Ano 26 / Número 247 – Novembro/2014

atletasdecristooficial

tvatletasdecristo

atletasdecristo

WWW.ATLETASDECRISTO.ORG/JORNAL

Editorial

Por Marcos Grava

Página 2

Igreja com Visão

Conheça uma igreja do outro lado do planeta que já
pegou a visão.
Página 8

Parceiro do Mês

Jogo Rápido

Daniel Dias - nossa grande esperança nas
Paralimpíadas do Rio.

Página 9

Página 4

NESTA EDIÇÃO

Atletas em Missão

Jogos Abertos do Interior 2014. Este é o 9º ano
seguido em que Atletas de Cristo se faz presente.

Página 4

Página 3 MANCHETES DO ESPORTE
Página 5 BOA MEDIDA
Página 6 GRUPOS LOCAIS

Notícias dos Estados

Página 8

Acompanhe as notícias de nossos Grupos Locais.
Página 6

IGREJA NA VISÃO

Página 9 PARCEIRO DE ADC
Página 10 LOJA VIRTUAL
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EDITORIAL

Estamos chegando ao final de mais um ano, esta é
a última edição do Jornal de ADC em 2014. Foi um
ano singular sem dúvida alguma. Ano em que Atletas
de Cristo completou 30 anos de existência. Também
em 2014 celebramos 20 anos da maravilhosa conquista
do tetracampeonato mundial pelos atletas de Cristo
Jorginho, Paulo Sérgio, Mazinho entre outros. Este ano
tivemos ainda a honra de sediar a Copa do Mundo em
nosso país pela segunda vez.
E para terminar bem este ano, planejamos para o mês
de dezembro o retorno do Congresso Nacional de Atletas
de Cristo. Faltando menos de duas semanas para seu
início, preparamos o que temos de melhor para receber
você e sua família. Como vocês já perceberam, nos
últimos cinco anos vivemos um processo de desgaste de
nosso congresso. Concorrência de outros ministérios,
a falta de apoio, ausência de atletas importantes, e o
cancelamento nos últimos três anos fizeram com que
nosso congresso, um sucesso anual, quase morresse.
Estamos tentando reerguer este nosso importante
evento, mas precisamos de sua ajuda. Nós da diretoria
fizemos tudo que podíamos para que ele voltasse este ano:
escolhemos um bom local, Campinas, com aeroporto e
rodoviária a 15 minutos do local do congresso. A Igreja
do Nazareno nos cedeu seu acampamento por um preço
bem baixo. O tema, Vencendo em Meio às Derrotas, tem
tudo a ver com o nosso contexto pessoal e esportivo.
Convidamos bons preletores para compartilhar e
testemunhar (Silas, Jorginho, João e Eliana Leite, Alex
Dias Ribeiro, Fabio Mika, Kelly, Elivelton, Helton
Leite goleiro do Botafogo, Wallace do Campinas Vôlei,
Renato Cajá da Ponte Preta, José Bernardo, Ciça Maia

do Karatê, e outros), uma boa banda, o programa está
redondo, o local de culto é lindo, e para ninguém dizer
que não sabia, preparamos um hotsite para inscrição,
divulgamos na Rádio, na TV e nas redes sociais. Agora
só falta você. Faça sua inscrição ainda hoje, e não perca
a chance de ser abençoado na comunhão com todos
estes craques do Senhor.
Ainda nesta edição você vai se alegrar conosco ao
ver que o segredo do sucesso da equipe do Cruzeiro,
bicampeão brasileiro em 2014, é o mesmo segredo
do meu e do seu sucesso, e está disponível para todos
que também quiserem se tornar vencedores. Conheça
também uma igreja bem distante do Brasil que não
perde a oportunidade de fazer diferença entre seu povo,
mesmo estando num país resistente ao Evangelho. Já o
parceiro de ADC este mês é uma organização que tem
missões como prioridade, e investe toda a sua energia
na mobilização, preparo, e envio de voluntários para
o campo. Desde 2008 tem ajudado Atletas de Cristo
a também cumprir sua missão, e para 2015 já planeja
ações conosco durante os Jogos Pan-Americanos de
Toronto no Canadá.
Não deixe de enviar este jornal para todos os seus
contatos, principalmente aqueles que ainda não tiveram
a oportunidade de entregar sua vida a Jesus Cristo. Nosso
desejo e oração é que este jornal seja um instrumento
de Deus para sua edificação, e para o alcance de seus
amigos e familiares para Cristo.
Um forte abraço, espero te ver em Campinas de 10 a
13 de dezembro.
Marcos Grava
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MANCHETES
As notícias desta seção não retratam necessariamente a opinião deste jornal.

