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EDITORIAL
Por que perdemos mais uma Copa?
Quando a Copa do Mundo de 2010 acabou, mais
cedo para o Brasil você se lembra, encontraram um bode
expiatório na época. Fomos nós, os Atletas de Cristo,
os culpados pela derrota brasileira na África do Sul.
Esqueceram até mesmo do técnico Dunga, e a mídia caiu
em cima de Jorginho, Lúcio, Kaká e companhia. Ainda na
África do Sul, já com o Brasil desclassificado, eu lia as
críticas sobre o Taffarel, um dos olheiros da CBF, dizendo
que ele não estava cumprindo seu papel indo observar
os outros jogos. Uma completa inverdade, porque eu
pessoalmente pedi a alguns amigos na África do Sul que
o recebessem em suas cidades, e dessem o suporte devido
para que chegasse aos estádios e assistisse aos jogos dos
adversários do Brasil. Bem, mas a história em nosso país
mostra que todo poder à imprensa pertence, pelo menos a
uma parte dela, que naquela Copa não estava nada contente
com os limites que o técnico Dunga impôs, e ainda no
meio do campeonato baixaram o pau no treinador e em
seus comandados que, sob tamanha pressão, perderam
uma Copa em apenas 30 minutos naquele fatídico jogo
contra a Holanda.
Logo depois da saída do Dunga, você também se
lembra, anunciaram em péssimo estilo um novo tempo
para a seleção brasileira. A era Mano Menezes começava
da pior maneira possível, quando logo no primeiro
jogo dele como treinador, o inocente abriu a porta para
a imprensa no momento da preleção com os jogadores,
bem na hora que filosofava sobre o comprometimento da
galinha e do porco ao se preparar um omelete. Abrir aquilo
que é considerado o santo dos santos no meio do esporte,
o momento mais particular entre jogadores e staff, apenas
para mostrar que a nova comissão técnica não impedia a
imprensa de mostrar tudo, e mais do que devia, fez com
que mais tarde não o omelete, mas ele mesmo fosse fritado
pela própria imprensa que protegeu. Resultado: trocamos
de treinador um ano antes da Copa do Mundo, enquanto o
técnico campeão de 2014 persevera no cargo há 10 anos.
Depois da ressaca de 10 gols sofridos entre a semifinal
e a disputa de 3º e 4º lugares, fiquei me perguntando quem

seria o bode desta vez. Nós não poderíamos ser, já que
a imprensa novamente forçou a barra e conseguiu que
impedissem as reuniões dos atletas cristãos dentro da
concentração. O técnico também não foi, porque apesar
de puxar pra si toda a responsabilidade do fracasso, houve
aqueles que se lembraram do título de 2002 e a Copa das
Confederações do ano passado. Seu assistente, desta vez
pouparam, já que estar ali e não estar parece não fazer muita
diferença. Então, de quem seria a culpa desta vez? Foi o
sistema tático, a convocação equivocada, o desastrado
do colombiano que sacou o Neymar da Copa, a imprensa
dentro da concentração que até música-tema quis usar os
treinadores para convencer a torcida, ou tudo se resume
mesmo à falta de organização típica do futebol brasileiro?
Bem, quando vencemos a Copa dos Estados Unidos
e nos preparávamos para a Copa na França, Atletas de
Cristo lançou um interessante material de evangelização.
Era um kit contendo Bíblias e um vídeo gravado com os
testemunhos dos campeões de 94, e o título deste material
trazia a seguinte pergunta: “O Brasil vai ganhar a próxima
Copa?” Todos os atletas então respondiam: “Só Deus
sabe!”. A verdade é que depois de uma lambança como
esta que acabamos de ver, e o pior, dentro de casa, já que
nós Atletas de Cristo não seremos taxados de culpados
desta vez, a resposta que mais parece apropriada para a
pergunta do início deste editorial é: Só Deus sabe!
Enquanto tentam descobrir a razão do fracasso de nossa
Seleção, leia as matérias deste mês em nosso Jornal. Confira
na página 4 o que Atletas de Cristo fez aproveitando a
presença da Copa em nosso país. Na página 8 mais uma
igreja que tem usado o esporte como ferramenta para
alcançar sua comunidade, e o mais novo parceiro de ADC
que está na página 9 - a Rede Boas Novas de TV. Não se
esqueça das notícias dos grupos locais nas páginas 6 e 7,
e como sempre nosso verso ilustrado que neste mês está
bem contextualizado e dá um bom recado para todo atleta.
Boa Leitura,

