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“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já
passaram; eis que tudo se fez novo” - 2Co 5.17

EDITORIAL

Tudo se Fez Novo
Durante 25 anos o jornal Atletas de Cristo foi o
principal meio de comunicação entre nossos atletas,
colaboradores, mantenedores e intercessores. Foram
239 edições mensais que chegaram a 36.000 endereços
atingindo mais de 100 mil leitores/mês no tempo em que
Atletas de Cristo estava arrebentando. Se juntássemos
todas essas edições daria um livro de mais de 1.000
páginas.
E esse livro contaria a história de um ministério que
produziu homens e mulheres tementes a Deus, sem
medo de falar de Jesus Cristo. Um ministério que mudou
o perfil do atleta brasileiro contribuindo para a melhoria
do esporte nesse país. Um ministério que escancarou
as portas para a proclamação do evangelho através
da linguagem universal do esporte em todo o mundo
e falou de Jesus para mais gente que qualquer outra
organização o fez em toda a história da humanidade.
Esse jornal cobriu seis copas do mundo e cinco
olimpíadas. Falou da presença de atletas de Cristo na
Seleção Brasileira. Publicou testemunhos de centenas
de atletas, criticou os que dizendo-se cristãos viviam
pisando na bola, foi polêmico ao criticar o idioma
eclesiástico-evangeliquês e os que trocavam o “Ide
por Todo o Mundo” pelo “Vinde à minha paróquia”,
transcreveu manchetes de jornais e revistas seculares
dizendo coisas do tipo:
- Buda ou Cristo?
- Tiraram o nome de Cristo da minha camisa, mas não
tiraram do meu coração. João Leite
- Brasileiros transformam final da copa em cruzada
evangelística.
- E tudo acabou assim! (Taffarel ajoelhado diante de
metade da população do planeta) L A Times USA

- Jorginho ganha o troféu Fair Player da Fifa. (De jogador
mais leal do Mundo)
- Muller, de Atleta de Cristo a Símbolo Sexual – Revista
Placar
- Atletas de Cristo, o movimento religioso que marcou o
Brasil na década de 80 – Revista Manchete.
- São Taffarel salva a pátria! (Contra a Hollanda na copa
de 98)

O jornal criou também os personagens Tonhão
Crentão, Legalino Fariza, Alienaldo, Edu Mundão, Tia
Dinoráh, Victor Triunfalista, Zé Buscafé, O Supertraíra
e O Crente Aladin e o Gênio da Bíblia maravilhosa.
Foi com o coração partido e um nó na garganta,
que escrevi o editorial que anunciou a última edição
desse jornal em maio de 2005. A crise econômica e
institucional que enfrentamos naquela época levou-nos
a tirá-lo do ar. Mas a história que ele contou durante
as duas décadas em que tive a enorme satisfação de
produzi-lo junto com meus colegas de redação, tem o
seu valor não só aqui mas por toda a eternidade porque
o Senhor da história continua a escrevê-la de outras
maneiras e através de outros atletas que encontraram o
caminho do céu através de Jesus, a quem chegaram por
meio deste trabalho.
Por tudo isso é com grande alegria que anunciamos
a volta do nosso jornal para os que quiserem continuar
lendo a história que Deus não para de escrever, agora via
www.atletasdecristo.org.
Porque Jesus garante: “Passarão os céus e a terra,
mas as minhas palavras não haverão de passar.”
Nele,

Alex Dias Ribeiro
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MANCHETES
As notícias desta seção não retratam necessariamente a opinião deste jornal.

CBF antecipa início dos treinos
da Copa em dois dias: 26 de
maio
O coordenador técnico da Seleção, Carlos Alberto
Parreira, revelou que a CBF antecipou em dois dias
a data de apresentação dos jogadores para a Copa do
Mundo de 2014: os treinos começarão em 26 de maio
do ano que vem, na Granja Comary, em Teresópolis, no
Rio de Janeiro.
- Em vez de 28, a preparação para a Copa do Mundo começa
em 26 de maio. Fizemos uma consulta à Fifa e soubemos
que podemos utilizar os jogadores a partir de 26. E vamos
utilizar - disse Parreira.

Já com uma base definida para a Copa do Mundo,
o técnico Luiz Felipe Scolari confirmou recentemente
Julio César como presença certa no Mundial e disse ter
praticamente 18 nomes bem encaminhados. Sofrendo
com uma série de problemas médicos no elenco, o
técnico tem sido obrigado a fazer novos testes. E não
acredita que isso atrapalhe.
- A base está sendo mantida. Tenho trocado um ou outro
em determinado momento, três ou quatro por convocação.
Mas a ideia, a espinha dorsal, está sendo a mesma. Não
me preocupo (com o entrosamento). Não tenho que me
preocupar com o futuro. Vamos ter 18 dias para treinar
para Copa – avaliou o treinador.