Torcedores do Cruzeiro estendem bandeira durante vitória sobre o Goiás

Mulheres de jogadores fazem do Cruzeiro o
‘time de Deus’
No meio da incrível conquista do Cruzeiro na noite deste
domingo no Mineirão, uma das coisas que mais chamaram a
atenção na festa do tetracampeonato foi a citação de Deus em
todos os agradecimentos dos jogadores ao término do duelo
contra o Goiás. A postura também foi percebida na comemoração
dos gols, quando todo o time se reuniu em um círculo e levantou
as mãos para o céu, o que vem acontecendo já há alguns meses.
Desta vez, aliás, teve mais do que isso: uma bandeira gigante
que atravessou toda a arquibancada atrás de um dos gols com a
mensagem “A Deus toda glória”, e que foi exibida algumas vezes
durante a transmissão do jogo. Na saída para o vestiário, logo
após a conquista do bicampeonato, as referências aumentaram.
Dezenas de pessoas, incluindo quase todo o elenco, usavam
camisetas estampadas com o mesmo texto. Nenhum atleta
deixou de mencionar a fé ao falar da conquista.
“Os familiares se reúnem para orar. Sabemos que o futebol
é um jogo, de derrotas e vitórias, mas sabendo que a ele toda
a honra e toda a glória. E hoje nós dedicamos o título a ele. É
um time inteiro envolvido nisso, uma torcida inteira. Sabendo
que há um Deus no céu que nos abençoa. Sem Deus, a gente
não seria nada”, declarou Léo. Quem viu e ouviu tudo isso,
de perto ou de longe, não poderia imaginar que por trás dessa
crença explicitada a cada momento, e a cada entrevista, há
uma grande corrente de orações comandada pela maioria das
esposas e namoradas dos jogadores. Foram elas, aliás, que
confeccionaram a bandeira para o jogo deste domingo. Todo o
material foi pago por eles, os tetracampeões, em um rateio que
não excluiu jogador algum. A história, que conta com fracassos
e conquistas, começou no ano passado logo após a derrota do
Cruzeiro para o Flamengo na Copa do Brasil, nos minutos
finais do segundo tempo, com gol marcado pelo volante Elias,
hoje no Corinthians, como explica Sandra Maciel, esposa do
goleiro Fábio, um dos mais fanáticos pela ideia.
“Começou depois da Copa do Brasil, quando foram
eliminados lá no Rio, pelo Flamengo, e as esposas viram os
maridos muito tristes e resolveram se unir. A gente se encontrou
e perguntou o que podíamos fazer por eles? Vamos orar. A gente
começou a se reunir toda semana, temos um grupo com todas
as esposas. Oramos pela vida deles, fortalecendo o físico, o

