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Você está recebendo o Relatório Final do Movimento Braços Abertos 2016. Nele você irá encon-
trar textos, números, informações, fotos e testemunhos relevantes sobre o que realizamos ao longo 
desses meses.

Este relatório foi formulado com base nos relatos e informações da equipe do Movimento Braços 
Abertos (MBA) e das agências e organizações parceiras. Buscamos ser o mais fidedigno possível 
quanto aos relatos e números para não subestimar nem superestimar o que Deus fez em e por 
meio de nós.

Convidamos você a ler cuidadosamente o que Deus realizou ao longo desses meses e compar-
tilhar com sua equipe, ministério e igreja. Enquanto lê, agradeça, celebre e adore ao Senhor, 
porque “grandes coisas fez o Senhor por nós e, por isso, estamos alegres.”

Unidos no Amor do Mestre
Equipe MBA

APRESENTAÇÃO
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O Movimento Braços Abertos (MBA) 2016 tinha como objetivo cooperar para a unidade e capa-
citação da igreja evangélica brasileira para a proclamação do evangelho antes, durante e após 
os grandes eventos esportivos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro.

Após alguns meses de conversas e reuniões entre alguns líderes e pastores, a fim de delinear o 
MBA 2016, em Agosto de 2015 o Movimento entrou em um novo momento. Foram criados um 
Comitê Executivo e um Conselho, e, a partir daí, o trabalho foi dividido em quatro fases:

1. Planejamento e mobilização (12 meses). Período em que a equipe executiva e os conselhos se 
dedicaram principalmente à construção do plano de trabalho do MBA 2016, ao levantamento de 
recursos e à mobilização de igrejas, parceiros e voluntários para fazer parte do movimento. Esse 
trabalho era feito por meio de visitas pessoais, envio de e-mails, divulgação por folhetos, telefone-
mas, construção e manutenção do website e mídias sociais, participação em cultos e eventos etc.

A equipe tinha no início 4 pessoas se dedicando integralmente na coordenação geral, secretaria, 
hospedagem e mídia, no entanto, sabíamos que precisávamos de mais pessoas para compor a 
equipe executiva. Por meio de muita oração e busca, Deus nos trouxe mais 3 pessoas para servir 
na área paralímpica, intercessão e logística. Todos nós sempre buscamos servir a Deus  com um 
coração íntegro e sincero, administrando diligentemente os recursos e amorosamente as pessoas. 
(Vide anexo 3 - Finanças do MBA 2016).

2. Capacitação e treinamento (7 meses). Embora precisássemos continuar  mobilizando parceiros, 
igrejas e voluntários, sabíamos que era o momento de iniciar a capacitação da igreja. Nosso 
foco nunca foi apenas os Eventos. Toda a equipe sempre manteve a visão de que esta era uma  
oportunidade única de fortalecer a igreja local, servindo-a e capacitando-a em diversas áreas 
para não somente cumprir sua missão durante os eventos esportivos de 2016, mas principal-
mente após esses, no seu dia-a-dia e em sua comunidade local (vide Anexo 1 - Programação do 
Treinamento). É interessante ressaltar que ao longo desses meses de treinamento, tivemos muitos 
“eventos-testes”, onde encorajamos e possibilitamos a igreja praticar aquilo que ela tinha sido 
capacitada para fazer. Nosso treinamento, com algumas variações em certos locais, contemplava 
os seguintes módulos:

a) Visão Geral do MBA 2016
b) Palavras dos Parceiros

O MOVIMENTO BRAÇOS ABERTOS1

I. INTRODUÇÃO
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c) Abordagem e Evangelismo da Pessoa com Deficiência
d) Oficinas:

- Artes
- Esportes
- Festival Comunitário
- Evangelismo pessoal

Além dos treinamentos do MBA 2016, este período foi marcado também por muitos outros em 
áreas específicas realizados por nossos parceiros.

