas do Rio se desmoronam. 
Rio 2016 apodrece”, diz o vídeo da 
publicação espanhola.

Já o site “Bored Panda” destacou 
algumas fotos de como estão as 
instalações olímpicas atualmente, 
também criticando a situação 
e fazendo questionamentos. 
“O verão acabou para a ‘Cidade 
Maravilhosa” do Brasil. Em uma 
série de estranhas e deprimentes 
fotos lançadas, os locais olímpicos 
no Rio de Janeiro são vistos sujos e 
desertos, apenas seis meses após o 
final dos Jogos, incluindo o lendário 
Estádio Maracanã. Em uma cidade 

MANCHETES
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“Rio 2016 apodrece”: imprensa 
internacional crítica abandono das 

instalações
Por iG São Paulo | 18/02/2017  - 10:31



Este ano Atletas de Cristo quer investir em sua capacitação, e prepará-lo para que possa servir melhor a Deus. Por isso, 
seguem alguns cursos e encontros que promovemos nos próximos meses, temos certeza que lhe servirão de ferramentas 
para equipá-lo para o ministério. 
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ATLETAS EM MISSÃO

21 A 23 DE ABRIL – 4º CURSO DE 
CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM FUTEBOL 

ABRIL E MAIO – CURSO INTENSIVO DE 
CAPELANIA ESPORTIVA

15 A 18 DE JUNHO – 3º CURSO 
INTERNACIONAL DE CAPELANIA ESPORTIVA 

8 A 10 DE DEZEMBRO – 34º CONGRESSO 
NACIONAL DE ATLETAS DE CRISTO 



ARTIGO
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A importância das parcerias nas ações 
sócio-esportivas

Nas últimas décadas têm ganhado 
força, no Brasil e no mundo, ações 
voltadas à garantia dos direitos 
humanos, dentro da perspectiva de 
“responsabilidade social”. Voltar o 
olhar para o outro, buscar melhorar a 
qualidade de vida, viabilizar o acesso 
à saúde, cultura, educação e esporte 
tem sido o alvo de inúmeras ações por 
parte de organizações e grupos de 
natureza diversa.

Neste cenário, organizações do setor 
privado ou mesmo da sociedade civil 
organizada vêm assumindo posição 
de destaque. Tais organizações têm 
investido seus recursos para beneficiar 
suas comunidades e transformar o 
contexto social onde estão inseridos.

No bojo deste movimento, a missão 
Atletas de Cristo, reconhecendo o 
valor e o potencial dos programas 
e/ou projetos de natureza social e 
esportiva, tem buscado conhecer e 
apoiar o trabalho de organizações que 
atuam nas comunidades brasileiras.

Na aproximação com a realidade 
vivenciada pelas organizações que 
desenvolvem programas e/ou projetos 
sócio-esportivos se faz presente um 
denominador comum: a necessidade 

Os interessados em firmar uma 
parceria com Atletas de Cristo podem 
participar do processo de seleção, o 
qual envolve envio de formulário de 
inscrição, bem como de documentação 
comprobatória, reuniões e visita in 
loco. 

Maiores informações sobre os projetos 
sócio-esportivos parceiros de Atletas 
de Cristo, bem como sobre os critérios 
para firmar parceria estão disponíveis 
em nosso site, ou, ainda através do 
e-mail esportesocial@atletasdecristo.
org.
Levar o Evangelho através do esporte, 
desempenhando um papel de 
relevância na sociedade, contribuindo 
para a transformação das comunidades 
locais tem sido o foco dos projetos 
apoiados por Atletas de Cristo. 
Seu projeto também pode ser um 
parceiro! 

Você também pode se envolver, 
dedicando seu tempo, conhecimento, 
dons e talentos aos projetos parceiros 
de Atletas de Cristo!

Oliver e Luíza Braun
Parcerias sócio-esportivas

das parcerias para viabilizar, manter ou 
mesmo ampliar o trabalho. Por exemplo: 
uma bela iniciativa de levar o esporte 
a uma parcela da população que não 
tem acesso requer uma estrutura 
física mínima, material, equipe, tempo, 
conhecimento, entre outros. 