A Seleção usará o centro de treinamento em
Teresópolis como base durante o Mundial. Para
receber os jogadores, a Granja Comary está em obras
para modernização. Na primeira fase, o time de Luiz
Felipe Scolari entrará em campo nos dias 12 (Arena
Corinthians, em São Paulo), 17 (Castelão, em Fortaleza)
e 23 (Estádio Mané Garrincha, em Brasília).
Os rivais só serão conhecidos em 6 de dezembro,
quando a Fifa organizará o sorteio na Costa do Sauípe,
na Bahia. Como país-sede, o Brasil é o único classificado
que já sabe as datas dos jogos da primeira fase.
Até o momento, dez seleções estão com vagas
garantidas no Mundial: Brasil, Costa Rica, Estados
Unidos, Argentina, Holanda, Itália, Irã, Coreia do Sul,
Japão e Austrália. Em outubro, a Seleção fará dois
amistosos: contra os sul-coreanos, dia 12, em Seul, e
contra a Zâmbia, dia 15, em Pequim, na China.

Granja Comary está em obras para receber a Seleção
durante a Copa de 2014

Jefferson é o Titular da 
Seleção em Amistosos
Na última semana de setembro foi anunciada a seleção
brasileira convocada para os amistosos contra Coreia do
Sul (12/10) e Zâmbia (15/10), respectivamente em Seul
e Pequim. Com a contusão de Júlio César, o goleiro
Jefferson do Botafogo deve assumir a posição titular de
goleiro nos dois jogos.
A lista dos convocados apresenta algumas surpresas,
entre elas o goleiro Victor do Atlético Mineiro e o volante
Lucas Leiva do Liverpool. Além deles ainda estão na lista
do técnico Felipão, Jefferson (Botafogo), Diego Cavalieri
(Fluminense), Dede (Cruzeiro), David Luiz (Chelsea),
Dante (Bayern de Munique), Henrique (Palmeiras), Daniel
Alves (Barcelona), Maicon (Roma), Marcelo (Real Madrid),
Maxwell (Paris Saint Germain), Luiz Gustavo (Wolfsburg),
Paulinho (Tottenham), Hernanes (Lazio), Ramires (Chelsea),
Oscar (Chelsea), Neymar (Barcelona), Lucas (Paris SaintGermain), Hulk (Zenit), Bernard (Shakhtar Donetsk), Jô
(Atlético-MG) e Alexandre Pato (Corinthians).
Natural de São Vicente-SP mas com pouco mais de
seis anos vividos no Rio de Janeiro, o goleiro Jefferson
de 30 anos de idade foi homenageado no final de
setembro pela Assembleia Legislativa. Ele recebeu
o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro, no
Palácio Tiradentes no centro do Rio. “Fico muito feliz
pelo carinho e o reconhecimento do povo carioca, que
me acolheu e acolheu minha família. Querendo ou não,
tem rivalidade entre uns e outros estados, mas fico
muito feliz. É uma honra receber essa homenagem”
disse o goleiro após o término de um treino no estádio
do Engenhão.
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ATLETAS EM MISSÃO

Atletas de Cristo e Iniciativa 2-3-5 nos
Jogos Abertos do Interior 2013

Outubro é tradicionalmente o mês dos Jogos Abertos
do Interior em São Paulo. A maior competição esportiva
da América Latina atrairá para a cidade de Mogi das
Cruzes, na Grande SP, cerca de 16 mil atletas de mais
de 220 cidades do estado. Entre eles será possível ver
muitos atletas medalhistas olímpicos competindo, bem
como participantes dos recentes campeonatos mundiais
de judô, atletismo, natação, e também do Grand Prix de
vôlei feminino e da Liga Mundial de volei masculino.
O melhor, a entrada de torcedores e evangelistas nos
estádios e ginásios de competição é gratuita.
Atletas de Cristo, em parceira com a organização
Conexão Voluntários em Campo, há muitos anos
vem colaborando através de ações voluntárias com os
Comitês Organizadores de grandes eventos esportivos
como os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo FIFA e etc.
No Brasil estivemos servindo durante os Jogos Pan e
Parapan-americanos do Rio em 2007, nos Jogos Abertos
do Interior São Bernardo do Campo 2006, Praia Grande
2007, Piracicaba 2008, São Caetano 2009, Santos 2010,
Mogi das Cruzes 2011, e Bauru 2012.
Durante o período dos 77º Jogos Abertos do
Interior, Atletas de Cristo estará coordenando mais
um projeto evangelístico, desta vez preparatório
para os grandes eventos esportivos que chegarão ao
Brasil nos próximos anos. Nossos voluntários estarão
preparados para servirem em mais uma ação voluntária
denominada Iniciativa 2-3-5 (www.iniciativa235.org),
que é parte do Movimento Joga Limpo Brasil, também
criado por Atletas de Cristo em 2010 logo após a Copa

