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“Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora.”
1Ts 5.11 NVI

EDITORIAL
Já estamos em 2014, um ano muito especial para a Missão
Atletas de Cristo. É ano de Copa do Mundo, e o melhor,
desta vez ela vai rolar em nosso próprio país. Pensando
nisso desde 2010 ADC está preparando algumas ações para
as igrejas que desejam aproveitar este momento histórico e
fazer diferença em sua comunidade e cidade, mesmo que
você não esteja em uma das sedes da Copa do Mundo.
Queremos que nossos Grupos Locais estejam munidos de
ferramentas para compartilhar Jesus Cristo neste que é o
maior evento esportivo do mundo em termos de audiência
global. Para o Brasil virão seleções importantes em termos
de trabalho missionário, como o Irã, Argélia, Nigéria, Bósnia
e outras. Prepare-se, em breve você terá mais informações
para se envolver e assim produzir um grande impacto que
vai deixar um legado em toda a sua região.
Nesta terceira edição do Novo Jornal de ADC trazemos
um conteúdo bem diversificado e atrativo para você ler e
compartilhar com seus amigos, familiares e todos aqueles
que seu e-mail puder alcançar. Lembre-se, basta um clic
e este jornal será enviado para os tablets, computadores e
celulares de centenas de seus contatos, muitos deles não
cristãos, que poderão conhecer o amor de Deus através
de uma leitura leve e descontraída, falando de algo que
certamente muito lhes interessa: esporte.
Pra começar bem sua leitura, não deixe de ver na página
4 uma bela crônica escrita pelo Zick, nosso líder do grupo
local do Rio de Janeiro, e que apesar da experiência continua
abrindo novos grupos e discipulando mais atletas. A partir
de um belo testemunho de nosso querido Silas, desta vez
quando ainda jogava no São Paulo, você será encorajado a
iniciar este ano com uma posição bem mais firme a respeito
de sua fé cristã, e desta forma começar o ano com o “pé
direito” e, esperamos nós, embaixo do muro.
Confira ainda nesta edição, na sessão Jogo Rápido, uma
nova modalidade que surge e cresce a cada dia e originária
dos guetos americanos. O basquete praticado por três
jogadores em meia quadra já tem representante de ADC,
e o melhor, em alto nível já que nossa atleta está entre
as dez melhores jogadoras do mundo! Na mesma página

ainda temos as manchetes do esporte brasileiro e mundial,
neste mês falando sobre uma das seleções que vem à Copa,
neste caso a Bósnia, que disputará no Brasil seu primeiro
campeonato mundial de futebol.
Com a volta da circulação de nosso jornal, os Grupos
Locais também voltaram a enviar notícias de seu dia-a-dia,
o que muito nos alegra e motiva. Assim, veja nas páginas
6 e 7 as informações de mais alguns grupos de Atletas
de Cristo espalhados pelo Brasil. Louvamos a Deus pelo
trabalho incansável de seus líderes e colaboradores, que
mantém a chama viva e brilhando. E para honrar todo
este esforço, as notícias que recebemos é que mais grupos
estão surgindo já no início de 2014, com destaque para
mais um Grupo Local sendo inaugurado em fevereiro na
cidade de Campinas (onde estarão hospedadas as seleções
de Portugal e Nigéria), sob a liderança de nosso querido
Fabio Mica. Glória a Deus!
Nas últimas páginas do Jornal trazemos outra igreja,
desda vez direto da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que está
firme na visão de ministério esportivo, e com um lindo
projeto socioesportivo que tem alcançado 170 jovens
numa região carente, tudo isso liderado por um ADC, o
ex-jogador de futebol e hoje missionário Marcelo Tito. Veja
ainda mais algumas dicas para a sua saúde na sempre útil
Boa Medida, neste mês falando sobre os hábitos corretos
que influenciam nossa saúde e o rendimento esportivo.
Por útimo falaremos de mais um importante parceiro
de ADC, desta vez o Ministério Esportivo Ambassadors
in Sport. Apesar da nomenclatura em inglês, por conta de
sua origem em Bolton na Inglaterra, Ambassadors já está
atuante no Brasil há dez anos e com relevantes serviços
prestados à nossa igreja. Para este ano eles estão com a
agenda cheia e muitas novidades para auxiliar sua igreja no
que se refere ministério esportivo específico com futebol.
Ah, já ia me esquecendo. Não deixe de interceder pelos
pedidos do mês, pois como você bem sabe, sua oração
muito pode em seus efeitos.
Um boa Leitura!

