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“Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.”  
Mc 16.15 

Jogos Pan-Americanos: Um grande evento esportivo 
é uma excelente oportunidade para se compartilhar a 
Palavra de Deus.  



Ele Voltou!
Sim, ele voltou, e para a glória de Deus em grande 

estilo. Com muitos testemunhos vibrantes, mensagens 
encorajadoras e um louvor empolgante, não teve quem não 
se alegrasse por estar ali. Estou me referindo ao Congresso 
Nacional de Atletas de Cristo que aconteceu no final de 
2014. Depois de três anos de interrupção nosso congresso 
anual voltou, e para a alegria de todos com a presença de 
nomes que marcaram a história de ADC. Representantes 
de todas as gerações estiveram em Campinas, e puderam 
comprovar que a Missão Atletas de Cristo continua viva 
e atuante. No final, já estávamos fazendo planos para o 
próximo congresso em 2015. 

Entre os representantes desta nova geração de Atletas 
de Cristo tivemos a alegria de ouvir o testemunho do jovem 
Helton Leite, filho de João e Eliana Leite, fundadores 
de ADC. Goleiro profissional que defendeu a equipe do 
Botafogo do Rio de Janeiro em 2014, o Helton nos contou 
um pouco sobre sua história durante um bate-papo com 
ninguém menos que nosso ex-presidente Jorginho, que 
dirigiu uma das noites de celebração e entrevistou este 
jovem e promissor goleiro. Transcrevemos a entrevista 
nesta primeira edição de 2015 para que você também 
conheça a história desta promessa do futebol brasileiro, 
filho de um casal muito querido por todos nós.

E como parte de nosso projeto para Atletas de Cristo 
em 2015 mostraremos para você o que nossa equipe 
missionária fará em Toronto, Canadá. Em julho deste ano, 
esta cidade que é considerada uma das mais multiculturais 
do mundo, estará sediando os Jogos Pan-Americanos e 
Parapan-Americanos, os mesmos que aconteceram no 
Rio de Janeiro em 2007 onde Atletas de Cristo marcou 
presença. Para Toronto enviaremos dezenas de voluntários 
em parceria com a Junta de Missões Mundiais e com a 
organização Voluntários em Campo, que durante 15 dias 
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estarão desenvolvendo diversas atividades com o objetivo 
de proclamar a mensagem do evangelho aos competidores, 
turistas e à população local.

Também nesta edição iniciamos uma série com os novos 
parceiros ministeriais de ADC. Começamos um processo 
de catalogação de projetos socioesportivos que, avaliados 
por nós, foram qualificados para receber nossa credencial 
de Projeto Apoiado por Atletas de Cristo. E o primeiro 
deles você vai conhecer nesta edição, é o Núcleo Social 
de Cotia localizado na grande São Paulo, um centro de 
atendimento para crianças em situação de vulnerabilidade 
social onde são desenvolvidas atividades esportivas e 
educacionais, e que com a nossa parceria esperamos que 
possa crescer ainda mais. Confira nesta edição.

Além de tudo isso, nas dicas do Boa Medida deste 
mês nosso missionário Lovian Henrique, especialista 
em fisiologia do exercício, ensinará você como utilizar 
um método muito interessante e eficiente de treinamento 
físico. Temos ainda as notícias dos grupos locais, com 
alguns novos grupos surgindo inclusive fora do país, 
e outros que estão mudando de endereço para atender 
mais pessoas. Por fim uma novidade na sessão Igreja 
com Visão. Saímos do Brasil pela primeira vez e fomos 
até a Bolívia, para conferir de perto o trabalho esportivo 
realizado pelo casal missionário Américo (peruano) e 
Talitha Monje (brasileira), que aprenderam conosco como 
utilizar esta ferramenta ministerial e agora desenvolvem 
um belo trabalho na cidade de Santa Cruz de La Sierra.

Esperamos que aprecie esta edição, e claro, 
compartilhe com seus amigos e familiares já que para isso 
basta encaminhar nosso Jornal para todos os seus contatos.

Uma boa leitura pra você,
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As notícias desta seção não retratam necessariamente a opinião deste jornal.

