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MAIS BEM-AVENTURADO QUEM DÁ...
Ainda  hoje, muitos cristãos em 
nossas igrejas tomam para si como 
um peso, e não privilégio, o ato de 
ofertar. No entanto, se analisarmos 
alguns ensinos bíblicos veremos 
que não é bem assim. Dentre 
todas as igrejas plantadas pelo 
apóstolo Paulo, sem dúvida alguma 
se destaca a igreja de filipenses. 
Esta comunidade nasceu em 
decorrência da segunda viagem 
missionária de Paulo, fruto de uma 
visão que o missionário teve antes 
de se dirigir à região da Macedônia. 
Foi a primeira igreja fundada no 
continente europeu, e é preciso 
lembrar a importância da Europa 
para o crescimento do Cristianismo, 
em especial do Protestantismo, e 
seu movimento missionário nestes 
20 séculos. 

Filipos era uma cidade pequena, 
fundada por Filipe da Macedônia, 
pai de Alexandre o Grande, por 
isso recebeu esse nome. Em 
42 a.C. se tornou uma colônia 
Romana, e bastou apenas alguns 
dias nesta cidade para que Paulo 
deixasse plantada ali a igreja mais 
companheira de seu ministério. 
Aquela igreja herdou o DNA de seu 
primeiro pastor. Era uma igreja que 
possuía a visão de longo prazo, pois 
estava envolvida juntamente com 
seu fundador nos planos de Deus 
para as nações. 

Quando esteve preso em Roma 
Paulo recebeu a visita de um jovem 
filipenses chamado Epafrodito, que 
trouxe consigo uma oferta enviada 
pela igreja de Filipos, um gesto 
já repetido em outras ocasiões 
do ministério de Paulo. Aquela 
atitude foi suficiente para inspirá-
lo a escrever a carta mais pessoal já 
endereçada a uma de suas igrejas. A 
importância desta epístola é tanta 
que, apesar das circunstâncias do 

aprisionamento de Paulo, passou 
a ser chamada pelos teólogos de 
“carta da alegria”, devido ao espírito 
de gratidão nela demonstrado. 

Contudo, um versículo em especial 
nos chama à atenção nesta carta. É 
o versículo 17 do capítulo quatro. 
Nos versos anteriores Paulo 
expressa sua gratidão pelo apoio 
dos filipenses durante sua passagem 
por Tessalônica, e se não fosse 
ele um mestre, poderia concluir o 
texto ali mesmo. Mas no versículo 
17, Paulo demonstra toda a sua 
consciência em relação àqueles 
que participam financeiramente do 
avanço missionário. 

Ele diz ao filipenses que não 
estava à procura de suas ofertas, 
mas ao receber aqueles recursos, 
Paulo considerava que aquele 
gesto dos irmãos de Filipos seria 
creditado na própria conta deles. 
Em outras palavras, para Paulo, o 
fato de receber uma oferta para a 
manutenção de seu ministério fazia 
dele alguém abençoado, mas não 
na mesma proporção que os irmãos 
que ofertaram.

Ora, que princípio celestial. Este 
conceito não pode ser deste mundo. 
Somente alguém como Jesus, 
que sua própria vida nos ofertou, 
e todos aqueles que durante 
séculos suas palavras e ensinos 
têm influenciado, poderiam seguir 
este padrão. Afinal, o próprio Paulo 
exortou os filipenses neste mesmo 
capítulo, dizendo: “O que de mim 
aprendeste, recebeste, ouviste e 
viste, isto fazei.” (4.9). 

Não é à toa que a igreja de filipenses 
é considerada por muitos líderes 
cristãos ao longo da história, como 
a igreja mais missionária em todo 
o Novo Testamento, pois sem 

dúvida alguma, esta igreja seguiu 
o exemplo de vida e os ensinos de 
seu pastor tornando-o um de seus 
missionários.
No último mês celebramos a data 
mais importante do calendário 
cristão. Isto mesmo, mais relevante 
que o Natal, para nós é a Páscoa 
que dá significado à obra de Jesus, 
sem a cruz a manjedoura não faria 
sentido. O mais importante é que 
ambas, assim como o túmulo, estão 
vazios. O trono, porém, não está, 
nele está assentado Aquele que 
tudo governa, e ao seu lado direito 
está Jesus. Ele venceu a morte 
ressuscitando ao terceiro dia, e por 
seu feito nos deu o mesmo poder 
para vencermos. A vida eterna 
agora é o nosso destino, não apenas 
para mim e para você, mas para 
todos aqueles que crerem na obra 
da cruz. Isso só foi possível porque 
Deus decidiu nos ofertar o que Ele 
tinha de melhor, seu único filho (Jo 
3.16).