Marcos Grava
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MANCHETES
As notícias desta seção não retratam necessariamente a opinião deste jornal.

Seleção da Bósnia
Time é a única seleção que virá ao Brasil que jamais esteve em
outra edição da Copa do Mundo.
Será a primeira vez que o país participará do evento
e a delegação deve chegar ao Brasil no dia 10 de junho,
a Bósnia está no grupo F da Copa do Mundo, ao lado de
Argentina, Nigéria e Irã.
A Federação de Futebol da Bósnia e Herzegovina
confirmou que a seleção terá o Guarujá, no litoral de São
Paulo, como base para Copa do Mundo 2014.
Segundo uma nota oficial no site, a federação
informou a escolha pelo Complexo Hoteleiro Casa
Grande: “Após consultas internas, o complexo cinco
estrelas Casa Grande foi selecionado, a 100 quilômetros
de São Paulo, localizado na costa do oceano Atlântico”.
O Estádio Municipal Antonio Fernandes fica a menos
de cinco quilômetros do local, e está sendo reformado
para receber à Bósnia e possivelmente alguma outra
seleção. A reforma conta com investimentos de R$ 12
milhões do governo do estado de São Paulo e R$ 4,5
milhões do Ministério do Esporte. A obra está 45%
concluída e já teve início a instalação do novo sistema
de drenagem e irrigação do gramado, que seguirá os
padrões da FIFA.
Na parte externa do estádio está sendo realizados os
trabalhos de colocação de muros e calçadas, instalação
das cabines de imprensa, e bases do painel de energia
solar. Na parte interna, as instalações dos sistemas
elétricos e hidráulicos estão na parte final, além da

(Crédito Federação da Bósnia)

implantação do SPA, e acabamentos das salas de
imprensa, coletiva, academia, cozinha e demais espaços
reservados ao almoxarifado e equipamentos técnicos. A
previsão de entrega é para 31 de março de 2014.
A estreia será no dia 15 de junho, no Maracanã,
contra a Argentina. Depois, a seleção enfrenta a Nigéria
em Cuiabá, no dia 21, e termina a primeira fase contra o
Irã, no dia 25 de junho.
Fonte: http://www.portal2014.org.br

JOGO RÁPIDO

Cristal Rocha - Basquete 3x3

Recentemente recebemos a visita de mais uma Atleta
de Cristo que tem usado seus talentos para glorificar
a Deus em sua modalidade esportiva e até mesmo na
televisão, quando foi entrevistada por Serginho Groisman

no Programa Altas Horas - da Rede Globo. Casada com
o missionário de Atletas de Cristo Anderson Rocha,
treinador de futebol num projeto social na Baixada do
Glicério - SP, Cristal nasceu em 02 de fevereiro de 1982,
e durante muitos anos jogou o basquete profissional nas
maiores equipes do basquete brasileiro. Hoje ela pratica
uma nova modalidade do esporte mundial que em breve
será testado inclusive nos Jogos Olímpicos, provavelmente
de 2020. Ela é a número um do ranking brasileiro e a atual
número 10 do mundo no Basquete 3x3 (pronuncia-se: três
xis três). “Deus mudou a minha história e decidi fazer a
sua vontade... Ele me edifica e me renova a cada dia...”,
afirmou Cristal em sua rede social.
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ATLETAS EM MISSÃO