44

do Mundo da África do Sul. Nosso objetivo principal é
dar suporte à Prefeitura de Mogi das Cruzes e ao Comitê
Organizador dos JAIs 2013 na realização deste mega
evento esportivo.
“Queremos reunir centenas de voluntários dispostos
a desenvolver ações voluntárias diversas como a
distribuição gratuita de água para atletas e espectadores,
atividades artísticas e culturais, atividades esportivas nas
regiões periféricas da cidade, centros de informação e
divulgação do evento, capelania esportiva, entre outras”
afirma o Pr. Marcos Grava, presidente da Missão.
Para participar, você que é membro de uma
igreja evangélica basta escrever para contato@
voluntariosemcampo.org.br. Você receberá uma ficha
de inscrição, preencha e envie de volta para o mesmo
endereço, sendo que os primeiros 60 inscritos garantirão
alojamento e refeições gratuitas.
Este ano ADC já esteve presente na Copa das
Confederações na cidade do Rio de Janeiro, envolvida
na evangelização de expectadores em dois jogos ao
redor do estádio do Maracanã. Agora parte para seu
oitavo Jogos Abertos do Interior, e com a realização do
primeiro treinamento de Capelania Esportiva no mês de
junho passado, acredita-se que muitos capelães virão
ajudar, visto que esta é uma excelente oportunidade para
se aproximar de atletas e membros da comissão técnica
em alojamentos e locais de competição, bem diferente
dos eventos internacionais onde o acesso aos mesmos é
sempre bem dificultado.
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Além das ações práticas como estas acima, Atletas de
Cristo está desenvolvendo a capacitação de Igrejas para
a evangelização durante a Copa do Mundo e os Jogos
Olímpicos de 2016. O próximo treinamento acontecerá
na primeira semana de novembro, na Faculdade Batista
de Teologia de Itaquera, bem próximo ao novo estádio
que será palco da abertura da Copa do Mundo no dia 12
de junho do ano que vem.
Nestes treinamentos formatados pela Iniciativa
2-3-5, Atletas de Cristo estará compartilhando com as
Igrejas e líderes as muitas oportunidades de alcance
durante um grande evento esportivo, já que desde a
Copa da Alemanha em 2006 Atletas de Cristo tem
estado presente. São oito horas de treinamento e muita
informação para todos que desejam aproveitar este
momento especial que o Brasil vive no cenário esportivo
mundial, e se você deseja saber mais como aproveitar
estes eventos para evangelizar turistas e população
local, participe.
Para maiores informações entre em contato
diretamente com os organizadores do treinamento:
FABTEO – 7 a 9 de novembro de 2013.
Contato: publio.azevedo@uol.com.br com Pr. Publio.
Marcos Grava
Presidente - Atletas de Cristo

Este Programa visa alcançar crianças e adolescentes que praticam alguma modalidade
esportiva em escolas, clubes, escolinhas esportivas, para que recebam ministrações
com valores morais e cristãos por meio de seus professores e/ou técnicos.
Saiba mais desse projeto nas próximas edições deste jornal.
WWW.ATLETASDECRISTO.ORG – CONTATO@ATLETASDECRISTO.ORG
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NOTÍCIAS DOS GRUPOS LOCAIS
Hoje, a porta de entrada em nosso ministério tem sido os Grupos Locais de Atletas de Cristo. São pequenos grupos
que se reúnem semanalmente em todo Brasil, sem contar os grupos no exterior, em diferentes dias da semana e com
representantes de várias modalidades esportivas.
Com uma linguagem esportiva e abrangente, música, resenha (bate-papo) e uma reflexão bíblica, atletas e esportistas
aprendem mais sobre a pessoa e obra de Jesus e também como ser um proclamador do evangelho no meio do esporte.
Confira o que tem acontecido em alguns de nossos Grupos Locais:

> Taguatinga - DF
Nossas reuniões seguem neste semestre a “todo vapor”, embora atendendo menos atletas devido ao calendário
do futebol local, continuamos com portas abertas no Brasiliense Futebol Clube, onde fazemos capelania na
véspera dos jogos em Brasília.
Tem sido uma “tabelinha” de resultado, com vidas edificadas na Palavra do Treinador e com a equipe fazendo
boa campanha no Brasileirão da Série C!
Semana passada tivemos a oportunidade de falar do amor de Deus às atletas do time local que disputa o
1º Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Torcemos para que seja mais um “campo” onde possamos
proclamar que “a melhor coisa da vida é jogar no time de Deus!
Em Cristo,
GL de ADC em Taguatinga-DF
Leandro, EuSouADC.
Acompanhe nossas atividades pelo facebook/atletasdecristodf

> Porto Alegre - RS
O grupo local de Porto Alegre tem se reunido as segundas-feiras com a participação de atletas (Futebol)
profissionais e amadores dos clubes da cidade, além de familiares, treinadores de futebol e esportistas em geral.
Atuamos também apoiando e desenvolvendo projetos sócio esportivos em parceria com igrejas, através de
clínicas, campeonatos e escolinhas de futebol em todo o estado.
Seguimos correndo a carreira que nos foi proposta!
GL de ADC em Porto Alegre
Niles Kael, EuSouADC.

> Rio de Janeiro - RJ
No dia 10 de Junho de 2013 iniciamos um novo grupo local no Recreio dos Bandeirantes, para atendermos a
todos os envolvidos com esportes que vivem na zona oeste do Rio de Janeiro.
As nossas expectativas são as melhores e já temos tido a participação de alguns atletas, ex-atletas, treinadores,
preparadores físicos e gestores esportivos, alguns com esposas e filhos, que participam ativamente do grupo
todas as Segundas-feiras, às 20h00 na Rua Helena Manela, 101, no Recreio dos Bandeirantes.
Na liderança estão Zick e Jocimar que se revezam nos estudos bíblicos usando sempre princípios e verdades
bíblicas que devem ser aplicadas ao esporte de uma maneira geral, e no dia a dia. Estamos agora nos preparando
para que o nosso Congresso Regional Sudeste de Atletas de Cristo no Rio de Janeiro.
“Que surja uma nova geração de atletas comprometidos com o Reino e sejam um referencial positivo no meio
do esporte, como disse anos atrás João Leite”
GL de ADC no Rio de Janeiro.
Pr. Zick Luz, EuSouADC.
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NOTÍCIAS DOS GRUPOS LOCAIS
> Rio Branco – Acre
O Grupo local dos Atletas de Cristo no Acre completou 3 anos em Maio de 2013 e já conta com 4 polos de
atividades evangelísticas por meio do esporte, sendo 2 polos (Futebol e Vôlei) na capital Rio Branco e 2 Polos
(Futsal e Vôlei) no município de Senador Guiomard e ainda com projeto piloto com Basquete na capital. O
esporte tem sido a “isca” utilizada por este grupo para que Atletas sejam transformados em discípulos de Cristo
e hoje o Grupo Local do Acre já conta com mais de 300 participantes.
Destaque deste grupo local foi a realização de 2 Campus de Futebol para jovens de 7 a 16 anos e o projeto
Concentração que tem objetivo de fortalecer espiritualmente a vida de todos os Atletas participantes, sejam eles
já convertidos ou não. Este grupo não fica somente nas “quatro linhas” e realização ações sociais em visitas a
clínicas de recuperação e casas de apoio, sempre anunciando o evangelho de Cristo.
Por fim a ação social por meio da arrecadação de alimentos, quase 8 toneladas nestes 3 anos, tem atraído cada
vez mais os participantes a fazerem o IDE do Senhor de maneira completa através do esporte.
Acesse e conheça mais: www.atletasdecristoacre.blogspot.com
GL de ADC em Rio Branco (AC)
Sender Sil, EuSouADC.

VERSO ILUSTRADO
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IGREJA NA VISÃO

Neste espaço apresentaremos as igrejas que estão
aderindo à visão de ministérios esportivos, seja no alcance
e pastoreio de esportistas ou mesmo na proclamação do
Evangelho através do esporte. É fundamental para nós
caminharmos lado a lado com aquela que entendemos ser
justamente a “agência oficial” do Reino de Deus na terra:
a igreja local.

realizado ao redor do mundo, levando o Evangelho através
do futebol. Além disso, a Igreja do Nazareno Central
de São Paulo, localizada no bairro do Jabaquara, tem
nos acolhido semanalmente para os encontros de nossa
equipe de trabalho, contribuido financeiramente para a
manutenção da Missão, além de desenvolver projetos
sócio-esportivos na comunidade local nas modalidades
de futebol, jiu-jitsu e bike.