Nomes como Jaqueline e Sheilla, do vôlei, Tiago Camilo, do judô, e Maurrem Maggi devem se despedir dos Jogos Olímpicos na Cidade Maravilhosa

A ansiedade pelo desembarque dos melhores atletas do mundo no Rio de Janeiro, em 2016, para a disputa dos Jogos Olímpicos 
já é grande. No entanto, a competição pode ser um adeus para grandes ídolos do esporte, que não devem estar no auge físico 
na luta por uma medalha em Tóquio 2020. Nomes como Usain Bolt, Yelena Isinbayeva e Serena Willians, por exemplo, devem 
disputar o último Jogos na Cidade Maravilhosa.

Se grandes nomes do esporte mundial não devem mais disputar a competição, alguns atletas brasileiros também  estão na 
mesma situação.  Entre eles, a seleção feminina  pode perder peças  importantíssimas, como Jaqueline e  Sheilla. Já a  masculina, 
deve ficar sem Murilo, que em 2020, terá 38 anos. No vôlei de praia, os campeões olímpicos Juliana Veloso, com 34 anos, 
Emanuel,  41, e Ricardo, 40, também devem se despedir  jogando nas areias  da praia de Copacabana.

O Brasil também deve ficar desfalcado no judô. O campeão mundial Tiago Camilo terá 39 anos em 2020 e não deve disputar 
os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Com 31 anos, Leandro Guilheiro também vai se despedir da Olimpíada no Rio de Janeiro.

Campeã olímpica em Pequim 2008 no salto em distância, Maurren Maggi ainda não está confirmada na disputa dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016, mas provavelmente deve competir e fazer a sua despedida. Ainda no atletismo, a campeã mundial no salto 
com vara, Fabiana Murer, terá 38 anos em 2020. Assim, a brasileira vai em busca do inédito ouro olímpico em casa na sua última 
participação.

Quem também provavelmente disputará sua última Olimpíada é o jogador de basquete Marcelinho Machado. Na seleção 
brasileira, Guilherme Giovanonni também deve se despedir dos Jogos Olímpicos, em 2016. Para a disputa das Olimpíadas de 
Tóquio, Nenê, Varejão e Leandrinho terão 37 anos e também podem ficar de fora.

O maior medalhista olímpico brasileiro, com dois ouros, duas pratas e um bronze na vela, Robert Scheidt, com 41 anos, 
também já declarou que planeja fazer a sua despedida olímpica nas águas da Baía de Guanabara.

O processo de aposentadoria é natural no esporte, mas agora é preciso acontecer uma renovação à altura destes grandes atletas 
para que os bons resultados continuem vindo para o país.

Fonte:http://esporteinterativo.com.br/brasil-de-ouro/grandes-nomes-do-esporte-brasileiro-nao-devem-disputar-mais-um-jogos-olimpicos-apos-rio-2016/

Jaqueline e Sheilla não devem disputar 
mais um Jogos Olímpicos após 2016.

Fabiana Murer vai buscar o inédito ouro 
olímpico em sua última participação.

Robert Scheidt, maior campeão olímpico 
brasileiro, vai fazer a sua despedida no 

Rio de Janeiro.

Brasileiro que passou pela NBA se torna pastor em Santo André
Jefferson Sobral tentou carreira nos Estados Unidos e até jogou pelo Los Angeles Lakers

O jogador de basquete Jefferson Sobral, que hoje veste a camisa do Poá, time de segunda divisão na Grande São Paulo, já 
tentou carreira nos Estados Unidos e até passou pelo Los Angeles Lakers substituindo o astro Kobe Bryant. Mas apesar do futuro 
brilhante no basquete, Jefferson encontrou na religião sua verdadeira vocação e se tornou pastor evangélico. “Sou evangélico 
desde 2002. Estava me afastando dos caminhos certos e a igreja me resgatou”, disse ele ao UOL Esporte.

Na entrevista Sobral conta que se tornar pastor preencheu o vazio interior que ele sentia. “O fim da minha vida é a igreja. Me 
tornei pregador do evangelho e abri um ministério da Assembleia de Deus aqui em Santo André, onde moro, faz um ano. É algo 
que faço com amor, que me enche de orgulho e me preencheu um vazio que sentia. Me sinto muito bem”.
Hoje o atleta de 34 anos prega em Santo André todas as quartas-feiras atraindo entre 50 e 70 fiéis. Além disso, ele recebe convite para 
pregar em outros ministérios, chegando a participar de até três cultos em algumas semanas.