Feliz Ano Novo Diferente
Em 1987 viajei do Rio de Janeiro para São Paulo,
a convite do Silas, para assistir a final do campeonato
paulista. Na ocasião ele estava praticamente iniciando
sua carreira de atleta de futebol.
Na véspera do jogo, depois do treino recreativo no
estádio do Morumbi, estávamos conversando antes
dele seguir para a concentração, quando um repórter
aproximou para entrevistá-lo.
A entrevista já havia terminado quando o repórter
perguntou ao Silas se poderia responder a uma
curiosidade dele. Era algo particular e não fazia parte da
matéria da entrevista.
Eu nunca mais esqueci daquela conversa, tanto que
hoje, passados vários anos, estou aqui compartilhando
com você neste artigo.
O repórter perguntou: “Silas, deve ser muito difícil
ser um crente como você e viver no meio do futebol!” A
resposta do Silas, a princípio, surpreendeu ao repórter – e a
mim também – mas, depois pude entender perfeitamente
o que ele estava dizendo, quando completou a resposta
diante da nossa face sem entendimento: – “não é difícil
ser crente no meio do futebol quando você se posiciona.
Quando você define, o pessoal o respeita. Eles podem
até não concordar, mas o respeitam. Agora, se ficar em
cima do muro, além de não respeitarem, você acaba
levando pedradas dos dois lados”.
Nestes meus 30 anos trabalhando com atletas tenho
confirmado - o que Silas falou é realmente uma grande
verdade, seja no meio do esporte, na escola, no trabalho
ou em qualquer atividade na qual aquele que se diz
crente esteja envolvido. As pessoas só respeitam os que
tomam uma posição firme. Aquele atleta “migué” não
é levado a sério, não é respeitado pelos crentes e muito
menos pelos descrentes. Além disso, acaba levando
pedradas tanto dos crentes – que o criticam pelo seu
mau testemunho – como dos descrentes – que zombam
e debocham dele por viver uma mentira. Ao mesmo
tempo, serve de tropeço para muitos que acabam por não
querer conhecer Jesus, devido à falta de compromisso
dele.
Quando fui missionário em Portugal, passamos
uma noite de Natal com atletas em um hotel em Luso
– cidade próxima ao Porto – onde celebramos juntos
a data agradecendo o nascimento do Salvador Jesus
Cristo. Uma das coisas que me chamou a atenção
nos testemunhos que ouvimos, foram as dificuldades
que muitos dos nossos irmãos estavam passando em
seus clubes, seja por contusões, falsas acusações, ou
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perseguição por parte de pessoas que não gostam dos
crentes, mas, também notei que em muitos desses casos,
os atletas com dificuldades eram aqueles que tinham,
de fato, um compromisso real com o Senhor e estavam
incomodando o reino das trevas. Daí a razão do inimigo
procurar fazer com que se calassem ou que deixassem
de dar bom testemunho devido às provações.
Saiba que o diabo não está preocupado com aquela
pessoa, atleta ou não, que não tem um compromisso
sério com Deus, porque esse não o incomoda. Muito
pelo contrário, está ajudando, colaborando com
ele. Aquele que tem um compromisso verdadeiro com
o Senhor procurando viver uma vida de santidade,
esse preocupa o diabo porque pode causar – e causa –
grandes prejuízos aos seus propósitos.
Sei que alguns de nós estabelecemos muitos alvos
para o ano que está iniciando. Sei, também, que não
cumpriremos uma boa parte deles – talvez a maior. Isso
já aconteceu no passado.
Quero desafiar você que me lê a fazer uma mudança
radical; ao invés de muitos alvos para 2014, coloque
somente um – “Quero neste ano ter um compromisso
sério, verdadeiro, real com o Senhor Jesus Cristo.
Procurar viver uma vida de santidade e santificação
e assim agradar àquele que tudo fez por mim”. Para
os que têm este objetivo, a Palavra de Deus reserva
a promessa: “Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e
guardará do maligno.” (2Ts 3:3)
(Zick – Atletas de Cristo/Rio de Janeiro)

Congresso Regional Sudeste de ADC 2013-RJ
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BOA MEDIDA
Por Lovian Henrique
Fisiologista Especialista em Medicina do Esporte.
MEDIDA CERTA? HÁBITO CERTO!