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

Principais nomes da seleção dos EUA agradecem a Deus pela participação na Copa
Após a derrota para a Bélgica os principais jogadores da
seleção dos EUA foram grandemente elogiados pela crítica
esportiva, em especial o goleiro Tim Howard, que realizou 16
defesas durante o último jogo contra a Bélgica, estabelecendo
o recorde de defesas em um só jogo de Copa do Mundo.
Tim Howard é um verdadeiro cristão e declarou: “A
coisa mais importante na minha vida é Cristo. Ele é mais
importante do que
ganhar ou perder ou
se eu estou jogando
ou não. Todo o
resto
é
apenas
um bônus”. Cada
partida é uma vitória
para o americano.
Diagnosticado aos
nove anos com Síndrome de Tourette, ele luta contra essa
desordem neurológica sem cura, que provoca fenômenos
compulsivos múltiplos, como tiques vocais, motores e
espasmos corporais involuntários, para brilhar nos gramados.
“Foi o maior obstáculo que superei na minha vida, com
certeza. É maior do que qualquer partida. O futebol é
importante, mas é apenas um esporte. Ter Tourette é a minha
vida e isso não tem fim, já faz parte do que eu sou. Durante os
jogos eu sinto mais o problema, porque é o momento de mais
ansiedade. As emoções estão afloradas. Nada, no entanto,
que chegue a me atrapalhar em uma defesa”. Resumiu o
goleiro, que defende o Everton e está em sua quarta Copa do
Mundo.

Dempsey, outro
destaque da seleção
na Copa, também faz
questão de agradecer
a Deus pelo seu
sucesso
pessoal
dentro das quatro
linhas. Ele, que
disputa sua terceira Copa do Mundo aos 31 anos, diz que seu
sucesso profissional se deve à sua relação estreita com Deus.
Dempsey foi enviado pelos pais a uma escolinha de futebol
quando criança para “aprender boas maneiras”, porém logo a
relação com o esporte foi interrompida, quando ele precisou
parar de treinar para que seus pais pudessem custear os jogos
de sua irmã, Jennifer, no tênis profissional. Algum tempo
depois, a perda da irmã o colocou em rota de colisão com as
crenças que ele cultivava, e isso o fechou para a fé: “Quando
eu tinha 12 anos, minha vida tomou um rumo que me mudaria
para sempre. Minha irmã [Jennifer] morreu [de um aneurisma
cerebral] e fui confrontado com perguntas sobre por que as
coisas acontecem e qual o papel de Deus em tocar em tudo.
Por um longo período, lutei e coloquei distância entre Deus
e eu. Mas Ele foi fiel e paciente, provendo a cura gradual e
força”, afirmou o meia-atacante à revista Sports Spectrum.
Depois de uma boa primeira fase, deixando de lado uma
das favoritas, a seleção de Portugal, além da seleção de Gana,
a seleção americana deu adeus a Copa do Mundo nas Oitavas
de Final, perdendo para a Bélgica por 1 a 0.
Fontes: http://noticias.gospelmais.com.br/
http://variedadesgospelveras.blogspot.com.br/