3. Execução (45 dias). Após esse grande e necessário período de planejamento, mobilização 
e capacitação, era tempo de IR. Foi maravilhoso congregar parte dos voluntários no dia 6 de 
Agosto para adorarmos a Deus juntos e consagrarmos nossas vidas, talentos e tempo ao Senhor 
da Missão. As atividades foram realizadas especialmente em quatro regiões da cidade do Rio de 
Janeiro: 

a) Região da Barra e Jacarepaguá: grupo focado no trabalho em comunidades, Boulevard  
    Olímpico do Parque Madureira e Parque Olímpico da Barra;
b) Região da Zona Norte: grupo focado no trabalho em comunidades, Boulevard Olímpico  
    do Parque Madureira e Maracanã;
c) Região da Zona Sul: grupo focado no trabalho com turistas brasileiros e estrangeiros no       
   Boulevard Olímpico do Porto Maravilha e nas áreas de competição de Copacabana,         
    Lagoa e Marina da Glória;
d Região do Centro e Tijuca: grupo focado no trabalho social em comunidades  e  
     evangelismo no Maracanã.

É claro que em algumas vezes os grupos de deslocavam de sua região para servir em outra por 
uma questão estratégica.

4. Avaliação e celebração (15 dias). Após os Jogos Olímpicos, tivemos uma noite juntos para 
agradecer e celebrar a Deus por tudo que Ele tinha realizado e outro período para avaliar o que 
havíamos feito, o que tinha dado certo e o que não havia saído como planejado. Depois, realiza-
mos mais uma reunião para acertarmos os detalhes antes dos Jogos Paralímpicos. Um dia antes 
de finalizarmos o trabalho nas Paralimpíadas, no sábado 18 de Setembro, celebramos outro culto 
de gratidão a Deus.
 
É importante mencionar que, ao longo das duas primeiras fases, nossa equipe se dedicou muito à 
oração e jejum, uma vez que era consenso entre nós que do Senhor viriam a direção, estratégias 
e recursos de que o MBA dependia. Temos a convicção plena e profunda de que os 18 meses de 
oração e jejum da Igreja foram decisivos para o sucesso do movimento e dos eventos na cidade.
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Outro aspecto importante para o sucesso do movimento foi a comunicação com seus parceiros, 
igrejas e voluntários, que foi realizada pelos seguintes meios:

E-mails:
Diretoria Executiva: ceo@mba2016.com.br
Secretaria Executiva: contato@mba2016.com.br
Coordenação de Hospedagem: coordenadoriamissoes.cbc@gmail.com 
Secretaria de Hospedagem: evangelismoemissoes.cbc@gmail.com

Telefones: 
CEO: 55-21-997022409
Escritório: +55 (21) 2569-0988
Secretária: 55 21 99622-6798
Whatsapp: CEO: 55-21-986029792
Secretária: 55 21 99622-6798

Website: www.mba2016.com.br
Facebook: /movimentobraçosabertos
Instagram: @movimentobraçosabertos

Por meio dos nossos meios de comunicação, as igrejas e voluntários escolhiam a maneira que 
gostariam e poderiam se envolver:

Embora o reino de Deus não seja um reino de números, mas de pessoas, vamos citar alguns neste 
relatório como forma de prestar contas a você, que orou, contribuiu e apoiou este movimento. 
(Para maiores detalhes, vide Anexo 2 - Números do MBA 2016).

A) Vigílias de Oração. Foram 18 vigílias em 18 igrejas diferentes e de variadas denominações, a 
fim de que pudéssemos expressar a diversidade e unidade do movimento. Elas aconteciam todas 
as segundas sextas-feiras de cada mês, sendo a do mês de Maio a única realizada no sábado 
14. Foram momentos preciosos de adoração, meditação na Bíblia e intercessão como Corpo de 
Cristo. Sem dúvida nenhuma, essas vigílias contribuíram muito para fortalecer a comunhão e a 
unidade entre o nosso time e às igrejas cariocas.

II. AÇÕES REALIZADAS PELO MBA 2016
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B) Jejum Nacional. Foram 7 convocações de Jejum para as igrejas, agências e  organizações 
evangélicas de todo o Brasil. Eles foram feitos no primeiro domingo de cada mês a partir de  
Janeiro de 2016.