A boa orientação faz toda a diferença.
Com certeza, a intenção é muito boa, uma vez
que este tema MEDIDA CERTA procura levar a
proposta da prática de atividade física, estimulando
a população com ações promocionais em praças
públicas, estimulando os governantes das cidades a
construirem suas academias ao ar livre, caminhada
disso e corrida daquilo...
O cuidado com a prevenção de problemas não
é devidamente considerado, o que mais chama a
atenção é a falta de um diagnóstico adequado do estilo
de vida e das aptidões e necessidades específicas dos
participantes.
Sabemos que os métodos de avaliação, prescrição
e realização dos exercícios realizados deixam muito a

desejar, este é um aspecto que chama muito a atenção,
porque estamos falando de um tema que está servindo
de exemplo para milhões de pessoas.
Seria ótimo se a excelente intenção do tal adotasse
a proposta correta, tentando intervir dentro da rotina
de vida de cada um, propondo exercícios e orientações
de correção de hábitos nutricionais inadequados que
pudessem ser bem aceitos e proporcionassem sua
adoção definitiva.
Agora, o problema mais sério é o método utilizado,
talvez fruto da necessidade de criar um projeto para
sabe se lá o que... Dificilmente algum dos participantes
irá manter estas propostas quando a proposta terminar.
As propostas agressivas nós já sabemos que não
funcionam como resultado definitivo, é quase a mesma
de um spa, onde as pessoas são monitoradas com
restrições muito agressivas, perdem peso, entretanto
quando o programa termina voltam a ganhar todo o peso
perdido e ainda com um saldo a mais, temos também
como exemplo a lipoaspiração, voltaram os hábitos
errados, voltou a gordura acumulada!
Para perder peso, ganhar condicionamento físico e
saúde, é preciso Mudar Hábitos!

VERSO ILUSTRADO
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NOTÍCIAS DOS GRUPOS LOCAIS
Assim como na edição anterior, mostraremos a seguir o que rola em alguns de nossos grupos locais espalhados pelo
Brasil.
Você ainda pode conferir horários, locais e datas de reuniões, bem como contatos de nossos líderes em nosso site.Todo
mês mostraremos alguns relatos de nossos líderes ADC, acompanhe e ore por eles.

> Porto Alegre – RS
No mês de dezembro tivemos dois grandes momentos, o primeiro foi o encontro Joga limpo Brasil em preparação para
as ações da Copa 2014, e para encerrar o ano tivemos nosso encontro regional. Alguns de nossos atletas não puderam estar
juntos por um bom motivo, estão em pré-temporada para o campeonato Estadual e outros disputando os campeonatos
brasileiros serie A e sub 20. Apesar disto foi um tempo muito especial de comunhão. Agora é descansar um pouco para
entrar 2014 com força total e ganhar esta Copa para Jesus.
GL de ADC em Porto Alegre/RS
Niles Kael, EuSouADC.

> Santo André - SP
“Eu Visto Essa Camisa”
No dia 30/11 foi realizado o I Encontrão 2013 da Região do ABC Paulista e Baixada Santista sob os auspícios do Grupo
Local de Santo André com o tema Eu Visto Essa Camisa! Neste contamos com a presença de mais de 100 atletas de toda
a região.
Louvor e adoração com o Coral Soul Livre e o Grupo Aliados do Criador, testemunhos das Atletas Soraia André a
“Japonegra” primeira mulher Brasileira de cor negra a participar de uma olimpíada na modalidade de judô feminino Seul 1988.
Fabiana Araújo “Enquanto houve 1% de chance tive 99% de fé” atleta de Basquete Norte Americano que através do
talento que recebeu do Senhor Jesus Cristo teve a sua formação pela Oklahoma City University.
Adriana Do Nascimento “Mesmo longe, perto quero estar” atleta de handebol com passagens pela Europa, países onde
na grande maioria o Islamismo era a religião dominante em número de seguidores, com várias atuações pela Seleção
Brasileira, hoje é Atleta da Metodista São Bernardo e Atleta de Cristo.
Fechando, tivemos a preleção do nosso querido Presidente Marcos Grava.
GL de ADC em Santo André/SP
Lovian, EuSouADC.