José Aldo: “Brasil voltará a dominar o UFC”
Foi-se o tempo
em que o Brasil
era o país que
fazia frente aos
Estados Unidos
em números de
cinturões
do
UFC. Hoje, de
nove categorias,
os
brasileiros
José Aldo é o único brasileiro com motivos para são
campeões
rir no UFC
Foto: Bruno Santos / Terra de apenas uma,
enquanto
os
americanos ficam com as outras oito. José Aldo, nas
categoria peso-pena, é único remanescente do País.
Para Aldo, que vai para a sua sétima defesa de título
no UFC, contra Chad Mendes, dia 2 de agosto, o Brasil
voltará a equilibrar os cinturões na competição. “É tudo

uma questão de fase. Os americanos souberam aproveitar
melhor suas oportunidades, mas temos grandes lutadores
chegando e voltaremos a dominar o campeonato", disse
ao Terra, durante a gravação de um comercial.
A derrocada do País começou com a derrota de Júnior
Cigano para Cain Velasquez, no UFC 155, em julho
de 2012. Depois foi a vez de Anderson Silva perder a
majestade. O “Spider” foi nocauteado por Chris Weidman,
no UFC 162, em julho de 2013. O último revés aconteceu
com Renan Barão, em 25 de maio deste ano. O brasileiro
foi derrotado por TJ Dillashaw, no UFC 173.
E não faltaram oportunidades para os brasileiros. Na
categoria meio-pesado, três lutadores do País tiveram a
oportunidade de destronar Jon Jones. Lyoto Machida e
Vitor Belfort foram finalizados, e Glover Teixeira perdeu
por decisão unânime.
"Quem fala o que quer, ouve o que não quer", diz José
Aldo.
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ATLETAS EM MISSÃO
COPA DO MUNDO 2014
Enfim a Copa do Mundo no Brasil, a tão esperada Copa
para os missionários terminou! Uma grande oportunidade
para todos os que se dispuseram a participar daquilo que
Deus preparou para a igreja brasileira e seus voluntários.
Desde 2011 Atletas de Cristo vem despertando a Igreja
brasileira para as grandes oportunidades da Copa. Desta
forma foi possível servirmos em diferentes estados: São
Paulo (Grande São Paulo, Campinas, Sorocaba), Mato
Grosso (Cuiabá), Brasília, e Rio de Janeiro, com centenas
de missionários brasileiros e também estrangeiros (Austrália,
EUA, Guatemala, Quênia, México, Argentina, Canadá, Suiça,
Alemanha e Coreia do Sul). Eles desenvolveram ações em
diversos locais, dentre elas: Capelania em aeroportos, ações
evangelísticas em praças, parques, orfanatos, escolas, asilos,
na FIFA FanFest, dentro e fora dos estádios em dias de jogos
e treinos abertos. A seguir um resumo dos locais envolvidos.
Grande São Paulo, Campinas e Sorocaba:
“Tivemos várias oportunidades na Capital com as ações em
parques, praças, escolas, asilos, orfanatos. Foi feita capelania
nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, e evangelismo nos
treinos abertos das seleções de Nigéria e Portugal na cidade
de Campinas além dos FIFA FanFest (Anhangabaú e Itú),
e Arena São Paulo em quatro jogos do mundial. Deus nos
abençoou com oportunidades para evangelizar pessoas de
várias nacionalidades com contextos religiosos diversos,

compartilhando o amor de Jesus com judeus, sikhs, católicos,
e em especial muçulmanos, muitos vindos de países fechados
ao evangelho. Somente pensar que estas pessoas estiveram
em nosso país por um tempo, e que pudemos pregar para
elas com tanta liberdade, nos enche de alegria pela benção
que Deus deu ao Brasil com tantos turistas. Damos glória
ao Senhor por isso, sua misericórdia sempre nos supre e nos
ajuda a fazer sua vontade. Recebemos voluntários de várias
partes do Brasil e do mundo como Sergipe, Paraná, Rio de
Janeiro, Guatemala, Quênia, Austrália, e EUA. Louvamos ao
Senhor que nos deu a oportunidade de construirmos pontes
com os povos através da linguagem universal do esporte.”
Cuiabá:
“Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda
criatura. As vezes Deus providencia para que o mundo venha
até nós! Realizamos atividades evangelísticas em praças,
FIFA FanFest e Capelania no Aeroporto Internacional
Marechal Rondon alcançando várias pessoas. Louvamos a
Deus por esta grande oportunidade de pregar o evangelho em
nosso país.”
Brasília
“No período da COPA, trabalhamos em duas ações
principais, em parceira com a União Missionária de Homens.
Fizemos Capelania no Aeroporto Internacional de três a cinco
vezes por semana, e no FIfa FanFest de segunda à sábado
todas as tardes e noite, alcançando brasileiros e estrangeiros
pra Jesus.”