C) Relógio de Oração Online. Em parceria com ONG evangélica Conexão VEC, que nos cedeu 
sua plataforma de oração online, desde Janeiro de 2016 enviávamos semanalmente boletins de 
oração via e-mail para os intercessores cadastrados nesta plataforma e para os intercessores das 
organizações e agências. Milhares de intercessores estiveram diariamente em oração por todo o 
movimento, pelos Jogos, pela cidade e estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil e demais nações que 
participariam das Olimpíadas.

C) 100 Dias de Oração e Evangelização. Em parceria com o movimento Jesus4all, acompanha-
mos o percurso da tocha olímpica, convocando as igrejas locais a orar e sair às ruas evangeli-
zando quando a tocha chegasse em suas cidades, possibilitando que todo o Brasil fizesse parte 
deste movimento.

E) Sala de Oração. Estabelecemos durante os Jogos três salas de oração 24h/7d temáticas e di-
nâmicas em três locais diferentes da cidade, onde os voluntários de fora da cidade e membros de 
outras igrejas locais iam e passavam pelo menos uma hora orando. A sala possuía várias estações 
com motivos de oração distintos em favor da cidade, do estado, do país, dos povos, religiões 
do mundo, dos Jogos, atletas etc. Além destas salas, a Casa de Oração Liberdade Rio funcionou 
diariamente com turnos de oração e adoração. Temos a certeza de que a oração do Corpo de 
Cristo poupou a nossa cidade da vergonha e do caos que poderiam ser os eventos esportivos.

F) Treinamentos. Realizamos 7 treinamentos oficiais com a participação dos parceiros, onde 
foram treinados 276 voluntários. Nossos parceiros também capacitaram nas áreas de Artes,  
Esportes, Evangelismo Pessoal, Festival Comunitário, Capelania Esportiva, mais de 500 voluntários,  
contribuindo para alcançar nossa visão de capacitar o Corpo de Cristo para continuar servindo à 
comunidade local após o evento terminar.

G) recebimento de Equipes Missionárias. Mais de 60 equipes de diversos países e cidades  
distintas foram servidos e estiveram servindo em diferentes áreas e pontos da cidade do Rio de 
Janeiro, expressando a unidade e a diversidade da Igreja de Jesus e comunicando o evangelho 
em sua própria língua.

H) Performance Shalom. Em virtude do momento político e econômico vivenciado no país, 
esta ação foi extremamente estratégica para nós, pois tratava-se de uma caminhada pela paz  
conduzida por artistas cristãos e com a participação de voluntários de outras áreas, que andavam 
carregando as bandeiras das 206 nações presentes nos Jogos, realizando atividades de dança, 
circo, acrobacia, dança, cantando e proclamando a paz. Foram feitas 5 Performances Shalom 
em 5 pontos diferentes da cidade (Engenhão, Parque Olímpico da Barra, Copacabana, Centro e 
Maracanã).
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I) Kidsgames e Teengames. Com o propósito de levar a atmosfera olímpica para as comunidades 
cariocas, sob a liderança dos times da CBE e participação de milhares de voluntários e centenas 
de igrejas, realizamos 59 KG e TG, alcançando milhares de crianças e adolescentes nas comu-
nidades e escolas do Estado do Rio de Janeiro. Um aspecto interessante é que durante os Jogos 
conseguimos atingir nosso objetivo de realizar essas atividades por dois ou três dias na mesma 
comunidade em muitos locais, a fim de criar um vínculo com as crianças e uma ponte entre comu-
nidade e igreja.

J) Clínicas Esportivas e Amistosos. Com o intuito de aprimorar talentos, encorajar a prática  
esportiva, e compartilhar valores do esporte e da Bíblia, em parceria com os times da CBE,  
Chicago Eagles, Charlotte Eagles, OM, foram realizadas 21 clínicas esportivas e amistosos com a 
participação de centenas de voluntários e igrejas e alcançando milhares de crianças, adolescen-
tes, jovens e atletas. Nesses eventos, ainda tivemos a oportunidade de compartilhar o evangelho 
por meio de testemunhos de atletas, treinadores e ex-atletas e ex-treinadores e entrega de literatura 
especializada aos participantes.