emocional, livrando de lesões”, disse Sandra à reportagem.
“Não paramos nunca com isso, nem no fim do ano passado.
Oramos por contratações também. As esposas se reúnem e eles
também têm o grupo deles de oração. A gente tem o Relógio
da Oração, quando cada esposa tem sua hora para orar. A
gente vira 24 horas orando, na véspera do jogo. E não é para a
vitória, é para acrescentar o que Deus tiver que acrescentar”,
completou a esposa do atleta. O Relógio de Oração funciona
da seguinte forma: elas têm de passar um dia inteirinho orando
por todo o elenco, sem deixar nem um minuto das 24 horas do
dia vazio, ideia da companheira do lateral Ceará, que é pastor
e um dos principais pilares da disseminação da fé na equipe
celeste. Da derrota para o Flamengo até o final deste domingo
foram 95 jogos realizados, ou seja, mais de 2280 horas de
oração. “Na véspera de jogo a gente começa a orar 24 horas
antes. A gente se divide para não passar nenhum momento do
dia sem orar. Cada uma fica meia hora, por exemplo. Tem de
acordar de madrugada e orar”, contou Sandra, lembrando que
há um grupo no Whatsapp com 32 mulheres para coordenar
toda essa estratégia.
Fonte: http://espn.uol.com.br/noticia/462027_mulheres-de-jogadoresfazem-do-cruzeiro-o-time-de-deus?utm_content=buffer4b7f2&utm_
medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Porta-voz diz não ser possível precisar
tempo de recuperação de Schumacher.
O real estado de saúde de Michael Schumacher segue
como uma incógnita. Após o ex-piloto francês Philippe Streiff
afirmar que o heptacampeão da Fórmula 1 está paralisado em
uma cadeira de rodas, com problemas de memória e de fala,
agora foi a vez da porta-voz do maior vencedor da F-1 dar
informações sobre Schumacher. Em uma entrevista ao canal
alemão “RTL”, Sabine Kehm informou que não é possível
precisar o tempo de recuperação de Michael, destacando que
será um processo longo. “Realmente não é possível determinar
o tempo de recuperação nesta situação. Será um processo
longo e difícil”, afirmou Sabine. A porta-voz destacou também a
compreensão e o respeito que as pessoas estão tendo em relação
à privacidade da recuperação de Schumacher. “As pessoas têm
entendido que toda esta situação exige calma e paciência.
Muitas pessoas também entenderam que a privacidade, neste
contexto, é muito importante”. Michael Schumacher segue se
recuperando na mansão de sua família, na cidade de Gland, às
margens do Lago Léman, na Suíça. No fim do ano passado o
ex-piloto sofreu um acidente enquanto esquiava, e chegou a
ficar em coma. Porém, em setembro, ele apresentou melhoras
e foi liberado para seguir o tratamento em casa.
Fonte: GloboEsporte.com
http://globoesporte.globo.com/motor/formula-1/noticia/2014/11/porta-vozdiz-nao-ser-possivel-precisar-tempo-de-recuperacao-de-schumi.html
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ATLETAS EM MISSÃO

A história dos Jogos Abertos do Interior começou
em 1936, quando foi organizada a primeira edição da
competição, em Monte Alto, interior de São Paulo. À
frente dessa empreitada estava Horácio “Baby” Barione,
ex-jogador de basquete de importantes clubes da capital
paulista, e Manuel Carvalho Lima, então presidente da
Associação Montealtense.
Com o nome de “Campeonato Aberto do Interior”, a
competição reuniu seis cidades que disputaram jogos
de basquete. O título ficou com a cidade mineira de
Uberlândia, que jogou contra Franca, Mirassol, Monte
Alto, Olímpia e Piracicaba.
Neste ano o 78º Jogos Abertos do Interior reunirão
224 municípios paulistas que disputarão 25 modalidades
esportivas. O evento acontece na cidade de Bauru, mesmo
local onde foi realizado o evento no ano de 2012. Durante
13 dias 22 mil atletas estarão na cidade, entre eles grandes
estrelas do esporte brasileiro incluindo medalhistas
olímpicos.
Atletas de Cristo, assim como faz desde os Jogos Abertos
de 2006, estará presente através de seus volúntários e
capelães para ministrar aos atletas e torcedores neste que é
considerado o maior evento esportivo da América Latina.
E em 2015 a cidade de Sâo José dos Campos foi eleita
para sediar o evento. Se você deseja participar, fique de
olho em nossa programação para o ano que vem.