JOGO RÁPIDO
David Luiz, exemplo no esporte e na vida
Um dos atletas que escapou de qualquer
crítica na campanha da seleção brasileira
nessa Copa, o cristão David Luiz também é
exemplo fora de campo. Ele foi considerado
o melhor atleta de toda a Copa na primeira
fase, e manteve o alto nível nas partidas
eliminatórias, apesar da goleada sofrida para
a Alemanha na semi-final.
Apesar disso tudo, depois dessa Copa,
David Luiz não será lembrado apenas
por sua garra, técnica ou determinação
quando esteve jogando, mas também por
ser um exemplo nas atitudes extra-campo.
Com espírito de liderança acabou por
influenciar positivamente todo o grupo
brasileiro e também ganhou destaque entre
jogadores de outras seleções, como quando
consolou o jovem astro colombiano James
Rodríguez, 22 anos, quando o Brasil bateu

44

a Colômbia por 2 a 1 (quartas-de-final).
“Estou feliz por jogadores como ele e Dani
Alves virem falar comigo [após a derrota].
É algo que me deixa feliz. E agradeço a ele
aqui pessoalmente. Penso que pessoas como
ele são um exemplo para o futebol mundial”,
disse James em entrevista ao canal de televisão
colombiana RCN, abraçado a David Luiz.
Aos 27 anos, o paulista nascido em
Diadema, David Luiz Moreira Marinho Lima
vai jogar a próxima temporada no Paris Saint
German, equipe onde Thiago Silva, Maxwell
e Lucas já atuam. Mas a partir deste Mundial
no Brasil, ele conseguiu finalmente entrar no
imaginário do torcedor brasileiro como ídolo
do futebol.
Fontes: http://www.terra.com.br/
http://www.globo.com/
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BOA MEDIDA
Por Lovian Henrique
Boa Medida, na Copa que você não vê...

Quais as modalidades além do futebol que mais mexem com a paixão das pessoas em cada um dos 32 países
participantes da Copa 2014? Para desvendar esta curiosidade, preparamos a série Boa Medida, na Copa que Você
Não Vê...
Confira os esportes mais praticados nso países que vieram ao Brasil.

Lovian Henrique
É Fisiologista, possui experiência na área de treinamento com ênfase na periodização, na área de fisiologia com ênfase no exercício, e na
área da medicina esportiva com ênfase na prevenção e recuperação de atletas.

VERSO ILUSTRADO
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NOTÍCIAS DOS GRUPOS LOCAIS
A seguir o que aconteceu nas últimas semanas em nossos grupos locais espalhados pelo Brasil e mundo.
Confira os horários e dias das reuniões, e participe se você estiver próximo, ou envie notícias de seu próprio grupo para
publicarmos aqui.

> São Luis – MA
Estamos retomando agora pós copa as reuniões com os clubes que estão disputando o Campeonato Brasileiro das
séries B e D. Estamos com nosso programa às terças-feiras (Esporte em foco) e estamos também, com nossa reunião
às segundas-feiras, e temos também nosso trabalho com as crianças do projeto vida plena. Estamos fazendo palestras
em igrejas e academias de jiu-jtsu. No mais pedimos oração por nós aqui no Maranhão.
GL em São Luis/MA
Edison Lage, EuSouADC.