L) EVANGELISMO PESSOAL. Em parceria com agências e organizações especializadas em evan-
gelismos pessoais e de impacto, tais como JBC, JOCUM, Conexão VEC, OM, levamos milhares de 
voluntários às ruas da cidade, às praças, às comunidades, às áreas em torno dos locais de compe-
tição, pontos turísticos, casas temáticas e aos Boulevard Olímpicos (áreas de entretenimento), com 
o intuito de compartilhar da mensagem do Senhor Jesus de vida, esperança, amor, alegria e paz. 
As áreas de entretenimento receberam quase 5 milhões de pessoas nos dois eventos, tornando-se 
um campo amplo e fértil para a evangelização.

M) FESTIVAIS COMUNITÁRIOS. Esta ferramenta da Fusion foi escolhida por nós como o nosso 
cartão de visita e porta de entrada em algumas comunidades. Portanto, foi a primeira ação re-
alizada nesses locais. Foram realizados ao longo desses 4 meses 13 Festivais em parceria com 
voluntários de mais de 100 igrejas distintas em 13 comunidades diferentes do Rio de Janeiro, 
alcançando mais de 2000 mil pessoas. Em quase todas essas comunidades, foram realizadas 
atividades pós-Festival; apenas em 1 comunidade da Zona Sul não conseguimos fazer atividade 
de continuidade.

N) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CIRCENSES. Centenas de artistas cristãos de variadas agên-
cias e organizações, dentre as quais REGAR, JOCUM e Hoola for Hapiness, serviram por meio de 
sua arte, ajudaram a redimir a Arte, adoraram a Deus com seus dons e talentos e levaram milhares 
de pessoas a reconhecê-lo como Criador e Senhor nas ruas da cidade, escolas, comunidades, 
pontos turísticos e arredores dos locais de competição.

O) AÇÃO SOCIAL. Em virtude da carência de saúde para as comunidades cariocas, outra manei-
ra de servir às pessoas, expressar e testemunhar o amor de Deus foi por meio das ações sociais 
do Projeto Vida, da Conexão Vec e da Juventude Adventista. Conseguimos realizar 19 ações so-
ciais em locais diferentes e alcançamos mais de milhares de pessoas. É interessante destacar que 
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pudemos ir ao Degase numa parceria com a missionária da CBC, a equipe da Conexão VEC e 
a atleta de Cristo Ciça Maia, e servir ao projeto de capelania socioeducativa realizado naquele 
lugar, atendendo a quase 70 meninas.

Q) Hospedagem de Familiares de atletas. Em parceria com a Conexão VEC e a Global Events, 
hospedamos familiares e amigos de atletas norte-americanos em lares cristãos, podendo servi-los, 
expressar o amor de Deus, demonstrar a hospitalidade Cristã e presenteá-los com material evan-
gelístico de linguagem esportiva.

R) Distribuição de Material (DVDs, Evangelhos de João, Bíblias, folhetos, devocionais, pins, bo-
toms, pulseiras, copos e garrafas de água, etc.). Em parceria com várias organizações e ministé-
rios, entregamos milhares de materiais em diversos idiomas a turistas brasileiros e estrangeiros, 
atletas, amigos e familiares de atletas, profissionais do esporte, voluntários oficiais, crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, que encontravam-se na cidade do Rio de Janeiro neste período, 
abençoando também milhares de moradores da própria cidade.

S) PROGRAMA ESPORTIVO OLÍMPICO. Para servir à igreja local brasileira e facilitar o trabalho 
dos que atuam com as crianças, nossa equipe de Esportes elaborou um Programa Esportivo Olím-
pico, similar ao kidsgames da Coalizão Internacional de Esportes, para ensinar valores e compar-
tilhar o evangelho por meio de brincadeiras e jogos com crianças de 4 a 12 anos. Esse Programa 
obteve 80 downloads em nosso website (vide anexo 5 - Testemunhos).

T ) Capelania Esportiva nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nosso parceiro Atletas de Cristo, por 
meio de seus dois capelães Alex Dias Ribeiro e Lovian Henrique, pôde servir não oficialmente a 
alguns atletas durante os Jogos. 