> Maringá - PR
A cada dia Deus tem nos mostrado que vale a pena investir tempo em Sua obra. Como a palavra de Deus nos orienta
a sermos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, temos investido o nosso coração neste ministério e
pudemos já ver frutos daquilo que Deus tem feito na vida de muitos atletas. Temos tido reuniões semanais com atletas
profissionais e amantes do esporte com um grupo de aproximadamente 10 pessoas atuantes. Com alguns atletas tem sido
desenvolvido um trabalho de discipulado e capelania, e com outros já podemos ver o crescimento espiritual e o despertamento
do Espírito Santo em levantar cada um como um multiplicador da palavra de Deus em cada modalidade ou time onde estão
servindo. É maravilhoso ver a ação do Espírito Santo a cada reunião. Durante esses últimos meses estivemos multiplicando
o grupo para Campo Mourão, cidade próxima. Para a gloria de Deus o grupo está funcionando e crescendo. Em tudo isso
podemos comprovar o que Deus diz em Sua palavra que o nosso trabalho não e vão no Senhor ( 1Coríntios 15:58)..
GL de ADC em Maringá/PR.
Israel Santiago, EuSouADC.
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NOTÍCIAS DOS GRUPOS LOCAIS
> Brazlândia - DF
Chegamos ao final da temporada 2013 do nosso grupo local com muita gratidão ao Treinador pelas vitórias alcançadas!
Com o reforço do volante Baiano no grupo, conseguimos entrar no Brasiliense FC e levar a Palavra de salvação em
Cristo a muitos atletas. E, através dessa parceria, surgiram vários convites de outros clubes locais (inclusive do futebol
feminino) com o mesmo objetivo! Louvamos a Deus por nos reinserir nos clubes e pelos atletas que aceitaram o desafio,
nos proporcionaram essa conquista e se lançaram nas ‘mãos do Treinador’!
Fechamos ‘as cortinas’ com o primeiro Encontro Regional Centro-Oeste de ADC no dia 23 de novembro. Foi muito
edificante e prazeroso desfrutar da comunhão e das experiências compartilhadas entre os participantes, onde destacamos o
fortalecimento do vinculo com o grupo de Goiânia, na pessoa do Edson Mesquini!
As fotos do grupo local em 2013 estão à disposição no facebook: atletasdecristodf.
Em Cristo,.
GL de ADC Brazlândia – DF
Leandro, EuSouADC.

> Tupã - SP
O Grupo Local de Tupã, conta com 40 meninos e 12 meninas, que se reúnem todas as segundas-feiras às 19 horas.
Feliz Ano Novo cheio da presença do Espírito Santo na vida de cada um, amém.
GL de ADC em Tupã/SP
Olisval, EuSouADC

> Macapá - AP
Estamos acabando o ano de 2013 com a esperança que 2014 venha com suas bênçãos redobradas sobre o Nosso Grupo
Local, principalmente com a esperança de que consigamos um local fixo para as nossas reuniões, Amados no Amapá se
tratando de Esporte é tudo mais complicado e difícil, mas tenho a convicção e a certeza que em Cristo Jesus iremos alcançar
nossos objetivos.
Feliz 2014 a todos e que a graça de Cristo resplandeça sobre nossas vidas, líderes de multidões!
GL de ADC em Macapá/AP
Gean Lopes, EuSouADC