> Belo Horizonte - BH
Este ano de 2014 foi muito propício para o nosso grupo ainda mais pela realização da Copa do Mundo 2014.
Estamos nos reunindo sempre às segundas-feiras às 20:00 no salão Cenáculo que fica no complexo da Igreja Batista da
Lagoinha e em todas elas recebemos os Atletas da equipe de Juniores do América Futebol Clube e do Cruzeiro Esporte
Clube e atletas amadores de várias modalidades. Tem sido uma bênção. Temos nesta reunião usado o livro Jogada
Perfeita (A Dinâmica da Vida) para trazer edificação ao grupo, nesta mesma reunião, esporadicamente convidamos
um atleta, ou um líder que esteja no contexto de ministério esportivo para trazer uma Palavra, pois temos o culto
Enchendo a Bola que acontece todas às segundas-feiras de Fevereiro à dezembro no templo principal da Igreja Batista
da Lagoinha que é uma extensão da própria reunião de ADC em que temos convidados vários atletas cristãos para
ministrar, ou trazer o seu testemunho de vida. Enfim, temos cumprido a nossa missão: alcançar o atleta, para ele
alcançar o mundo através do esporte. Um grande abraço a todos do nosso QG central

GL em Belo Horizonte/BH
Roger Martins, EuSouADC.

> Santo André - SP
Sem João com Cristo. O traje típico caipira foi OBRIGATÓRIO!
O nosso sem João com Cristo, pra quem não conhece é a festa Junina do Grupo Local de Santo André, claro que
como em tudo que fazemos o nome a ser exaltado nesta ocasião não é outro, o Senhor JESUS digno de honra, glória
e louvor, então como todos gostam do clima junino e de comida de milho nos confraternizamos em nome de Jesus em
uma forma de Adoração e para mostrar ao mundo que podemos desfrutar dos privilégios da vida adorando ao Senhor
de forma correta, enfim, foi tudo maravilhoso!
No mais, segue o jogo... Amando ao Senhor, correndo juntos e alcançando a muitos.

GL em Santo André/SP
Missionário Lovian Henrique, EuSouADC.

> Barra Mansa - RJ
O nosso grupo local vem realizando as reuniões mais fechadas entre os atletas no próprio clube, sempre nas
concentrações antes dos jogos, o clube foi campeão da segunda divisão esse ano, ano que vem estará na primeira
divisão do Carioca. Atualmente o grupo local está em recesso devido as férias dada aos atletas devido ao titulo, mais
volta as atividades assim que os atletas retornarem.

GL em Barra Mansa/RJ
Daniel Martins, EuSouADC.
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NOTÍCIAS DOS GRUPOS LOCAIS

> Recife - PE
Nossas reuniões estão sendo uma bênção! Todas às quintas-feiras, temos reuniões na Igreja Presbiteriana em Boa
Viagem com vários atletas de diversas modalidades.
Temos também reuniões nos Clubes: segunda no Sport, terça no Náutico e sexta no Santa Cruz. Também recebemos
vários convites para ir às igrejas, escolas e comunidades, hospitais entre outros. Pedimos oração por Meire, a Esposa
do Magrão (goleiro do Sport), que está fazendo quimioterapia.
O ex-goleiro Alberico tem tomado a frente de muitos trabalhos, pois eu, tenho estado a frente do Olinda Futebol
Clube. Sou treinador do principal Clube aqui na cidade de Olinda-PE.
Deus tem nos abençoado muito. Desde já agradeço por total empenho a todos os que fazem parte de ADC.
GL em Recife – PE
Palhinha , EuSouADC.

> Caicó - RN
Estamos firmes e fortes nas reuniões dos Atletas de Cristo em nossa cidade. Deus tem feito maravilhas
em nosso meio. Vários jogadores que passaram pelas reuniões que hoje são uma nova criatura em Cristo Jesus.
Temos levado o evangelho para vários atletas em quadras de futsal, campos de futebol, Deus é maravilhoso
temos um trabalho social também de ajudar pessoas com alimento e também com roupas e o principal: a
Palavra de Deus. Estamos também entregando bíblias. Meus irmãos fiquem na paz e que Deus abençoe a todos
Nossas reuniões são todas segunda, às 19 horas.
GL em Caicó/RN
Silvo César Grossano, EuSouADC.