Um bom exemplo disso tem sido a Igreja do Nazareno,
que há muito tempo atrás, através de nosso ex-presidente
Se a sua igreja também respira o ministério esportivo,
Silas (ex-jogador de futebol do São Paulo e da Seleção ou mesmo deseja viver esta realidade, escreva para nós.
Brasileira), se aproximou da Missão e desde então tem leonardo@atletasdecristo.org
nos abençoado com seu apoio e dedicação.
“Temos o prazer em poder cooperar com este ministério
A Igreja do Nazareno tem acolhido diversos grupos que tem sido tão relevante na evangelização de atletas em
locais ao redor do país, como o caso de Recife – PE onde nosso país. EuSouADC!”
há alguns anos iniciou um Grupo Local de Atletas de
Cristo, e hoje tem gerado muitos frutos. Também existem
Rev. Mateus Andrade Ramos
outros grupos em andamento nas cidades de Americana e
Igreja do Nazareno Central de São Paulo
Atibaia – SP, Natal – RN, Fortaleza – CE, e até mesmo
em países fechados para o Evangelho.
Outro benefício dessa parceria tem sido o envio de
missionários para projetos que Atletas de Cristo têm

MOTIVOS DE ORAÇÃO

• Pela ação evangelística da Iniciativa 2-3-5 nos Jogos Abertos do Interior. Pelos voluntários que virão para o
trabalho e pelo alcance de pessoas;
• Pelo jogo de futebol em Outubro com a presença da Equipe ADC em Sergipe;
• Pelo projeto ADC da Igreja Evangélica Presbiteriana de Jandira no alcance de mais crianças
(este ano já conseguiram 201);
• Pelo programa Atletas no Ar transmitido pela Rádio Transmundial – parceira de ADC;
• Pela volta do Jornal ADC – para que muitas vidas sejam impactadas com mais este projeto.
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PARCEIROS DE ADC

Neste mês o destaque de Parceiro ADC, sem dúvida
alguma, vai para a Rádio Transmundial. Companheira
dos Atletas de Cristo durante mais de uma década,
quando transmitia semanalmente o programa de rádio
Atletas no Ar, a RTM abre novamente as suas portas e
microfones para nossa participação após quatro anos de
interrupção.
Assim, desde o dia 2 de setembro é possível acompanhar
o novo formato do programa todas às segundas-feiras
13:00h, com reprise às terças-feiras 21:30h, aos sábados
00:30h, e aos domingos 09:30h. Para ouvir basta você
entrar no site da RTM, com endereço no link abaixo, e
acompanhar nosso programa, com um bate papo esportivo
bem descontraído.
Neste novo formato, Atletas no Ar apresenta alguns
quadros novos como o Atletas em Missão, que mostra o
que ADC tem feito pelos campos missionários esportivos
no Brasil e no mundo. Além dele, tem também o Boa
Medida, com dicas importantes a respeito de atividade
física e saúde para quem deseja se manter em forma, e o
Por Onde Andas, para você relembrar alguns nomes do

esporte e saber o que estão fazendo os nossos atletas do
passado. Além disso é possível ainda curtir uma boa
música e interagir com os apresentadores do programa
pelas redes sociais.
O programa Atletas no Ar tem a direção do radialista
André Castilho, com a participação do presidente de ADC
Marcos Grava, do superintendente executivo Ricardo
Ximenes, e também de Felipe Câmara que trás sempre as
últimas notícias do esporte no Brasil e no mundo. É possível
participar do programa enviando mensagens pelo nosso
facebook, onde inclusive você poderá ouvir os programas
da semana. www.facebook.com/atletasdecristooficial.

SEJA UM PATROCINADOR
DESTE JORNAL

SEJA UM PARCEIRO DE
ATLETAS DE CRISTO

OUÇA O PROGRAMA
ATLETAS NO AR
RÁDIO TRANSMUNDIAL

Se você deseja colaborar para este
Jornal continuar alcançando milhares
de vidas, entre em contato conosco.

Ajude-nos nosso Ministério a manterse atuante nos campos, nas quadras
e nas pistas.

Ao Vivo – 2as Feiras – 13h
Reprises: 3as feiras – 21h30
Sábados - 00h30 / Domingos - 9h30

Criação Visual e Webdesign

WWW.ELOGOS.COM.BR
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