Por tudo isso, nós de Atletas de 
Cristo, mesmo passando uma fase 
muito difícil financeiramente, não 
desistimos. Sabemos que esta obra, 
a de levar o Evangelho a toda quadra, 
campo e pista não é nossa, mas do 
Senhor. O que temos vem de Deus, 
e todo bom cristão já aprendeu 
que para Deus é que devemos 
dedicar tudo que somos e fazemos. 
Portanto meu amigo e minha amiga, 
nosso profundo desejo é que você 
também siga o exemplo dos irmãos 
filipenses, e juntamente conosco 
tenha aprendido que ofertar jamais 
será um peso, mas sim um privilégio, 
pois como já fora dito, “mais bem-
aventurado aquele que dá, do que 
aquele que recebe”. 

Boa Leitura,
Marcos Grava 
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sermos cristãos já nascemos brasileiros 
e temos que levar vantagem em tudo. 
Certo?!
Errado!
Pela lei dos homens, que defende os 
direitos autorais e protege os músicos, 
cada vez que você copia um disco você 
está levando 2 pacotes de bolacha pelo 
preço de um.
Pela lei de Deus, você está infringindo 
o oitavo mandamento - Não roubarás - 
Êxodo 20:15
Pela lei dos homens lugar de ladrão é na 
cadeia. Pela lei de Deus a nossa justiça 
tem que exceder em muito a dos escribas 
e fariseus.
Infelizmente muitos crentes vivem a 
implicar com a minissaia alheia mas não 
ficam nem vermelhos ao dar um cheque 
sem fundos, ou em levar vantagem em 
cima do seu próximo.

Mas todo mundo faz! A  lei de Deus nos 
ensina que não devemos nos  conformar 
com esse mundo, mas que devemos nos 
transformar pela renovação das nossas 
mentes (Rm 12:2) e da lei d’Ele não 
podemos escapar pois Deus não se deixa 
enganar; tudo que o homem plantar isso 
também colherá.

Cada um pra si Deus por todos
O centroavante Fominha pegou a bola 
no meio de campo, driblou um, driblou 
dois, se empolgou e resolveu dar uma 
de Pelé, encarando sozinho outros 4 
adversários que partiram ferozes pra 
cima dele. Enquanto os dois pontas do 
seu time estavam livrinhos para marcar 
o gol ele perdeu a bola, o jogo, a boa 
vontade dos colegas e a esperança de 
milhares de torcedores do seu time.
Esse é o retrato do nosso país e o retrato 
do povo de Deus: um time desentrosado, 
desunido, individualista,  perdedor  e  
sem esperança (com raras exceções).

Lei? Que lei?
Impressionado com o número de sinais 
vermelhos furados nas esquinas de 
São Paulo, um visitante estrangeiro me 
perguntou: - as leis de trânsito daqui 
são diferentes das de outros países  do 
mundo?
- Não, as leis são as mesmas, a única 
diferença é que não acontece nada com 
quem anda fora delas.

Lei de Gerson Versus Lei de Deus
Voltava de Brasília para São Paulo 
com a família, quando o marcador de 
combustível me avisou que estava na 
hora de abastecer o carro. Parei no 
primeiro posto. - Sinto muito, senhor 
mas não temos álcool. No segundo a 
resposta foi a mesma. Dentro do carro a 
tensão tomou conta da família:
- Ficaríamos à pé, sem combustível no 
meio do caminho? No meio do mato sem 
cachorro?
Já que alguns estavam faturando 
altos dividendos financeiros 
enquanto governantes, ministros(as) 
e prefeitos(as) colhiam dividendos 
políticos em cima da crise do álcool, o 
dono do terceiro posto que encontrei na 
estrada resolveu faturar o dele; afinal ele 
também é esperto. Certo?!
- Temos álcool sim, mas só encho o 
tanque se colocar um aditivo.
Para não ficar a pé tive que encher o 
tanque e desembolsar mais uma grana 
preta por um aditivo menor que um copo 
de pinga. Certo?