> Nova Odessa - SP
É com grande alegria que contamos a todos as bênçãos que Deus tem feito aqui nos projetos ADC/AND12, além
de termos reuniões locais com media de 15 pessoas, tivemos a participação de nossa equipe de basquete e streetball
evangelizando em vários eventos da região, como: Liga Fast, 3x3 ANB Universitário, Libra, onde realizamos evangelismo
com atletas, participamos da ação global, SESI, campanha de prevenção ao câncer de mama e próstata, outubro rosa e
novembro azul, evangelizando nestes eventos. Tivemos com as crianças da escolinha de basquete AND12 nos eventos
com igrejas locais e regionais de evangelismo pelo esporte. Minha esposa na liderança local e reuniões especiais com
convidados ministrando palavra de Deus, e a mais nova bênção é a participação dentro do Hospital Psiquiátrico Seara com
grupo de ministração e evangelismo dentro da entidade, iniciado pela promoção de ginástica com pacientes e futebol de
campo com os internos com 10 conversões e 7 jovens voltaram ao Senhor até agora. Que em 2014 conquistarmos novos
alvos aqui em Nova Odessa.
GL de ADC em Nova Odessa/SP
Anderson Cantarelli, EuSouADC.
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IGREJA NA VISÃO
Todos os meses temos apresentado neste espaço
alguns exemplos de igrejas que tem desenvolvido
ministérios esportivos para servirem suas comunidades.
Como sabemos, o esporte é uma poderosa ferramenta
para a proclamação do evangelho e para o discipulado,
e é através de atividades esportivas e recreativas que a
Igreja Batista Central de Bangu, na zona oeste do Rio de
Janeiro, tem alcançado muitas famílias ao seu redor.
O Ministério Esportivo “Transformação Urbana”, que
é liderado pelo missionário Marcelo Luiz Tito, ex-goleiro
profissional de futebol, com passagens por clubes como o
Bangu, Campo Grande, Mesquita e Ceres Futebol Clube,
atende à comunidade com aulas de Jiu-Jitsu, Muay Thai,
Futsal, além das aulas de Basquete 3x3 que começarão no
início do próximo ano.
Só nas aulas de Jiu-Jitsu e Muay Thai, que acontecem
durante toda a semana, são cerca de 150 crianças
participantes, divididas em dois centros de treinamento:
um próximo à igreja e outro na Comunidade Vila Aliança.
As aulas de artes marciais são ministradas pelo Pastor da
Igreja, Marco André Vitório que é faixa preta de Jiu-Jitsu,
e pelo professor Rodrigo Índio, que foi alcançado pela
igreja e hoje serve a sua comunidade.
Há duas semanas começaram as aulas de futsal,
ministradas por Marcelo Tito, e já são cerca de 20 alunos
atendidos.

Mas além das atividades esportivas, esta querida igreja
tem usado o esporte para também levar a sua comunidade
ações como atendimento de saúde, higiene dental e reforço
escolar. É o esporte sendo associado a outras áreas para
que a igreja possa servir muito mais pessoas.
Com tudo que tem acontecido, a Igreja Batista Central
de Bangu tem se tornado uma referência através de seu
ministério esportivo e, por isso, tem auxiliado a outras
igrejas em atividades semelhantes.
Em Junho de 2013, aproveitando o início das férias
escolares, foi realizada uma EBF Esportiva, que é a
tradicional Escola Bíblica de Férias que é sempre realizada
em nossas igrejas, porém com o tema esportivo. E para
2014 estão sendo planejados mais diversas atividades
para alcançar ainda mais pessoas.
A Igreja Batista Central de Bangu é mais um exemplo
de uma igreja parceira de Atletas de Cristo que tem
alcançado sua comunidade através do desenvolvimento
de ministérios esportivos. Se sua igreja ainda não é nossa
parceira, escreva para nós! Teremos uma imenso prazer
em ajudá-la nesta caminhada!
Se você deseja que sua igreja também faça parte desse
time, e seja mais uma parceira de Atletas de Cristo, escreva
para nós: relacionamentos@atletasdecristo.org