Ainda dá tempo de você participar, e não ficar de fora
deste grande evento. O Congresso de Atletas de Cristo é
uma marca em nosso ministério e já acontece desde 1981,
ano em que nasceu a missão Atletas de Cristo. O tema
deste congresso será “Vencendo em Meio às Derrotas”,
pois com isso esperamos que você seja edificado com a
verdade de que há algo mais valioso em nossa vida que o
simplesmente ganhar. Teremos a presença de grandes nomes
do esporte como Silas (ex-jogador do São Paulo e da Seleção
Brasileira), Jorginho (tetracampeão mundial em 1994), João
Leite (fundador dos Atletas de Cristo), Ciça Maia (Tricampeã
Mundial de Karatê), Alex Dias Ribeiro (ex-piloto de Fórmula
1 e ex-Diretor Executivo de Atletas de Cristo), José Bernardo
(Presidente da AMME Evangelizar), Kelly (ex-jogador do
Cruzeiro e Grêmio), Elivelton (ex-jogador do Corinthians,
São Paulo e Seleção Brasileira), Helton Leite (goleiro
Profissional do Botafogo do RJ), Wallace (Jogador da Equipe
de Voleibol de Campinas) e Renato Cajá (Atacante da Ponte
Preta). Faça sua inscrição ainda hoje

JOGO RÁPIDO

Aconteceu em novembro a 3ª Etapa Nacional
de Natação em Fortaleza
- CE. O Atleta de Cristo
e campeão paralímpico
Daniel Dias esteve presente,
e terminou a competição
com 3 medalhas de ouro
em 3 provas disputadas.
Daniel
é
a
grande
esperança de medalhas nas
Paralimpíadas do Rio, e
esta competição faz parte
de sua preparação para
os Jogos de 2016. Parabéns ao nosso Atleta paralímpico
Daniel Dias!

44

A Ponte Preta de Campinas garantiu sua volta
à Série A do Brasileirão
em 2015. Rebaixada no
ano passado a Macaca,
como é conhecida por seus
torcedores em Campinas,
retorna já no ano seguinte
ao rebaixamento à elite
do
futebol
nacional.
Com a presença de
vários atletas de Cristo,
entre eles Adrianinho
e Renato Cajá, a ponte mostra que a fé pode sim fazer
diferença dentro de campo. Parabéns ao elenco pontepretano, à diretoria, torcedores, e principalmente aos nossos
irmãos que vêm fazendo diferença com seu testemunho
dentro e fora de campo.
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BOA MEDIDA
ENTÃO É NATAL...
Quem não espera por esse momento? Chegaram
as festas do final de ano, e com elas a vontade de
comer. Mas é nessa época que muita gente recupera o
peso que demorou meses para perder.
Depois que passam as festas começa toda a batalha
novamente. Será que esse é o caminho correto? Com
certeza não.
Para começar precisamos pensar que a vontade de
comer no Natal e no Ano Novo faz parte da nossa
cultura. Não dá para fazer como algumas pessoas
radicais fazem, ao deixar de comer na ceia só porque
querem perder peso. Isso está totalmente errado!
A frustração nos leva a compensar em algum outro
momento. Ou seja, você deixa de comer na ceia mas
na primeira oportunidade desconta comendo muito
um outro alimento qualquer. Lembre-se que não é
a ceia de Natal que tem que ser mudada, mas sim
você que deve mudar o seu comportamento na hora
de comê-la.
A seguir, 7 dicas para um final de ano sem culpa:
1- No dia da ceia de Natal ou Ano Novo faça
alguma atividade física.

2 - Faça as suas refeições no dia da ceia normalmente.
3 - Evite beliscar enquanto se prepara os alimentos.
4 - Evite a bebida alcoólica.
5 - Lembre-se de mastigar bem os alimentos durante
a ceia.
6 - Não abuse na quantidade.
7- Prepare sobremesas com menos gorduras, para
assim compensar as carnes servidas na ceia.
Seguindo essas dicas, com certeza você conseguirá
manter o peso durante a época de festas.
Boa Medida e Boas Festas!

Dúvidas envie-nos um e-mail para:
saudedoatleta@atletasdecristo.org

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.