Apesar do trabalho como pastor, Sobral continua envolvido no esporte, tanto é que estuda Direito e pretende se especializar 
em Direito esportivo. “Só ser pastor sem nenhum curso não traz muita credibilidade. Quis me aprofundar nos conhecimentos 
do Direito, nas leis de Deus e do Homem. Ainda não sei direito em qual área vou seguir, mas provavelmente será algo voltado 
ao Direito esportivo”.

http://noticias.gospelprime.com.br/brasileiro-nba-pastor-santo-andre/

Grandes nomes do esporte brasileiro não devem disputar mais os 
Jogos Olímpicos após Rio 2016

(Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)
(Foto: Divulgação)
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Um grande evento esportivo é uma excelente 
oportunidade para se compartilhar com turistas, torcedores, 
atletas, técnicos e outros profissionais do esporte o amor, 
a paz e a esperança que somente Jesus pode produzir no 
coração do homem.

Por acreditar nisso, o time de voluntários do Conexão 
VEC tem marcado presença em alguns dos principais 
eventos esportivos mundiais: Copa do Mundo na África 
do Sul 2010, Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011 
e Jogos Olímpicos de Londres 2012.

De 10 a 26 de Julho deste ano, ocorrerão os Jogos 
Pan-Americanos em Toronto (Canadá) e mais uma vez 
aproveitaremos esta oportunidade para proclamar o amor 
de Deus por meio do esporte, da arte, da música, da 
capelania, da intercessão entre outras estratégias.

Uma viagem missionária de curto prazo é uma 
extraordinária maneira de a Igreja servir em unidade ao 
propósito divino da redenção da humanidade, que abrange 
o universo do esporte. Além disso, como alguém que 
ama o esporte, certamente você possui a facilidade de se 
comunicar por meio dessa linguagem universal com a 
maioria das pessoas que estará na cidade durante o evento.

Se você foi chamado para redimir o mundo do esporte 
por meio da proclamação do evangelho, deseja usar seus 
talentos, tempo e recursos para cumprir os propósitos 
divinos e estiver interessado em participar desta 
viagem, entre em contato conosco pelo e-mail contato@
voluntariosemcampo.org.br. Será um prazer para nós 
contar com você em nosso time de voluntários para juntos 
batermos um bolão fora de campo e trazer glória ao nosso 
grande Treinador.

VEM AÍ!!!



JOGO RÁPIDO

Helton Leite - Vencendo em meio às derrotas
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Jorginho: Você nasceu num lar evangélico, teu pai é 
uma fera, o cara fundou Atletas de Cristo, você foi bem 
ensinado. Mas tem um monte de gente que precisa ouvir: 
você tomou uma decisão com Cristo ou foi uma coisa que 
passou do seu pai pra você, como foi?

Helton: Na verdade, com uns 10 anos eu aceitei Jesus, fui 
criado lá na Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Com 
16 anos eu saí de Belo Horizonte, fui morar em Goiânia, e 
realmente foi a minha primeira experiência fora de casa, saí da 
minha zona de conforto e por um tempo acabei me afastando, 
fiquei um pouco perdido, não é um tempo em que eu me 
orgulho, mas foi um tempo de aprendizado. Em 2009 eu tomei 
a decisão de saber realmente o que eu estava fazendo, eu tinha 
18 anos, foi num acampamento lá de BH, e desde lá já vai fazer 
seis anos agora que eu estou firme. Independente da trajetória 
árdua, Deus vai te dando todos os meios para você vencer.

Jorginho: Helton fala uma coisa: O que você via no seu 
pai, que te cativava a servir esse Deus que seu pai serve?