Levando vantagem em tudo
O dono do supermercado mandou 
remarcar o preço da bolacha. O freguês 
esperto descobriu, levantando a etiqueta 
nova, que o preço antigo estava embaixo 
e levou dois pacotes pelo preço de um. 
Certo?!
Num Congresso realizado anos atrás, 
muita gente parou em frente ao nosso 
stand para assistir ao vídeo do show de 
lançamento de um disco de músicas. 
Todo mundo gostou, mas as vendas 
foram um fracasso! Para cada disco 
vendido, vendemos 20 camisetas de 
Atletas de Cristo. Intrigado, perguntei a 
um dos irmãos que havia comprado três 
camisetas: você gostou do disco?
- Adorei!
- Por que você não leva um então?
- É que tem um primo meu que já 
comprou, e vai fazer uma cópia para mim.
- Mas um disco custa só a metade do 
preço de uma camiseta!
- Mas ainda assim é mais caro que a cópia 
que ele fará, que vai me sair de graça. 
Certo?

Até tu, brother!
Infelizmente a lei de Gerson chegou até 
os irmãos. Afinal de contas, antes de 

A lei de Deus
A  lei de Deus é muito menos complicada 
que as leis brasileiras, sua justiça é muito 
mais simples e eficaz: Cristo pagou toda 
a nossa culpa na cruz,  nos apresentou 
limpos e perdoados diante do Pai e nos 
deu uma nova lei: novo mandamento vos 
dou: que vos ameis uns aos outros assim 
como eu vos amei. Nisso conhecerão 
que sois meus discípulos, se tiverdes 
amor uns aos outros (Jo 13:34).

A palavra amor tem 5 significados 
diferentes na Bíblia, os três mais 
importantes são:
1º - O amor Erótico - que busca o melhor 
pra si mesmo
2º - O amor Filéu - amizade
3º - O amor Ágape - que busca o melhor 
para o próximo antes do seu interesse 
próprio. Foi este amor que levou Deus 
a nos amar ao ponto de entregar Jesus 
para morrer por nós no lance da cruz. O 
amor Ágape é muito paciente, bondoso, 
nunca invejoso ou ciumento, ou 
arrogante nem egoísta. Não é irritadiço, 
nem melindroso. Não guarda rancor, não 
nota o mal que os outros nos fazem. Não 
fica satisfeito com a injustiça, e se alegra 
quando a verdade vence (I Cor 13:4 a 7).
É com esse tipo de amor que Deus 
quer que você ame o seu próximo e 
você só tem duas opções: obedecer ou 
não. Apesar da escolha ser nossa, não 
podemos nos esquecer dessas palavras: 
como podemos ter certeza de que 
pertencemos a Cristo? 

Qualquer que diz ser cristão deve viver 
como Cristo viveu. Se não fizer o que 
Cristo lhe manda, é um mentiroso. 
Qualquer um que diz que anda na luz de 
Cristo e odeia o seu irmão ainda está na 
escuridão (I João 2:3 a 11).
Disso podemos concluir que a Lei de 
Gerson é totalmente contrária a lei de 
Deus.
Para sermos uma super potência como 
indivíduos e como nação teremos que 
trocar a “Lei de Gerson” pela Lei de Deus.
Enquanto isso não acontecer nossa 
vida espiritual continuará como o 
Brasil tem sido até aqui: esperto, mas 
subdesenvolvido.

Alex Dias Ribeiro
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Maioria dos cristãos não praticam atividade física e 
aumentam estatísticas de problemas cardíacos.

Doença cardiovascular também chamada de Cardiopatia:
Doença cardíaca que afeta o coração e os vasos sanguíneos, 
incluindo problemas estruturais e coágulos.

Tipos mais comuns:
Doença arterial coronariana
Dano ou doença nos principais vasos sanguíneos do 
coração.

Pressão alta
Condição em que a força do sangue contra a parede das 
artérias é muito grande.

Parada cardíaca
Perda súbita e inesperada de função cardíaca, respiração e 
consciência.

Insuficiência cardíaca
Doença crônica em que o coração não bombeia o sangue 
como deveria.

Arritmia cardíaca
Frequência cardíaca anormal, seja irregular, acelerada ou 
muito lenta.

Doença arterial periférica
Condição circulatória em que vasos sanguíneos estreitos 
reduzem o fluxo de sangue para os membros.

Derrame cerebral
Danos ao cérebro devido à interrupção do fornecimento 
de sangue.

Cardiopatia congênita
Anormalidade no coração que se desenvolve antes do 
nascimento.