III. LEGADOS DO MBA 2016

Nossa visão (O Corpo de Cristo unido e capacitado para a proclamação do evangelho) nunca 
esteve restrita ao evento, sempre trabalhamos pensando no que poderíamos construir para nossa 
cidade e igreja especialmente. Diante disso, podemos citar alguns legados que consideramos 
importantes:

- O relacionamento sólido construído entre os integrantes da Equipe MBA 2016, que reunia 
membros de várias igrejas e organizações diferentes. Alguns de nós não nos conhecíamos no 
início desta jornada;
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- A unidade e a cooperação entre os diversos parceiros, igrejas e voluntários fortaleceram 
ainda mais o Corpo de Cristo na cidade do Rio de Janeiro. Pastores e líderes, que em alguns 
casos nem se conheciam, serviram juntos e já conversam sobre futuros trabalhos;

- Parcerias ministeriais construídas para futuros trabalhos, atividades, eventos e ações na cida-
de, no Brasil e outros países. Ex: Um grupo de voluntários cristãos, que serviram oficialmente 
ao Rio 2016, criaram um grupo e estão conversando para irem servir juntos em Tóquio 2020.

- Mais de 800 voluntários de mais de 200 igrejas distintas foram capacitados para servir em 
diferentes áreas em suas igrejas e comunidades locais. Alguns dos missionários de outros paí-
ses, que foram treinados por nós, já estão colocando em prática em suas cidades o que apren-
deram aqui sobre a linguagem do esporte. (vide Anexo 5 - Testemunhos MBA 2016)

- Igrejas e voluntários interessados em envolver-se com ministério esportivo, aguardando as 
inscrições do treinamento em Janeiro. Duas das igrejas parceiras sediarão treinamentos no 
próximo ano.

- A maioria do nosso voluntariado era composta de jovens, que puderam descobrir, reavivar ou 
praticar seus talentos, dons e/ou sua vocação ministerial e ver as inúmeras possibilidades de 
servir à igreja, à comunidade, à cidade, ao país e até mesmo às nações;

- Oportunidades de servir à comunidade foram abertas para a igreja local. Em uma das esco-
las, onde realizamos atividades, a diretora firmou uma parceria com um time da região para 
o desenvolvimento de um programa esportivo semanal na escola. Em outras, as diretoras ma-
nifestaram o desejo de também ter um programa esportivo na escola.

- Fortalecimento e ampliação de projetos sociais, esportivos e evangelísticos já desenvolvidos 
em alguns locais da cidade;

- Intercessores cadastrados para orar pelos Jogos continuam recebendo os boletins de oração 
em favor de outras nações, podendo assim envolver-se na obra missionária de alguma maneira;

- Muitos pastores, líderes e jovens foram encorajados a crer na unidade da Igreja e na possi-
bilidade de servirmos juntos assim como na provisão divina ao enviar os recursos necessários 
para sua obra.

Leia o Anexo 5 - Testemunhos para observar o impacto do movimento nos voluntários, nas igrejas, 
nos parceiros e nos que foram servidos por nós.
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IV. CONCLUSÃO
Duas conclusões principais:

1. É possível sim fazer grandes coisas para Deus com poucos recursos financeiros e muitos cora-
ções unidos e disponíveis para servir e compartilhar o que possuem.

2. Vale a pena batalhar pela unidade do Corpo de Cristo, pois neste ambiente Deus derrama sua 
bênção e vida. Além disso, a unidade da Igreja expressa o caráter Cristo para aqueles que não o 
conhecem nem o seguem, tornando a mensagem do evangelho uma verdade e realidade. 
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V. ANEXOS

 
ANEXO 1 - PROGRAMAÇÃO DO TREINAMENTO M BA 2016 

8h – 8h30 Credenciamento 

8h30 – 9h Devocional 

9h – 9h30 Visão geral MBA 

9h30 – 1030h Parceiros MBA 

10h30 – 11h Intervalo 

11h – 12h30 
Abordagem e evangelismo da 

pessoa com deficiência 

12h30 – 14h Almoço 

14h – 17h Oficinas 

17h – 17h30 Comissionamento e 
certificação dos voluntários 
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ANEXO 2 - NÚMEROS DO MBA 2016 