Helton: Meu pai em nenhum momento me pressionou, 
mas de alguma maneira eu sabia que ele estava no caminho 
correto, e era esse o caminho que eu precisava traçar para 
a minha vida. Então, acho que isso foi fundamental para 
a minha tomada de decisão em seguir a Cristo. Comecei a 
jogar no Atlético Mineiro em 2003, na linha, eu queria ser 
volante. Fui, passei, fiquei dois anos de volante. Mas um dia 
os caras começaram o jogo me atropelando, eu dominava a 
bola e já me atropelavam, ai eu vi que não servia para ser 
volante. Cheguei em casa decepcionado, triste, então minha 
mãe chegou em mim e perguntou porque eu não mudava 
pra goleiro. Eu lembro que naquela época meu pai não se 
manifestou, mas no outro dia eu cheguei no treinador e 
perguntei se podia ser goleiro. Todo mundo dizia que se eu 
fosse 1% do que meu pai era, eu seria um fenômeno. Comecei 
a treinar, mas não sabia nada, não tinha fundamento, a bola 
batia na trave e eu pulava, saia trombando, mas eu descobri 
que era disso que eu gostava. Fui evoluindo e passei por 
vários clubes na categoria de base, e o último clube foi o 
Grêmio, lá tive a oportunidade de subir para o profissional 
com o Silas, que era o treinador na época. Foi quando vivi 
um momento crucial na minha carreira, eu estava com 20 
anos, tinha estourado a idade de júnior, então eu tinha que me 
profissionalizar. Meu contrato com o Grêmio tinha acabado, 
naquela época eu já estava namorando, já estava fazendo 
o curso de Administração, estava tentando caminhar de 
alguma maneira. Esse é o momento que 50% dos jogadores 
param, momento em que você não consegue um time para 
se profissionalizar porque você não jogou em clube algum. 
Nesse momento Deus me deu a oportunidade de ir para o 
J. Malucelli, um time de Curitiba que disputa a primeira 
divisão. Lá eu joguei um jogo, depois fui pro Sport, fiquei 
na série B e não joguei. Em 2012 fui para o Ipatinga, ali eu 
conheci o Elmo e a partir dali as coisas começaram a mudar. 
Em 2011 eu tive um momento na minha vida, que eu achava 
que não era capaz, eu não sei se era pressão, na verdade eu 
não sei o que era, mas de alguma maneira eu achava que 
a melhor saída era parar de jogar futebol, eu sentia medo 
até de entrar em campo. Em 2013, eu recordo que foi o ano 
mais difícil da minha vida, porque você jogar e ser vaiado 
pela torcida adversária é até gostoso, mas você jogar e ser 

vaiado pela sua própria torcida, é difícil. E isso foi quando eu 
estava no Criciúma, foi uma experiência que marcou muito a 
minha vida, ali eu aprendi a confiar plenamente em Deus. Ele 
falou assim pra mim: “Eu vou te honrar, não pelo que você fez, 
mas porque eu sou Deus”. Chegou outubro eu tinha jogado 11 
jogos, consegui jogar bem, mas meu time só perdia. Vendo esse 
tema do Congresso, eu consigo perceber exatamente o que é 
vitória em meio às derrotas. Uma vitória no lado profissional é 
muito importante, mas não é mais importante que o nosso lado 
espiritual, porque independente de tudo o que acontece, se você 
está buscando, e se você está nos caminhos de Deus, é vitória, 
não há derrotas. Antes do jogo eu pego a Bíblia e leio, penso no 
jogo e falo pra Deus: “Deus hoje eu não perco, não tem derrota 
hoje”. Não tem derrota porque Deus está no controle da situação. 

Jorginho: Teu pai viveu num período totalmente diferente 
onde o evangelho era muito perseguido, o crente era um cara 
meio diferente, um cara meio ET e tal. E teu pai foi um dos 
pioneiros, foi um dos fundadores de Atletas de Cristo. O que você 
encontra de dificuldade hoje, por exemplo, dentro do Botafogo, do 
Criciúma, nos clubes que você passou. Você tem liberdade para 
dar seu testemunho ou fazer uma reunião com outros jogadores?

Helton: Olha, particularmente esse ano eu senti muita 
dificuldade. Foi um ano que eu me casei e um ano que minha 
vida deu uma reviravolta. Eu vejo tantas pessoas que são 
batalhadoras, que dão a vida pelo evangelho, e vejo que às 
vezes eu sou um pouco acomodado. 

Na verdade hoje todo mundo fala que conhece a Deus, 
mas no coração são pouquíssimos que mostram a Deus, são 
pouquíssimos que você vê que Deus realmente transformou a 
vida da pessoa. Hoje ser evangélico é moda, ser cristão é moda, 
levantar a mão é moda, mas falar da palavra de Deus ninguém 
quer, servir aos outros ninguém quer, é uma coisa muito difícil. 
Então, eu acho que a maior batalha hoje é a gente resgatar a 
tarefa que vocês tinham: você (Jorginho), Silas, Alex, meu 
pai (João Leite), Paulo Cruz, Baltazar, pois hoje praticamente 
ninguém bloqueia a gente, não temos restrição. A gente precisa 
estar aberto para que Deus possa reacender essa chama.