MOTIVOS DE ORAÇÃO

• Pelos projetos e desafios que teremos em ADC durante este ano de 2014;
• Pelos Grupos Locais espalhados pelo Brasil e pelo mundo - para que continuem trabalhando e levando a Palavra
de Deus à vida de vários atletas;
• Pelos ministério desenvolvido pela Ambassadors In Sport no Brasil – parceiro de ADC;
• Pelos milhares de Atletas de Cristo espalhados no Brasil e fora do país - por coragem em seu posicionamento como
cristãos:
• Agradeça a Deus pelos Congressos Regionais de ADC realizados no mês de Dezembro;
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PARCEIROS DE ADC
dedicarem à cultura do futebol, a fim de transformar vidas
e comunidades com o poder do Evangelho de Jesus Cristo.

Ambassadors In Sport BRASIL

Objetivos: Estabelecer bases em todo o mundo;
Realizar parcerias estratégicas; Ser uma referência no
ministério de futebol.

Atualmente a diretoria é composta por cinco líderes:
Guilherme Thomé, José Freitas, Rafael Donato, Laerte
Neste mês escollhemos um parceiro de ADC que
Vieira e Valmir Miranda, este o atual Diretor Executivo
tem o foco de seu ministério no trabalho com o futebol.
Operacional.
Ambassadors in Sport deu seu início em 1990 na cidade
de Bolton, na Inglaterra. Desde então, o objetivo da
Valmir Miranda Soares, 36 anos, é casado com Claudia
missão foi de estabelecer parcerias com igrejas e outros Kelly e ambos têm 2 filhos. Foi jogador de futebol
grupos cristãos para desenvolver o ministério de futebol. profissional, com passagens por clubes no Brasil e na
AIS está presente hoje em 18 países, e desde 2004 atua
no Brasil sendo liderado inicialmente pelo missionário
sérvio Goran Tomic e sua família. As ações são compostas
de treinamentos de futebol, clínicas, ministério em prisões,
escolas, equipes femininas e masculinas de futebol,
acampamentos, viagens missionárias internacionais, e
dos principais eventos esportivos globais, tais como a
Copa do Mundo e Olimpíadas.
Muitas igrejas em várias partes do mundo crescem
em sua missão, e outras estão sendo plantadas através do
ministério de futebol.
Missão: Anunciar as Boas Novas de Jesus Cristo para
todas as nações através do futebol.
Visão: Desenvolver o ministério de futebol impactante
em cada país do mundo, capacitando as igrejas para se

Bélgica. É bacharel em Comunicação Social com ênfase
em Publicidade e Propaganda (formado pela Universidade
Anhembi Morumbi) e MBA em Gestão Mercadológica
(formado pela Universidade Ibirapuera). São membros
da Igreja Batista Maranata em SP, servindo como líderes
do Ministério de Evangelismo e Missões e Diaconato.
Como você pode participar?
- Jogando com propósito numa de nossas equipes;
- Orando pelo ministério Ambassadors BRASIL;
- Participando do TREC (Treinamento para técnicos e
recursos para a igreja) oferecido por Ambassadors;
- Divulgando e indicando amigos para servirem através
de Ambassadors Brasil;
- Contribuindo regularmente para o ministério no Brasil.
Mais informações: http://www.ais-brasil.org

OUÇA O PROGRAMA ATLETAS
NO AR
RÁDIO TRANSMUNDIAL

SEJA UM PATROCINADOR DESTE
JORNAL

SEJA UM PARCEIRO DE ATLETAS
DE CRISTO

Se você deseja colaborar para este Jornal

Ajude-nos nosso Ministério a manter-se

Ao Vivo – 2as Feiras – 13h

continuar alcançando milhares de vidas,

atuante nos campos, nas quadras e nas

Reprises: 3as feiras – 21h30

entre em contato conosco.

pistas.

Sábados - 00h30 / Domingos - 9h30
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