Área Quantidade 

Voluntários - Olimpíadas cerca de 3.100 

Voluntários - Paralimpíadas cerca de 100 

Igrejas participantes Mais de 400 

Bases Logísticas 5 

Organizações / denominações 32 

Países representados entre os Voluntários 37 

Equipes Missionárias recebidas 62 

Período de trabalho evangelístico das Equipes 108 dias 

Hospedagem de familiares e amigos de atletas 26 pessoas 

Vigílias pré-evento 18 (1/mês) 

Reuniões da Equipe MBA 2016 pré-evento 67 

Jejum nacional 7 (1/mês) 

Treinamentos pré-evento 23 

Voluntários treinados mais de 800 

Materiais distribuídos mais de 800 mil 

PIN 10 mil 

Intercessores cadastrados 1560 

Pessoas *alcançadas quase 1 milhão 

Conferências Esportivas 6 

Apresentações artísticas 22 

Festivais Comunitários 13 

Clínicas Esportivas e amistosos 21 

Kidsgames e Teengames 59 

Caminhadas de oração 5 

Ações Sociais 19 

Programa Esportivo para Download 80 downloads 

Evangelismo Pessoal  271 

*Entenda-se pessoas abordadas, atendidas, evangelizadas ou que receberam algum 
material evangelístico em alguma de nossas atividades ao longo desses 108 dias. 



16

 
 

 

ANEXO 3 - FINANÇAS DO MBA 2016 

Centro de Custo Valor Total 

Pedágio R$625,20 

Passagem de Ônibus R$1.247,50 

Passagem de metrô R$1.722,50 

UBER e táxi R$666,40 

Combustível R$3.450,00 

Estacionamento R$975,60 

Refeições e lanches R$47.641,00 

Impressões e fotocópia R$4.204,50 

Ofertas para igrejas hospedantes R$7.000,00 

Oferta para cozinheiros na IB Jardim 
Botânico R$1.700,00 

Ofertas para equipe executiva R$7.200,00 

Blusa polo (kit) R$11.760,00 

Blusa malha (azul e verde) R$6.100,00 

Sacola do Brasil R$800,00 

Crachá com corda R$750,00 

Capa de chuva R$400,00 

Caneta R$400,00 

Pulseira R$320,00 

Squeeze R$1.175,00 

Botom R$1.440,00 

Marketing facebook R$160,00 

Materiais de escritório e outros R$75,69 

300 DVDs AeA R$600,00 

Total R$100.413,39 

  

*Entradas 

*Os recursos financeiros utilizados no MBA 2016 foram oriundos de ofertas de igrejas, 
agências e organizações parceiras, cultos, treinamentos, venda de produtos e treinamentos. 

R$100.413,39 
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ANEXO 5 - TESTEMUNHOS MBA 2016

Nós tivemos o imenso prazer de poder receber em nossa igreja, em parceria com a CBC, 
o Movimento Braços abertos, uma grande equipe que trouxe assim pra gente um mergulho, 
experiências assim fantásticas, onde nós podemos abrir as portas da igreja para recepcionar 

esta equipe de missionários e voluntários que nos ajudaram bastante. Pra gente tem sido um pra-
zer poder receber informações e instruções, mas acima de tudo poder compartilhar um pouco do 
reino de Deus (…). A gente aqui não tem como agradecer. Acho que é um prazer e um privilégio 
ter compartilhado este tempo com vocês, porque, com certeza, não só o reino de Deus cresceu, 
mas a gente também pode de alguma maneira crescer com tudo isso que vocês puderam propor-
cionar pra gente.” 

(Pastor Paulo Sieplin, Igreja Batista Parque Curicica, Rio de Janeiro/RJ).

“Nós viemos aqui pro Rio através do Movimento Braços Abertos pra viver um momento como 
esse, aonde a gente tá vendo ali mais de 200 crianças recebendo a Palavra e sendo abraçada 
pelo povo de Deus e agente se sente muito grato pela oportunidade de servir junto a pessoas 

que têm se preparado há muito tempo para viver este momento. E tem sido muito gratificante po-
der vivenciar tudo isso.” 

(Voluntário Cláudio, Igreja Batista da Agulha, Belém/PA).