Jorginho: Eu vi um jogo seu, se eu não me engano foi contra 
o Palmeiras, e você pegou demais, mas vocês perderam o jogo. 
Como é nesse momento, você pegando tudo e perder um jogo?

Helton: Olha, em primeiro lugar o goleiro tem que tentar 
ajudar, então se eu faço minha parte eu já sinto um alivio. Ali 
faziam seis meses que eu não jogava, e no Maracanã é outra coisa. 
É difícil, porque querendo ou não você se sente impotente. No 
futebol, como muitos esportes, você depende muito dos outros, 
um esporte de grupo, coletivo, então você faz sua parte e às vezes 
não dá certo. Você acaba se frustrando, mas é uma coisa que 
infelizmente a gente tem que se acostumar, e aprender.

Jorginho: Parabéns. Deixa eu te falar uma coisa como 
homem de Deus. O Senhor vai te levantar para fazer grandes 
coisas, a unção do Senhor esta sobre a tua vida e eu tenho 
certeza, em nome de Jesus, que você vai muito longe, e não 
se espante se o Senhor te levar além daquilo que aconteceu 
na vida do seu pai. Como treinador eu quero dizer que você 
é um grande goleiro, seus fundamentos são muito bons, você 
realmente tem crescido a cada jogo, você vem melhorando 
muito, é uma questão de tempo. Persevere, trabalhe, faça a tua 
parte que o Senhor fará a dele.

Entrevista de Helton Leite, concedida a Jorginho, durante o 31º Congresso Nacional de Atletas de Cristo – Campinas, dezembro de 2015
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1. Para promoção e manutenção de boa saúde, manter 
estilo de vida ativo.

2. Realizar exercícios aeróbicos de intensidade 
moderada com duração mínima de 30 minutos por cinco 
dias na semana ou atividades aeróbicas mais intensas, 
com duração de 20 minutos, três dias por semana.

3. Combinações de atividade física com exercícios 
moderados e intensos podem ser realizadas para 
atingir as recomendações oficiais, que são caminhar 
rapidamente por 30 minutos duas vezes por semana e 
correr 20 minutos em outros dois dias.

4. Os exercícios moderados e intensos somam-se às 
atividades diárias de leve intensidade como as tarefas do 
lar ou atividades de muito curta duração, como caminhar 
no estacionamento, subir em média três andares por dia, 
todos os dias.

5. Atividade física de moderada intensidade, que 
geralmente equivale a caminhar a passos rápidos, eleva 
a frequência cardíaca e pode atingir o objetivo de 30 
minutos por dia ou dividir em pacotes ativos de duração 
maior ou igual há 10 minutos.

6. Atividade física intensa ou vigorosa pode ser 
exemplificada por corridas com respiração rápida e 
elevação significativa na pulsação cardíaca.

7. Além disso, recomendam-se exercícios que 
envolvam grandes grupos musculares, duas vezes por 
semana para manter ou melhorar a força muscular e a 
resistência.

8. Devido à relação dose-resposta entre atividade 
física e saúde, está se estudando a melhora da capacidade 
física, redução do risco para doenças crônicas e 
manutenção do peso, ao se ultrapassar a quantidade 
mínima recomendada de atividade física.

Boa Medida!

Seguindo essas dicas, com certeza você conseguirá 
o seu objetivo.
 

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.

20 minutos  de atividade intensa X 30 minutos de atividade moderado

Para reduzir o risco de doenças crônicas na idade adulta, os estudos científicos mostraram a necessidade de pelo 
menos 30 minutos de atividade física de intensidade moderada (andar acelerado) na maioria dos dias da semana, 
consumindo umas 2000 kcal/semana a mais do que se gasta numa semana, para se manter vivo.

Para muitas pessoas, maiores benefícios podem ser obtidos com uma atividade física mais intensa ou mesmo de 
maior duração.

Qual o melhor? Confira 08 recomendações do nosso Fisiologista do esporte.
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NOTÍCIAS DOS GRUPOS LOCAIS 

> Rio de Janeiro – RJ
O mundo do esporte se divide entre vencedores e perdedores. O que chega em segundo em geral não é valorizado 

e sente que não tem razão nenhuma para celebrar. Sentem-se fracassados. Uma frase dita pelo eterno ídolo brasileiro 
Ayrton Senna, reflete bem o pensamento de muitos deles: “O segundo nada mais é que o primeiro dos perdedores”.