Para cada tipo de doença cardiovascular, são tipos de 
tratamentos diferentes. É fundamental fazer uma visita à 
um especialista que irá fazer avaliações e dará melhores 
instruções para o tratamento. 
 

Dúvidas envie-nos um email para
saudedoatleta@atletasdecristo.org,

pergunte que eu respondo.

Lovian Henrique
 Fisiologista, Especialista em Medicina do Esporte

RISCOS DE UMA VIDA SEDENTÁRIA



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

Quem somos e em quais cidades estamos no Brasil?

Grupos Locais Fixos: Brasília, Campinas, Caxambu, Curitiba, Goiânia, Ivoti, Juiz de Fora, Rio Claro, Rio de Janeiro, Salvador, 
Santos, São Luís, Sorocaba... 

Grupos Locais Pré Temporada: Barueri, Itajaí, Lábrea, Linhares, Maringá, Piracicaba, Rio Branco, São Gonçalo, Uberlândia, 
Volta Redonda...

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 OFERECEM TAMBÉM NOVOS PROGRAMAS:

GRUPO LOCAL

06 UM TIME PERTO DE VOCÊ
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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. 

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

NOVO NO TIME
Discipulado realizado pelos 

líderes dos Grupos Locais.

ENTRE ELAS
Reuniões realizadas pelas 
mulheres dos Grupos Locais.

CAMISA 03
Reuniões realizadas pelos 
líderes dos Grupos Locais 

com os casais de Atletas.

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.



campeão brasileiro o time que 
obtiver o maior número de pontos 
após as 38° rodadas. 

Ao final da competição, os seis 
primeiros times se classificarão 
à Copa Libertadores de 2018, 
os seis clubes subsequentes se 
classificarão à Copa Sul-Americana 
de 2018, e os quatro últimos serão 
rebaixados para a Série B do ano 
seguinte.

A Série A do Campeonato Brasileiro 
de Futebol de 2017 é a 61ª edição 
da principal divisão do futebol 
brasileiro. A disputa terá o mesmo 
regulamento dos anos anteriores, 
quando foi implementado o sistema 
de pontos corridos.

 Não haverá pausa durante a Copa 
das Confederações de 2017 que 
será realizada entre 17 de junho e 
2 de julho na Rússia. Disputado por 
20 clubes em dois turnos. Em cada 
turno, todos os times jogam entre si 
uma única vez. 

Os jogos do segundo turno serão 
realizados na mesma ordem do 
primeiro, apenas com o mando de 
campo invertido. Não há campeões 
por turnos, sendo declarado 

MANCHETES
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Diversas instituições, organizações e entidades vêm desenvolvendo um trabalho de grande impacto nas comunidades 
brasileiras, tendo o Esporte como ferramenta de inclusão e transformação social.

A missão Atletas de Cristo reconhece a relevância e o empenho de trabalhos como estes, compreendendo os inúmeros 
desafios enfrentados, buscando unir forças para consolidar e ampliar o alcance destas ações.

Acesse www.atletasdecristo.org e conheça os projetos parceiros de Atletas de Cristo. Seu projeto também pode ser 
nosso parceiro!

Maiores informações sobre as parcerias socioesportivas através do e-mail: esportesocial@atletasdecristo.org
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Os formandos possuem agora capacitação e qualificação técnica atualizada. Seguirão ensinando os conhecimentos 
contemporâneos de futebol, para crianças, jovens, adultos e mulheres, no âmbito de projetos sociais e clubes esportivos, 
nacionais e internacionais. Alicerçados em bases de natureza ética e científica envolvendo as áreas técnica, física e sócio-
comportamental, além dos aspectos legais da modalidade.

Curso de Capelania Esportiva

4° Curso Nacional de Capacitação Técnica em Futebol

Em parceria com a Faculdade Teológica Batista de São 
Paulo levamos os alunos a compreenderem que os atletas 
além de se prepararem bem para as competições, devem 
também buscar excelência em todas as áreas da vida, 
pautando a conduta nos valores e princípios ético-cristãos.

Foram ministrados os seguintes temas:
- História da Capelania no Brasil. 
- Introdução à Capelania Esportiva.
- Capelania Esportiva em Grandes Eventos Esportivos.
- Discipulado e Mentoração de Atletas. 
- Capelania Esportiva de Grupos Especiais: Crianças, 
Mulheres, Atletas Paralímpicos, Profissionais da Área de 
Saúde do Atleta e em Atletas de Cristo.