> Colíder - MT
O grupo tem se reunido aos sábados às 14:30 horas, no templo da Igreja Presbiteriana Renovada. Estamos com uma
escolinha de natação para cadeirantes, que é desenvolvida na AABB (Associação do Banco do Brasil), todas as quartas
e sextas-feiras das 14 às 15:00 horas, e com uma escolinha de bocha paraolímpica para deficientes físicos na APAE.
GL em Colíder/MT
João Quadra, EuSouADC.

> Tupã - SP
Quero atualizar o que Deus tem feito aqui em Tupã. Quando começamos o trabalho era com o futsal masculino e
feminino, hoje temos as modalidades:
Futsal Feminino e Masculino às segundas, terças e sábados;
Judô às segundas-feiras;
Jiu-Jitsu aos sábados à tarde;
Capoeira às quintas-feiras, totalizando cerca de 150 jovens que participam do projeto, sendo que temos o futsal em
Tupã e em Parnaso (um distrito) e, também, na cidade de Arco-Íris o projeto que chamamos de GE Sport ADC SIBT
(Grupo de Evangelização através do Esporte). Deus tem realizado coisas maravilhosas em nosso meio. Jovens têm
vindo para casa do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade de fazer parte dos Atletas de Cristo..
GL em Tupã/SP
Olisval Silva, EuSouADC.
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IGREJA com VISÃO
Em chácara própria, situada na periferia da cidade,
encontra-se instalado o Centro de Convivência Boas
Novas, onde semanalmente funciona uma Escolinha de

Neste mês, a Igreja com Visão em destaque é a Primeira
Igreja Batista de Bauru, localizada no interior do Estado de São
Paulo e, atualmente, sob a liderança do Pr. Jeferson Rodolfo
Cristianini. Fundada em 07/03/1920, e ao longo de seus 94
anos de existência, a querida igreja plantou e ajudou a organizar
diversas outras igrejas em Bauru e região.
Com forte ênfase no ensino e em missões, a PIB de Bauru
segue cumprindo a Grande Comissão através da realização ou
apoio a diversos projetos evangelísticos de curto, médio e longo
prazo, dentre eles, o suporte à equipe do Conexão Voluntários
em Campo durante os Jogos Abertos do Interior de São Paulo de
2012, o envio e sustento de uma família missionária em Sevilha
(Espanha), a parceria na manutenção de uma igreja no sul do
Líbano, a plantação de uma igreja em Cabrália Paulista/SP e a
realização periódica de cursos de doutrinas bíblicas e capacitação
profissional aos internos da Cristolândia de Piratininga/SP,
projeto de restauração de dependentes químicos mantido pela
Junta de Missões Nacionais, da Convenção Batista Brasileira.
Em vista dos elevados valores e virtudes do esporte à
formação física e moral do ser humano, e ciente de seu grande
potencial como instrumento de evangelismo e discipulado, a
igreja, há 8 anos, deu início a um projeto sócio-esportivo para
atendimento de crianças e adolescentes carentes ou em situação
de risco sócio-econômico, com vistas a formar campeões para
a vida através de alicerces e princípios cristãos.