Em todos os esportes há atletas que se colocam em segundo e terceiros lugares. Mas tenho visto que isso não tem 
significado algum para eles, já que a de ouro é a que  importa. Estamos terminando o segundo mês do novo ano. 
Lembrando sempre que não vamos vencer sempre, mas com certeza poderemos aprender muito mais nas derrotas e 
assim não cometermos os mesmos erros no futuro, para alcançarmos as vitórias no ministério que Deus confiou às 
nossas mãos.

GL em Rio de Janeiro/RJ 
Zick e Ione

> Juiz de Fora- MG
No dia 28 de fevereiro de 2015 teremos o 1º retiro dos Atletas de Cristo JF, o qual já estendemos o convite à vocês. 

Com taxa de inscrição por apenas 20,00 por pessoa com café da manhã, almoço e lanche, horário de chegada às 7:00hs 
na fazenda da PIBJF e, com encerramento no culto jovem desta igreja situada na Avenida Rio Branco 921- Centro.  

Deus abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.   

GL em Juiz de Fora/MG
Henrique

> Taguatinga - DF 
Iniciamos a temporada 2015 das reuniões de Atletas de Cristo no último dia 27 de janeiro e contamos com 

atletas de vários clubes, entre eles Gama e Brasiliense. Nosso desafio neste ano é avançarmos na proclamação do 
evangelho, alcançando atletas de outros esportes, como basquete e vôlei, que estão em evidência  no cenário local.  
Que nosso “Treinador” nos conduza em vitória nesta jornada! 
 

GL em Taguatinga/DF
Leandro

> Curitiba - PR
As reuniões em Curitiba retornaram dia 12/01. Estamos bem felizes pois temos uma média de 30 pessoas toda 

segunda-feira. Temos mantido sempre uma liderança com demais irmãos Milton, Nivaldo, Cleiton e Bruno. 

GL em Curitiba – PR
Marcelo

> Campo Mourão - PR
O Grupo local dos Atletas de Cristo Campo Mourão - PR, voltou suas atividades no dia 04/02. Vamos continuar 

trabalhando com a Equipe de Atletismo diariamente ajudando nos treinamentos e fazendo capelania esportiva com os 
atletas, assim como, acompanhando a equipe adulta de Futsal da cidade uma vez por semana.

É maravilhoso percebermos o envolvimento e o compromisso dos nossos atletas cada vez mais com o ministério 
dos ADC.

GL em Campo Mourão – PR

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.
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NOTÍCIAS DOS GRUPOS LOCAIS 

Jouener Araújo (Jhow)

> Ceará Mirim - RN
Finalizamos o ano de 2014 com um grande torneio de Futsal para crianças, onde nossa equipe foi destaque e 

neste ano iniciamos com a oficina de Futsal dos Atletinhas de Cristo de forma mais ampliada, atendendo 40 crianças, 
nas quais estão sendo instruídas com a Palavra de Deus e com o esporte, contribuindo para o desenvolvimento e 
crescimento dos mesmos.  Nossos atletas e técnicos do Futsal participaram de capacitação realizada pela FNF. Nossa 
primeira reunião oficial foi realizada no dia 30 de janeiro com a participação e testemunho do atleta profissional do 
Globo F. C, Renatinho Potiguar. Estaremos iniciando no mês de março aulas de Artes Marciais para crianças, que 
serão ministradas por nossos diversos atletas praticantes. Estamos também participando nas modalidades amadoras de 
Futsal, Atletismo e Ciclismo junto aos variados grupos existentes, sempre levando a mensagem do nosso Senhor Jesus 
Cristo, usando o esporte como ponte. 

GL em Ceará Mirim – RN
Mauricio César

> Lençóis Paulista - SP
Graça e Paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo! Aqui em Lençóis Paulista graças à Deus o trabalho está 

uma bênção, com bastantes frutos no trabalho da capoeira e do Jiu-jitsu. Na Capoeira temos o mestre Chocolate, 
Rodriguinho, Soraia, Pastor Marcio e pastora Rosana; no Jiu-jitsu temos o Elton e sua esposa Sabrina, as ministrações 
têm sido na hora do treino e na minha casa. Recebemos cada um em trabalho de discipulado, com vigílias, orações no 
monte e visitas, muitas vidas estão jogando no time mais que vencedor, graças a Deus e pra glória dEle.