> Serra – ES
Com uma parceria IBBCL, Atletas de Cristo e Amacol (Associação de Moradores de Colina de Laranjeiras),
inauguramos a Academia de Futebol Garotos da Colina, e em duas semanas de inauguração estamos contanto com um
grupo de quarenta crianças. Desenvolvemos além do futebol, o que aprendemos no Rio de Janeiro sobre Capelania
Esportiva, e dentro em breve iniciaremos a academia de Futsal.
GL em Serra/ES
Marco Aurélio

> São Caetano do Sul - SP
Tivemos um ano muito abençoado e ali pudemos lançar a semente do evangelho através do ADC e muitos frutos
foram gerados aonde vidas foram reconciliadas e milagres aconteceram através do poder da oração em nome de Jesus!
Foram muitas conquistas nesse ano, inclusive tivemos um título inédito e reconhecemos que isso foi através do poder
da oração e também de muita dedicação e trabalho. Olhamos para tudo isso como sendo ainda o início de muitas coisas
que Deus ainda quer fazer em nosso meio e em especial em nossas vidas.

GL em São Caetano do Sul/SP
Odair Borges

> Santos - SP
Neste ano os trabalhos no grupo de Santos houve conversão, reconciliação, e envi de alguns para os campos, a fim
de continuarem servindo o Reino de Deus em outras cidades e países. Alguns ainda não se firmaram, mas, sabemos
que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. As reuniões acontecem as segundas-feiras com o desejo de
levar a Palavra para todos da nossa região. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seguimos firmes e constantes, sempre
abundantes, sabendo que no Senhor, o nosso trabalho não é em vão.

GL em Santos/SP
Vagner

> Barra Mansa - RJ
As reuniões na cidade de Barra Mansa (RJ), seguem a todo vapor. Com o titulo inédito da 2º divisão do Carioca,
o clube que leva o nome da cidade Barra Mansa Futebol Clube disputará pela primeira vez em 2015 a 1º divisão
do Carioca, e o atleta Talis - primeiro reforço do clube para a disputa do Carioca 2015, já estreou nas reuniões dos
Atletas de Cristo em Barra Mansa. As reuniões em Barra Mansa acontecem todas as quintas-feiras às 19:30h, no Salão
de Festas do Condomínio Morada do Sol, a pré-temporada da Reunião dos Atletas de Cristo em Barra Mansa RJ já
iniciou e você é mais do que convidado a participar conosco,

GL em Barra Mansa/RJ
Daniel Martins
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NOTÍCIAS DOS GRUPOS LOCAIS
> Rio - RJ
O grupo foi reestruturado no dia 26 de agosto de 2000 por nós - Ione e Zick, missionários de Atletas de Cristo na
cidade de Porto. E logo no início, em outubro, recebi um telefonema do Marco Aurélio, que estava jogando na Itália
após sua passagem por Portugal, informando que aconteceria no estádio Olímpico de Roma um jogo entre uma seleção
italiana x seleção de estrangeiros que jogavam na Itália. Estava convocado para jogar em homenagem ao Papa, e
depois haveria uma missa onde todos os atletas seriam recebidos por ele. Marco estava um pouco preocupado, pois
todos iriam ajoelhar-se e beijar a mão de João Paulo II e me perguntava: “O que eu faço?”. Respondi que ele não era
obrigado a fazer isso, mas que o cumprimentasse respeitosamente. Disse a ele que, segundo a tradição católica, Pedro
teria sido o primeiro papa, e quando visitou a casa de Cornélio e este se ajoelhou diante dele para adorá-lo, Pedro o
repreendeu dizendo: “Ergue-te, que eu também sou homem”. Mostrei Apocalipse 22.8-9 quando João prostrou-se ante
os pés do anjo, e também foi repreendido por ele que disse: “Vê, não faças isso; eu sou conservo teu, dos teus irmãos,
os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro”. Procurei mostrar-lhe que se assim como Pedro e o anjo do
Senhor não aceitaram ser adorados por homens, não devemos e nem podemos nos curvar diante de nenhum deles, mas
só diante de Deus.
Antes do jogo, Marco descobriu que tinha alguns atletas muçulmanos no time e em conversa com eles, disseram
que não se ajoelhariam por causa da religião deles. Bem, pelo menos teria mais alguns que não o fariam.
Marco Aurélio entrou como capitão do time no segundo tempo, e no final do jogo todos foram até a tribuna onde
estava João Paulo II e todos, até mesmo os muçulmanos, se ajoelharam (para surpresa dele). Ele foi o único que não
o fez! Quando voltaram para o vestiário, Marco ao ser criticado por não ter se ajoelhado na frente do Papa, disse: “Eu
só me ajoelho diante do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo”. Conversando com ele tempos depois compartilhou que
foi muito criticado, não só no vestiário, mas também por familiares não crentes no Brasil, e atletas em Portugal que
viram o jogo pela TV. Um atleta italiano, porém, falou para que todos ouvissem: “Eu respeito você porque fez o que
disse que faria. Não fala uma coisa e faz outra”.
Precisamos estar muito atentos para o nosso testemunho, pois ele pode ser totalmente desacreditado quando fazemos
“exceções” diante de algumas situações que surgem a cada dia para o chamado politicamente correto. Alguém sempre
vai estar de olho em nós para ver se aquilo que falamos é nossa prática de vida.
GL em Rio – RJ
Zick e Ione