“Quando fui chamada pra liderar a parte da saúde no projeto vida, foi um susto muito gran-
de! Liderar uma área tão importante de um projeto tão especial não era pra qualquer um, mas 
eu sabia que aquilo era plano de Deus pra minha vida. Tudo o que eu faço, planejo, é para 

o reino e glória dEle! Unir minha profissão com o reino, pra mim, é a coisa mais sobrenatural e 
especial que poderia acontecer comigo. Ver cada sorriso que surge em uma consulta, cada pres-
são arterial normalizando apenas com uma conversa e um desabafo que aquelas pessoas têm 
necessidade de expor o que está sentindo com a equipe, ter e promover um cuidado holístico, 
me faz ter certeza a cada dia que estou na profissão certa e que há muito pra ser feito. Eu estou 
aqui, Senhor. Usa-me.” 

(Rayssa Lopes, Coordenadora da área de saúde do Projeto Vida).

“Eu não posso acreditar que este mês realmente aconteceu!!! Anos de planejamento, sonhando 
com tudo isso que aconteceu no Rio este mês, me sinto muito humilde e grata por poder com-

partilhar tudo isso com vocês. Esta viagem foi realmente mais do que eu poderia ter pedido ou 
imaginado! Este mês, toda a nossa equipe internacional do Hoola for Hapiness estava junta em 
um lugar pela primeira vez na história. Eu não posso descrever o que senti ao estar sob o mesmo 
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teto com meus amigos incríveis do Brasil, Índia, República Checa e EUA. Foi tão surreal! Deus é 
tão incrível por nos dar este presente incrível de desfrutar deste tempo todos juntos!

Nossos projetos de ministério variaram durante toda a viagem. Hoola for Hapiness trabalhou 
junto a dois outros ministérios no Brasil — REGAR e MBA 2016. Estes dois ministérios usaram 
dança, artes e esportes para servir aos outros e compartilhar o Evangelho. Hoola, é claro, trouxe 
o elemento do bambolê para a equipe, mas havia centenas de outros grupos também — tecido 
acrobático, música, dança, circo, pintura de rosto e muito mais. Foi incrível ver tantas formas ar-
tísticas de amar os outros e espalhar alegria.

Todas estas habilidades foram usadas para uma série de coisas. Entre elas a caminhada de 
oração e as performances de rua que fizemos em torno de todos os estádios olímpicos. Essa foi 
uma experiência incrível!! Nossas equipes seguravam as bandeiras de todas as nações e oravam 
pelos países que estávamos representando, e os diferentes grupos (dança, circo, bambolês) reali-
zavam performances divertidas durante as caminhadas. Estes passeios eram um poderoso tempo 
de adoração, e foi incrível ver como os espectadores ficavam felizes quando nos viam levando a 
bandeira do seu país. Estas caminhadas me ensinaram muito sobre a fixação de meus olhos sobre 
o invisível, e não só no que eu posso ver, assim como colocar valor no poder da oração como 
ministério.

Nós também levamos nossas artes para as favelas e outras comunidades do Rio trazendo alegria 
para as crianças de lá. Estes foram momentos realmente doces de diversão, amor e conexão com 
as crianças. Finalmente, nossa equipe tentou servir sempre que podia:  pintando bandeiras para 
as caminhadas de oração, lavando pratos, ou orando, havia muitas oportunidades de servir além 
do bambolê. No geral, esta viagem foi incrível e uma mudança de vida.” 

(Casey McKinney, Voluntária dos EUA do Ministério Hoola for Hapiness.)

“Agradeço a Deus por essa iniciativa e pela inspiração que Ele deu aos que planejaram esse 
movimento. Baixei o programa da internet e adaptei para a realidade da minha comunidade. 
Foram 3 dias e 3 pessoas na equipe. Atendemos 30 crianças ao todo. Espero dar continuidade 

ao trabalho é peço que orem pelas crianças do Balança, que fica no bairro do Horto, Zona Sul 
do Rio.” 

(Cláudia Lobo, atuou na Comunidade do Horto).