Elementos como estes muitas vezes 
não estão disponíveis na medida 
necessária para atender a demanda. 
Daí a importância de se firmar 
parcerias que tornem o programa ou 
projeto viável ou ainda que ampliem o 
alcance social do mesmo.

Atletas de Cristo tem firmado 
parceria com projetos que atendem 
regularmente um determinado 
público, atuando nas áreas esportiva 
e social. A parceria tem o intuito de 
unir forças para dar visibilidade e 
apoiar o trabalho destes projetos, 
buscando ainda contribuir na captação 
de recursos materiais e humanos que 
possam beneficiar o público atendido.

Atualmente contamos com projetos 
parceiros em Cotia/SP (Núcleo 
Social), Campo Limpo Paulista/SP 
(Instituição Marca da Promessa) e no 
sertão brasileiro através do trabalho 
realizado pelo Instituto Água Viva. 



JOGO RÁPIDO
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O Atleta de Cristo Itaqui faz golaço na 
Copa do Brasil

Volante do São Bento acerta uma 
bomba de longe, no primeiro tempo, 
e marca um lindo gol no duelo contra 
o Paraná pela primeira fase da 
competição.

Formado na base do Grêmio e 
rodado por clubes principalmente 
do Sul do Brasil, o volante Itaqui foi 
contratado este ano pelo São Bento 
para a disputa do Paulistão e da Copa 

do Brasil. O jogador marcou um lindo 
gol de falta, praticamente do meio 
de campo. A bola foi colocada um 
pouco à frente do círculo central do 
gramado.

Aos 22 minutos, quando o placar 
ainda estava 0 a 0, o São Bento sofreu 
uma falta no meio de campo. Itaqui 
foi para a cobrança, venceu a barreira 
e não deu chances ao goleiro Léo, que 

estava posicionado aguardando o 
cruzamento.

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!



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.

SOBRE O ATLETA
PRINCIPAIS CONQUISTAS NA CARREIRA:
Ouro no salto com vara nos Jogos Olímpicos Rio 2016
Prata nos Jogos Olímpicos da Juventude Cingapura 2010
Campeão mundial juvenil (12)
Campeão sul-americano (13)
Campeão pan-americano juvenil (11)
Campeão do Troféu Brasil (15)

IDIOMAS: Inglês e italiano
FACEBOOK: www.facebook.com/ThiagoBrazOficial
TWITTER: www.twitter.com/thiagobrazpv
INSTAGRAM: www.instagram.com/thiagobrazpv
SITE: www.thiagobrazpv.com
HOBBIES: Assistir filmes e ler a Bíblia
ÍDOLO NO ESPORTE: Sergey Bubka (Ucrânia)
MÚSICA OU ESTILO MUSICAL FAVORITO: Gospel
FILME FAVORITO: Poder Além da Vida
PRATO FAVORITO: Pasta com salmão
CLUBE/ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA: Orcampi
NOME DO TREINADOR: Vitaly Petrov
COMO COMEÇOU NA CARREIRA: Aos 14 anos, em Marília, por influência do meu tio. Depois fui para Bragança 
Paulista e, de lá, para São Caetano do Sul.
OBJETIVOS PROFISSIONAIS: Atingir o que Deus tem para mim
PONTO FORTE: Foco
SE NÃO FOSSE ATLETA, SERIA...: Jogador de basquete.
MELHOR LUGAR PARA TREINAR: Formia (Itália)
FRASE E/OU CITAÇÃO FAVORITA: “Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerce. Sem 
prioridades, os sonhos não se tornam reais. Tenha sempre um centro”.
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THIAGO BRAZ - ATLETISMO
Medalhas Olímpicas: uma de ouro
Nascimento: 16/12/1993
Natural: Marília, São Paulo, Brasil.
Altura: 1,86m
Peso: 83,00kg
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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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