> Ceará Mirim - RN
Além das atividades físicas e evangelísticas realizadas pelos Atletas de Cristo em Ceará Mirim/RN, também estamos
divulgando o movimento em academias, imprensa local, estádios de futebol, ginásios esportivos, igrejas, entre outros
meios, como também convidando outros atletas para fazerem parte. Todas as segundas e sextas-feiras, são realizadas
atividades físicas na praça de cooper da cidade, com alongamento, exercícios localizados e cooper. Além dos atletas
participantes, também há a participação de pessoas que praticam tal esporte no local. No dia 03 de agosto de 2014,
foi a abertura oficial dos Atletas de Cristo em Ceará Mirim/RN, tendo seis participantes locais. Realizamos nossas
reuniões no auditório da Primeira Igreja Batista, às sextas-feiras - 19:30h. O grupo tem realizado várias atividades
dentre elas: passeio ciclístico e Prevenção Médica com exames de glicemia e verificação de pressão, teatro e louvores
em plena feira livre do bairro, evento esportivo-evangelístico - PITSTOP Evangelístico, palestras sobre hipertensão,
diabetes e atividade física na terceira idade, atividades físicas com os participantes com aulas de aeróbica e boxe
chinês, KIDS GAMES, oficina de futebol de salão dos Atletinhas de Cristo aos sábados às 14 horas,
GL em Ceará Mirim – RN
Mauricio
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NOTÍCIAS DOS GRUPOS LOCAIS
> Campo Mourão - PR
O Grupo Local completou um ano de atividades em Campo Mourão (PR). tendo como principal modalidade
esportiva o Atletismoe, contamos a presença de 15 atletas por reunião de nível nacional (campeões brasileiros
em várias categorias), nível Internacional (campeões sul-americanos, participantes de mundiais, participantes
das olimpíadas da juventude), temos percebido o crescimento espiritual em todos. Muitos já têm entendido
da nossa missão de levar a palavra de Deus através da língua universal do esporte em cada competição que
participamos. Estamos orando e trabalhando duro com objetivo das Olimpíadas do Rio em 2016, que têm
alguns atletas cotados para representar o país nesse grande evento.
GL em Campo Mourão / PR
Jouener Araújo (Jhow)

> Brazlândia - DF
O Grupo Local do Distrito Federal está de casa nova! Desde outubro passamos a nos reunir na “Tenda do
Atleta”, na Comunidade Cristã Filhos do Homem, no Park Way. Como destaques recebemos a visita de Edson
Mesquini, um dos líderes de ADC em Goiânia; e uma visita do GL a uma casa de recuperação em AnápolisGO, onde entregamos donativos, cultuamos ao “Treinador” e fizemos um jogo contra os internos, uma ação
social que impactou a todos os atletas. Encerraremos a temporada em 25/11 e retomaremos as reuniões em
27/01/15.
GL em Braslândia / DF
Leandro