Futebol, cujo idealizador e principal treinador é o irmão Silvino
César Pereira de Amorim, líder do Ministério de Esportes e
diácono da PIB de Bauru. A Escolinha conta atualmente com
80 alunos, de 6 a 16 anos de idade, os quais, além das aulas de
futebol, recebem café da manhã e discipulado bíblico antes dos
treinamentos. Dentro das possibilidades, os alunos também
são assistidos em diversas situações e necessidades pessoais,
familiares e sociais, bem como recebem orientação e apoio
para matrícula e frequência no ensino oacadêmico.
No primeiro semestre de 2014, através de inédita parceria
com o Atletas de Cristo, a Escolinha de Futebol passou a contar
com o valoroso trabalho do missionário Carlos Eduardo Ramos
de Oliveira, o Kadu, o qual tem desenvolvido seu ministério
junto aos alunos e contribuído não apenas na preparação
esportiva, mas também espiritual das crianças e adolescentes.
Além da expectativa de manutenção dessas parcerias, a
Escolinha objetiva alcançar também as famílias dos alunos com
o Evangelho de Cristo Jesus e contribuir para a melhoria de
suas difíceis condições de vida. Neste sentido, para o segundo
semestre de 2014, há previsão e planejamento para a realização
de cursos de formação profissional e geração de renda de
eletricista e manicure, a fim de atender toda a comunidade e,
em especial, aos familiares dos alunos.
No ano de 2014, os Jogos Abertos do Interior de São Paulo
voltam a ser disputados em Bauru, e a PIB se prepara para apoiar
e contribuir com as diversas atividades evangelísticas que serão
realizadas no período, inclusive pelo Atletas de Cristo.
Para maiores informações, a PIB de Bauru está localizada na Rua
Virgílio Malta, 7-49, Centro, Bauru/SP. Telefone: (14) 3223-8510
e-mail: pibbauru@hotmail.com

site: www.pibbauru.org.br

MOTIVOS DE ORAÇÃO

• Pelos milhares de Atletas de Cristo espalhados no Brasil e fora do país: por santidade e coragem em seu testemunho
como cristãos;
• Pelos missionáriios voluntários e igrejas parceiras que trabalharam nesta Copa;
• Pelos Grupos Locais espalhados pelo Brasil e pelo mundo: para que continuem trabalhando e levando a Palavra de
Deus à vida de vários atletas;
• Pelo nosso parceiro deste mês: TV Boas Novas
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PARCEIRO DE ADC

TV Boas Novas
Em setembro de 2013 nós retornamos ao rádio com
o programa Atletas o Ar, transmitido todas às segundasfeiras às 13:00h pela Rádio Transmundial, com reprise
às terças-feiras, aos sábados, e aos domingos. Esta foi
uma grande conquista para Atletas de Cristo, visto
que não temos qualquer custo com este programa e
assim, semanalmente, por duas horas, ocupamos essa
importante mídia cristã.

de divulgar nossos projetos e produtos. O resultado já
temos percebido na venda de materiais, e no retorno
dos ouvintes e telespectadores através das mensagens
recebidas.

Louvamos a Deus por estas duas portas que se
abriram, e pela vida das irmãs Ana de Ava e Celeste
Fernandes, que abriram está porta divina para nos
abençoar. Você pode ajudar a divulgar nosso ministério
Depois deste, em abril de 2014 Deus nos concedeu para seus amigos e familiares, para que ouçam e assistam
um outro grande presente. Graças à uma parceria com nossos programas, e assim possam acompanhar de perto
a TV Boas Novas, a maior rede de TV cristã do Brasil, as notícias e novidades da Missão Atletas de Cristo.
iniciamos um programa semanal com o mesmo nome do
programa de rádio e transmitido todas às terças-feiras às
14:05h. Com um alcance mundial, este programa tem
levado notícias de ADC aos quatro cantos do Brasil, e
até mesmo para outros países através da internet, além

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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LOJA VIRTUAL

A NOVA BÍBLIA DO ATLETA
já está à venda.

PRESENTE DIÁRIO ESPECIAL DA COPA
São 365 devocionais, com testemunhos de Atletas
Cristãos que participarão da Copa.

LIVRO TO WHO - VIVA POR MAIS
"Este livro conquista o interesse do leitor desde a
primeira página até a última! Não precisa ser jogador
profissional de futebol para gostar desta leitura. O autor
explica, de modo cativante, o verdadeiro significado da
vida. Ele desafia o leitor, qualquer que seja sua carreira
ou ambição, a viver para a glória de Deus." – Pr. Russel
Shedd

“Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio
daquele que nos amou.” Rm 8:37
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