Orem por nós, pois as lutas e dificuldades sempre existem.

GL em Lençóis Paulista – SP
Valdir e Nicéia

> Santos - SP
Após um período de recesso retornamos nossas reuniões no próximo dia dois de fevereiro. Já começamos a visitar 

os atletas que fazem parte do time de Cristo e também estamos indo atrás dos novos que chegaram na cidade. Se você 
está perto de Santos também está convidado, vamos te receber com muita alegria e juntos vamos exaltar o nome de 
Jesus. Um abraço, que Deus abençoe nosso ano de 2015.

“Quem ganha almas é sábio”.

GL em Santos/SP
Vagner

> Nova Odessa - SP
Mês de janeiro da alegria no GL de Nova Odessa. Iniciamos lançando o Projeto Mixtape Tour And12 indo a todos 

os bairros para jogar basquete e levar a Palavra e o amor por Jesus a toda galera da cidade. Fizemos os bairros do São 
Manuel, Klavim, Terra Nova, Santa Rita com 10 conversões e 3 retornos pra casa do Senhor. Seguiremos na Mixtape 
Tour nos bairros Marajoara, São Jorge, Vila Aenha, Europa nos próximos sábados  fazendo evangelismo pelo livro da 
vida, Basquete 3x3, 2x2 e Basquete livre. Se prepare, logo, invadiremos seu bairro.

GL em Nova Odessa/SP
Anderson
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NOTÍCIAS DOS GRUPOS LOCAIS 

> Rio Branco - AC 

O 4º Torneio Solidário organizado pelo grupo Atletas de Cristo de Rio Branco, realizado no último sábado 
(13/12), no campo soçaite Farofa, na capital acreana, arrecadou 2,5 toneladas de alimentos, ultrapassando a 
meta estabelecida de uma tonelada. A competição teve a participação de seis equipes, 80 pessoas, e que ficou 
com o título de campeão foi o time Missão Jovem.

De acordo com o coordenador do grupo, Sender Sil, o segmento conta com atividades em quatro modalidades, 
que contribuíram para o resultado final: futebol soçaite, futsal, voleibol e basquete. As doações serão repassas 
a 180 famílias carentes de Rio Branco.

“Todas as modalidades dos Atletas de Cristo contribuíram para o alcance desta meta. Mais uma vez Deus 
mostra que para ele nada é impossível. A entrega dos alimentos é feita pela equipe as famílias carentes. 
Aproveitamos a oportunidade e também falamos de Deus a estas famílias”, afirmou.

GL em Rio Branco / AC
Sender Sil

VERSO ILUSTRADO

Torneio Solidário de Atletas de Cristo 
arrecada 2,5 t de alimentos no Acre

Evento realizado na manhã do último sábado na 
capital do Acre recebeu doações acima do esperado. 

Competição de futebol soçaite teve seis equipes 
participantes

Por GloboEsporte.com
Rio Branco, AC
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IGREJA com VISÃO

MOTIVOS DE ORAÇÃO 

 
• Pelo trabalhos e projetos de ADC durante este ano de 2015;

• Pela equipe que irá evangelizar nos Jogos Pan-Americanos no Canadá, - para que muitas vidas sejam alcançadas;

• 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: Núcleo Social de Cotia - aos projetos prestados à criança e ao adolescentes na cidade 
de Cotia.

Missionários da JMM - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Que este novo ano Deus nos de mais oportunidades de 
compartilhar o seu amor! 

Durante o tempo de férias tivemos o privilégio de 
receber o Tour of Hope (TOH) Nova Geração, um projeto 
da Conexão Voluntários em Campo, no período de 27/12/14 
a 13/01/15, dias de muito evangelismo, capacitação, música, 
teatro, alegria e amor. Foi gratificante ver e sentir a alegria 
dos 43 jovens voluntários de diferentes regiões do Brasil, 
dedicando suas férias para compartilhar a Salvação em Jesus 
e o amor do Pai. Foram oito igrejas visitadas, apoiadas e 
capacitadas; impactos evangelísticos em praças, mercados, 
shopping e ruas; concertos em praças e quadras, além de 
1300 adultos evangelizados, sendo 304 decisões por Cristo 
e, aproximadamente, 1600 crianças evangelizadas com 900 
decisões por Cristo. A Deus toda Honra e Glória! 