> Feira de Santana - BA
Nossas atividades continuam com um trabalho de evangelismo, participando de corridas, campeonatos de
Jiu-Jitsu, escolinhas de futebol, capoeira e outras modalidades esportivas.
GL em Feira de Santana / BA
Leoni

> Caicó - RN
Nossass reuniões acontecem as segundas-feiras. Temos um trabalho de entrega de bíblias e iniciaremos um
trabalho de evangelismo no Seduc - lugar onde ficam retidos os menores infratores de nossa região. Com o
início da pré-temporada do campeonato estadual da primeira divisão do nosso estado, vamos fazer as reuniões
no clube com os jogadores.
Orem por nós.
GL em Caicó / RN
Silvio César
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IGREJA com VISÃO

DUMC – Igreja Metodista na Malásia
com um corpo de pessoas com visão missionária latente. Cerca
de 50% de suas receitas é investido na obra missionária.
Origem: Vinte e dois jovens profissionais, na faixa dos 20 e 30
anos, e três filhos pequenos foram remanejados de sua igreja
mãe, Sungei Way-Subang Methodist Church (SSMC), para iniciar a Damansara Utama Methodist Church (DUMC) em 1980.
O primeiro culto de domingo aconteceu em 6 de janeiro de
1980. Havia 80 pessoas neste culto inaugural, entre os quais,
convidados e amigos de SSMC. Os cultos de domingo eram
realizadas às 05:00hs e logo atraíram um bom número de médicos e estudantes de medicina da Universidade da Malásia, que
achavam o horário conveniente.

No mês de setembro passado uma igreja muito especial
abriu suas portas para que um grupo de atletas missionários
brasileiros pudesse testemunhar sobre o amor de Deus, e
compartilhar o que o Senhor tem feito mundo a fora através
do esporte. Foi um tempo maravilhoso quando os atletas
não só ensinaram, mas também foram ministrados e saíram
dali com os corações alegres pela presença de Deus naquela
comunidade, em um país de maioria muçulmana. Isto é
muito difícil de vermos, uma grande igreja cristã evangélica
bem na capital da Malásia, um dos países mais resistente ao
evangelho na Ásia, hoje ocupando a 40ª colocação na lista
dos países mais perseguidores do evangelho segundo dados
da organização Portas Abertas. A DUMC (Damansara Utama
Methodist Church) ou simplesmente Dream Centre como é
mais conhecida, é uma igreja bem organizada e equipada, e

Visão e Missão: Como igreja sua visão pode ser resumida em
uma simples declaração: “Tudo que somos se trata de Deus e
também de pessoas. A DUMC é composta por um grupo diversificado de pessoas que vão desde famílias até adolescentes e
jovens adultos, e é desejo do nosso coração correr ao lado dos
outros na corrida da vida, como crentes em Cristo. A DUMC
também acredita que há uma necessidade de investir no aqui
e agora, bem como no futuro. Um dos principais desafios que
a sociedade enfrenta hoje é a divisão de gerações e estamos
empenhados para preencher a lacuna, investindo em jovens
adultos, jovens e crianças, para que possam um dia fazer a diferença em nossa nação e para além dela. A DUMC, construindo
uma comunidade de Deus e fazendo Sua Glória conhecida.“
Se a sua igreja, ou alguma que você conhece, também utiliza
o esporte como estratégia de alcance e propagação do evangelho,
entre em contato conosco através do e-mail kadu.oliveira@
atletasdecristo.org para que possamos publicar.