Alguns depoimentos dos nossos alunos:

Alguns depoimentos dos nossos alunos:

 “Fantástico, agora é usar tudo aquilo que aprendi. Não 
vejo a hora de concluir o Nível 2.”(Américo – Santo André 

/ Brasil)

“Aprendi muito e agora quero levar todos estes 
ensinamentos para o meu pais...” (Jamal – Nampula / 

Mozambique)

“Seguiremos ahora para el Haiti y llevaré todos esos 
conocimientos para utilizarlos como herramienta de 
transformación social y evangelización.” (Daniela – 

Santiago / Chile) 

“Achei as aulas de capelania esportiva 
muito boas. Até então eu não tinha nada 
de conhecimento sobre o assunto. Foi 
muito interessante ver como as pessoas 
são alcançadas através do esporte e como 
a igreja precisa atuar mais nessa área.” 

(Daiane)

“Gostei especialmente da capelania 
esportiva, uma vez que por meio do 
esporte podemos atingir um público 
maior que os outros tipos de atividades 
missionárias. São sementes que podem 
atingir o mundo como o próprio Lovian 

Henrique nos mostrou...” (Felipe)

“Ressalto o trabalho do Pr. Marcos Grava 
que não somente capacita aqueles que 
desejam se envolver com a capelania 
esportiva, mas também em caravanas 
missionárias. O esporte é uma excelente 
chave de acesso a milhares de pessoas.” 

(Carolina)

Maiores informações: cursos@atletasdecristo.org

CURSOS MOVIMENTAM INTERESSADOS EM SP E CURITIBA
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Continue orando pelas atividades que Atletas de Cristo desenvolverá em 2017: Curso Internacional de 
Capelania Esportiva em Junho; Congresso Nacional de Atletas em Dezembro;

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

Peça pelos adotantes de ADC: Peça que o Senhor os proteja e retribua conforme Sua vontade; 

Ore pelos parceiros ministeriais de ADC; 

Ore pelos participantes e professores do Curso de Capelania Esportiva que será realizado em Junho;

Agradeça a Deus pelos professores e alunos envolvidos no Curso de Capacitação Técnica em Futebol realizado 
em Abril, e no Curso de Capelania Esportiva realizado na Faculdade Teológica de São Paulo.

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!

1

2

3

4

5

6



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

Nome Completo: Thaíssa Barbosa Presti de Lima
Prova: 100m, 200m e 4x100m
Data de nascimento: 07/11/1985
Local de nascimento: São Paulo/SP
Altura: 1,64m
Peso: 53kg

Principais conquistas na carreira: 
Bronze (4x100m) nos Jogos Olímpicos Pequim 2008
Prata no Campeonato Sul-americano Lima 2009 (200m)
Bronze no Campeonato Sul-americano São Paulo 2007 (100m e 200m)
Bronze no Campeonato Sul-americano Lima 2009 (100m)
Bronze nos Jogos da Lusofonia Macau 2006 (100m)
Nota: Thaissa morou no Japão dos dois aos dez anos de idade, e aos quatro já se destacava em corridas na escola. Teve 
passagens também pela natação e o futebol. Passou a se dedicar ao atletismo com 15 anos, já no Brasil. Nos Jogos Olímpicos 
Pequim 2008, ajudou o Brasil a chegar na quarta colocação na final olímpica do revezamento 4x100m. Oito anos depois, 
foi corrigida uma injustiça história. Em 2016 o COI desclassificou a equipe da Rússia por doping e a equipe brasileira, 
formada ainda por Rosangela Santos, Lucimar Moura e Rosemar Coelho, ficou com a medalha de bronze na prova.

Uma música: Te Agradeço, Kléber Lucas
Um filme: À Espera de Um Milagre
Um livro: A Cabana, William P. Young
Um exemplo no atletismo: Vanderlei Cordeiro de Lima
Um exemplo na vida: Zé Sérgio, seu pai, ex-jogador de futebol
Time de futebol: São Paulo
Outros esportes que admira: Futebol, ginástica artística, natação e vôlei
Uma comida: Lasanha e churrasco
Sobremesa favorita: Chocolate
Lugar para descansar: Praia
Lazer: Tomar sol, reunir os amigos
Passatempo: Shopping, assistir a filmes, sair com amigos, navegar na internet
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THAISSA PRESTI - ATLETISMO
Nascimento: 07/11/1985
Natural: São Paulo, São Paulo, Brasil
Altura:1,64m
Peso: 54,00kg
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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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