Em janeiro, também chegaram os novos estudantes para 
a universidade onde trabalhamos. E com o inicio das aulas, 
Deus nos dá o privilégio de ver nossos irmãos e amigos que 
voltaram de suas férias do Brasil e Peru. Outro motivo de

 grande regozijo foi o inicio das nossas reuniões este ano, em 
um novo local, maior e mais espaçoso para a realização dos 
cultos e do ministério com esportes. E em Cristo, queremos 
encher de jovens, adultos e crianças que adoram e servem 
ao Deus Eterno com seus dons, talentos, habilidades com 
amor, alegria e simplicidade. Essa conquista também é sua 
que tem nos apoiado. 

Temos muitos sonhos, planos e desafios para este ano: 
expandir o Evangelho de Cristo em Santa Cruz apoiando 
também diferentes igrejas. 

Somos chamados e vocacionados para amar a Deus sobre 
todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso nos 
leva a servir aos que estão perto e aos que estão distantes, 
deixando nas mãos do Pai a direção de nossos sonhos, 
desejos e ações. Somos instrumentos para a Glória de Deus, 
para edificar pessoas com o seu amor e levar a mensagem 
da cruz até o último da terra. Caminhemos juntos para esse 
alvo. 

Américo e Talitha Monje 
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Missionários Américo e Talitha Monje Equipe TOH Nova Geração

“Por causa da graça que me foi concedida por Deus, para ser servo de Cristo Jesus entre os gentios, servindo ao Evangelho de Deus 
como sacerdote, para que os gentios sejam aceitáveis a Deus como oferta santificada pelo Espírito Santo.” Romanos 15: 15b-16
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PARCEIRO DE ADC 

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

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

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

OUÇA O PROGRAMA ATLETAS 
NO AR 

RÁDIO TRANSMUNDIAL

SEJA UM PARCEIRO DE ATLETAS 
DE CRISTO

SEJA UM PATROCINADOR DESTE 
JORNAL

Núcleo Social de Cotia –  
Primeiro Projeto Socioesportivo 

Credenciado Por Atletas de Cristo

O Núcleo Social de Cotia é uma unidade que presta 
serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, 
inscrito no campo da Assistência Social, atendendo 
crianças e adolescentes da comunidade local. Iniciou 
suas atividades em 2012, sendo gerido pela Sociedade 
Batista de Beneficência TABEA - Lar Criança Feliz, com 
manutenção viabilizada através de doações de pessoas 
físicas e jurídicas, e um convênio com a Prefeitura 
Municipal de Cotia.

Sua missão é proporcionar às crianças e adolescentes 
o acesso à cultura, esporte e lazer, através de oficinas 
e ações sócioeducativas, em período de contra turno 
escolar, tendo como finalidade a promoção da qualidade 
de vida, da cidadania, e a garantia de direitos do público 
atendido conforme prevê o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8.069/1990). O Núcleo Social de 
Cotia atende crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social, na faixa etária de 06 a 15 anos, 
residentes nas imediações do projeto. O projeto funciona 
de segunda a quinta-feira, das 12:30h às 16:30h, e na 
sexta-feira das 12:30 às 15:00h.
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As atividades oferecidas são as seguintes: Autocuidado, 
Oficina do Saber, Oficina de Esportes, Oficina de Artes, 
Oficina de Culinária, Oficina de Informática, Oficina de 
Expressão Corporal, Roda de Conversa, Aprendendo e 
Ensinando a Conviver, Jogos de Tabuleiro, e Recreação. 
Além das atividades descritas, o Núcleo Social de Cotia 
oferece aos participantes duas refeições diárias (almoço e 
lanche da tarde).

É possível ajudar a construir o presente e a garantir o 
futuro destas crianças e adolescentes através de doações. 
De acordo com a Lei 8.060 de 13/07/90 você pode doar 
e ter este valor deduzido de seu imposto de renda. Para 
maiores informações fale com o Núcleo e descubra 
também outras maneiras de participar: 

nucleosocialcotia@terra.com.br
Fones: (11) 4616-1107 e (11) 4616-1124



LOJA VIRTUAL

A NOVA BÍBLIA DO ATLETA 
disponível para compra.
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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 

https://lojavirtual.atletasdecristo.org

         Camiseta                      Boné          Mochila