MOTIVOS DE ORAÇÃO

• Congresso de ADC em Campinas - pela vida de cada palestrante. Há poucos inscritos e precisamos de mais
congressistas;
• Pelo trabalho que está sendo realizado nos Jogos Abertos do Interior em Bauru;
• Pelos Grupos Locais espalhados pelo Brasil e pelo mundo: para que continuem trabalhando e levando a Palavra de
Deus à vida de vários atletas;
• Pelas Igrejas com Visão no ministério esportivo, para que vidas continuem sendo salvas através deste ministério
que tem abertos portas para propagação do Evangelho em vários lugares;
• Pelo nosso parceiro deste mês: Conexão Voluntários em Campo - pelos líderes, voluntários e pelas viagens em
2015.
WWW.ATLETASDECRISTO.ORG – CONTATO@ATLETASDECRISTO.ORG
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PARCEIRO DE ADC

A ONG Conexão Voluntários em Campo é a parceira
de ADC deste mês. Criada em março de 2012, é formada
por um grupo de profissionais cristãos de diferentes
estados do Brasil, comprometidos com a missão bíblica
de apresentar o Evangelho de forma integral a todo ser
humano. Sua primeira ação aconteceu mesmo antes de
ser criada formalmente, quando um trágico terremoto
atingiu a região sudoeste da China em maio de 2008.
Naquele ano a Conexão VEC participou, junto com
outras organizações, da coordenação de uma caravana
de voluntários que seguiu para este país.
Em 2009 este mesmo esforço fez com que 40
voluntários seguissem para o Haiti, e no ano seguinte
210 pessoas fossem para a África do Sul durante a Copa.
Em 2011 e 2013 foi a vez da região norte do Japão,
vitimada por um terrível terremoto seguido de tsunami,
que arrasou parte da costa leste e foi considerada uma
das cinco maiores tragédias de toda a história moderna
mundial. Em ambas as oportunidades Atletas de Cristo
esteve presente com seus jogadores. Também em 2013,
dez corajosos voluntários responderam ao clamor dos
filipinos após a passagem do Tufão Haiyan, chegando
ao local da tragédia apenas dez dias após a catástrofe.
Neste ano de 2014, a Conexão VEC já esteve em quatro
países no sudeste da Ásia, e pela oitava vez no Haiti.
A principal missão da Conexão VEC é promover
atividades humanitárias e o desenvolvimento comunitário
nas áreas de saúde, esporte, educação, capacitação
profissional, construção civil e capelania, como
também oferecer aos seus voluntários a oportunidade de
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desenvolver dons e talentos num contexto transcultural,
com o objetivo de ampliar a atuação da Igreja Brasileira
em todo o mundo. Com esta visão, profissionais enviados
pela Conexão VEC têm atuado, não apenas em países
extremamente carentes do evangelho e outros vitimados
por grandes catástrofes, mas também em locais que
sediam grandes eventos internacionais.
Nos últimos anos mais de 1.400 voluntários já
foram enviados aos campos, com destaque para a nossa
presença no país mais pobre do continente americano o Haiti. Desde 2009, um ano antes do trágico terremoto
que ceifou a vida de centenas de milhares de haitianos, a
Conexão Voluntários em Campo tem enviado anualmente
centenas de missionários a este país, o que culminou com
o título concedido pelo Comando do Continente Militar
Brasileiro no Haiti, de melhor parceria cívico-militar no
ano de 2013.
Venha fazer parte do plano de Deus para o mundo. Seja
você também a resposta do Senhor ao clamor dos povos.
Agenda 2015:

Dezembro 2014/Janeiro 2015: Caravana de Jovens para a
Bolívia.
Janeiro: Trabalho humanitário no Haiti.
Julho: Jogos Pan-Americanos de Toronto no Canadá
Setembro: Trabalho humanitário no sudeste da Ásia.
Outubro e Novembro: Trabalho humanitário no Haiti

Contato:
Tel.: (11) 9 8508-1945
E-mail: contato@voluntariosemcampo.org.br
Redes Sociais:
Facebook - /VoluntariosEmCampo
E-mail: contato@voluntariosemcampo.org.br
Site: www.voluntariosemcampo.org.br

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
https://adcbrasil.webstorelw.com.br/

A NOVA BÍBLIA DO ATLETA
já está à venda.

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

Camiseta

Boné

Mochila
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