“O mais importante é que vocês colaboram com o cerne do objetivo das medidas socioedu-
cativas. É o que o Degase percebe. Vocês nos ajudam muito na ressignificação dos valores do 
ser humano. Na questão do desenvolvimento humano isso é o mais importante. É o principal 

objetivo. Não só a CBC, mas principalmente ela que tem colaborado com praticamente todas as 
unidades da capital. Tem colaborado no processo especificamente porque não se trata de uma 
atividade isolada. Tem um objetivo muito claro e nos ajuda na aplicação desses conceitos. As uni-
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dades estão superlotadas e vocês colaboram imensamente, estando presentes como ações como 
essas, específicas, que trazem momentos de lazer, de troca de ideias e o contato com pessoas 
que, através da superação, ressignificaram suas vidas”. 

(George Fox, Coordenador de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Degase).

“Foram meses de preparação, muita oração e expectativa pelas grandes coisas que o Senhor 
poderia fazer durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e, de fato, podemos nos alegrar 

porque grandes coisas fez o Senhor!

Através do MBA 2016, pudemos ver o quanto o Corpo de Cristo é forte quando trabalha junto, 
em unidade, com visão de Reino, considerando todas as partes, cada um em sua função com um 
alvo em comum: proclamar o Evangelho. 

Foi especial ver todos unidos no amor do Mestre, compartilhando recursos, conhecimento, vida, 
por uma única razão: Jesus Cristo. E o resultado disso foram as excelentes oportunidades que tive-
mos de alcançar pessoas de diversas idades, culturas e nacionalidades, levando as Boas Novas 
através de tantas estratégias. Sim, grandes coisas o Senhor fez e continuará fazendo! Levamos 
conosco todas as experiências, aprendizados e memórias deste tempo incrível, nos alegrando 
em saber que, para nossos voluntários, o MBA foi uma inspiração, e que alguns já têm usado as 
estratégias aqui aprendidas em seus países. Nós, como OM Brasil, só temos a agradecer! As par-
cerias construídas através do MBA 2016 serão algo que levaremos adiante. Foi um prazer servir 
junto com todos vocês. Que Deus abençoe.” 

(Maria Fernanda, uma das coordenadoras das equipes missionárias da 
 Operação Mobilização Brasil).

“Poder contribuir com o Movimento Braços Abertos pra mim foi literalmente um presente. Por 
fazer aniversário um dia antes da abertura dos jogos paralíticos, foi o presente que pedi pra 

DEUS alguns dias antes da abertura: poder me envolver nisso novamente. E  presenteado, pude 
participar, pude vivenciar a multiforme graça e manifestação do seu poder, como por exemplo: 
vidas retornando aos caminhos do SENHOR, e pessoas com um nível de superação tão elevado 
a ponto de transformarem suas necessidades em oportunidade de contribuir para um mundo mais 
interessado em amar e etc.

Pra mim, alguns momentos foram únicos como: jovens com limitações físicas participando de uma 
recreação esportiva a ponto de mudar a atmosfera do local; orar com uma família do Rio Grande 
do Sul após algumas brincadeiras e desafios com uma bola e ver essa família tocada pela Pala-
vra; brincar com uma criança cadeirante e ver a mãe emocionada ao ver o filho receptivo e alegre 
de uma forma que nunca tinha visto.
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Enfim, esse movimento pôde com toda certeza impactar de várias formas, tanto as pessoas que fo-
ram abordadas quanto as que se voluntariaram. Novas parcerias, novas idéias e até novos novos 
sonhos; isso é um pouco do que vi, ouvi e vivi durante o MBA nos jogos do Rio 2016.” 

(Kaio Costa, Voluntário das Paralimpíadas).

“Em 13/09 recebemos um grupo muito especial. A galera do MBA (Movimentos de Braços 
Abertos) deu um grande exemplo de cidadania levando às nossas crianças as práticas espor-

tivas, a inclusão e os valores para a vida. As crianças brincaram e aprenderam bastante. Foi um 
dia muito divertido.” 

(Sra Moraes, Diretora da Escola Clementino Fraga).

“Missão Cumprida, foram-se os vencidos e os vencedores, e a Vila Paralímpica ficou deserta 
e silenciosa. Chegamos à conclusão de que Deus criou cada um dos Atletas Paralímpicos de 

maneira tão única e especifica para demonstrar ao mundo o seu amor e propósito especifico para 
a vida de cada ser humano.” 

(Alex Dias Ribeiro e Lovian Henrique, capelães esportivos de Atletas de Cristo).




