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“Não seja sábio aos seus próprios olhos; tema o Senhor e evite o mal.”
Pv 3.7 NVI

EDITORIAL
Aos 46 do segundo tempo chega a você nosso
jornal do mês de Abril. Percebo a cada dia que passa
que o montante de trabalho que temos a fazer só
aumenta. Parece até que os dias estão sendo abreviados,
como que nos preparando para a volta de Jesus. Ai que
bom seria isso, ver o Senhor vindo sobre as nuvens em
dias tão maus como os que vivemos hoje. Parece que a
vida de muitos não vale mais nada, ao ponto de nossos
irmãos serem queimados vivos apenas por causa de
sua fé. Em meio ao sofrimento de alguns, a depravação
cada dia maior em nossa sociedade, e o amor cada vez
menor de homens e mulheres, bons exemplos de vida
e testemunho continuam a brilhar. Nesta semana que
passou nosso querido Silas, o ex-menudo do São Paulo,
hoje um treinador talentoso, voltou a brilhar. Seu time,
o Ceará, conquistou a Copa do Nordeste e de maneira
invicta. E ninguém melhor que seu discipulador na
época do São Paulo, Alex Dias Ribeiro, para contar um
pouco mais sobre este treinador de sucesso, que antes
disso já era um jogador bem sucedido, mas bem antes,
ele já era um crente segundo o padrão bíblico, aqui o
segredo de todo seu sucesso.
Boa leitura,
Marcos Grava

Silas: Por Alex Dias Ribeiro
Eu não tinha a menor idéia do que poderia acontecer
quando Johnny Monteiro me convidou para fazer uma
palestra para os jogadores do São Paulo FC no início da
temporada de 1985. Para minha surpresa, encontrei o
time inteiro sentado no auditório do Estádio do Morumbi.
Fui recebido pelo técnico Cilinho que me apresentou a
um elenco de feras: Oscar, Dario Pereyra, Pita, Müller,
Careca, Nelsinho e outros. Dei o testemunho de como
Deus tinha dirigido minha carreira do Kart até à Fórmula
1, seguido de uma pequena mensagem.
Quando terminamos, Cilinho me convidou para
almoçar com o time, fez questão que eu sentasse em sua
mesa e me apresentou pessoalmente cada um de seus
pupilos, chamados de “Menudos do Morumbi”. Foi aí
que descobri que, entre tantas feras, havia muitos que
já jogavam no time de Cristo: Márcio Araújo, Abelha,
Müller, Silas e outros. Logo iniciamos um grupo de
Atletas de Cristo na casa do Rodolfo Fraga. Mais de
100 pessoas apareciam nas reuniões, atraídas pela fama
dos atletas.
Daí, nos tocamos da necessidade de um pequeno
grupo de discipulado, só para os atletas e suas esposas.
Durante dois anos nos reunimos toda semana em minha
casa. Foi um tempo muito legal em que crescemos
muito no conhecimento de Deus. De todos os atletas
com quem já trabalhei, o Silas foi o que mais alegrias
me deu porque sempre colocou em prática tudo que
aprendemos juntos na Palavra de Deus (a Bíblia).
Tranqüilo e corajoso dentro e fora de campo, Silas
nunca pipocou na hora de compartilhar sua fé e anunciar
o Evangelho em qualquer situação. Seu comportamento
e sua ética cristã sempre endossaram sua pregação.
Entre outras aventuras, ele contrabandeou Bíblias
para a Rússia durante o Campeonato Mundial de
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EDITORIAL
Juniores em que foi eleito o melhor jogador do torneio
em 1985. Foi o primeiro atleta de Cristo a disputar uma
Copa do Mundo, no México em 1986. Em Interlagos
sentou no banco do passageiro de um XR3 envenenado
que eu tinha para umas voltas em alta velocidade. Ao
contrário dos outros passageiros que quase morriam de
medo, Silas começou a cantar: - Quem é salvo e tem
certeza bate o pé, tum, tum, tum!, e dava risada batendo
com o pé no assoalho do carro enquanto eu arrepiava os
pneus nas curvas. Dono de um grande senso de humor,
jamais o vi reclamando da vida, muito pelo contrário.
Ficou sete meses sem jogar por causa de uma série de
contusões, mas não perdeu tempo: aceitou todos os
convites para falar em igrejas, clubes ou qualquer lugar
onde ele pudesse compartilhar as coisas que Deus fez
em sua vida.
Certa vez, perdeu a cabeça em um jogo em
Curitiba, revidando uma jogada violenta. Era lance
para cartão vermelho. O juiz viu tudo e mesmo assim
não o expulsou. Talvez tenha considerado seu caráter
e sua boa ficha. Envergonhado, Silas desculpou-se
com o adversário antes do fim do jogo. Uma pesquisa
de opinião pública realizada no início de 1987 revelou
Silas como o cristão mais conhecido e respeitado do país
naquela época. Por isso, foi o escolhido para trabalhar
gratuitamente como garoto propaganda na campanha de
lançamento do livro “Força para Viver”. 3.000.000 de
livros foram distribuídos pela Fundação Arthur de Moss
e 600.000 pessoas escreveram indicando que receberam
Jesus Cristo como seu Salvador depois de lerem o livro,
que acabou conhecido como “o livro do Silas”.
Na Copa de 1990, o técnico Sebastião Lazaroni
abriu espaço para uma preleção sobre a influência
de Deus na união e no desenvolvimento do espírito
de equipe. A única condição era que a mensagem só
poderia ser apresentada por um dos jogadores. Com
medo de serem ridicularizados na frente do grupo,
pelas gracinhas de Renato Gaúcho, ninguém quis
encarar o desafio. Com muita naturalidade, Silas foi lá

e apresentou a palestra que eu havia preparado. Saiu
aplaudido pelo grupo inteiro. Ao se tornar um craque
internacional, ele foi jogar em outros países e eu pude
visitá-lo e constatar que, por onde andou, Silas deixou
sua marca e deu bons frutos. Em Lisboa, um pastor me
contou emocionado: - “O que o Silas fez pelo progresso
de Evangelho em Portugal em um ano, nós pastores,
juntos não conseguiríamos realizar em 10 anos.” Na
Itália, ele foi um referencial tanto no modesto Cesena
quanto no Sampdoria, campeão italiano daquele ano.
Na Argentina, fundou 10 grupos locais de Atletas
de Cristo; apresentou durante anos um programa de
TV de audiência nacional chamado La Gran Jugada
e discursou no Parlamento argentino. Eu vi o estádio
do Velez Sarsfield lotado cantar seu nome em coro e
o trânsito parar em Buenos Aires para os fãs pedirem
autógrafos a um simples garoto de Campinas, que foi
o único jogador brasileiro a tornar-se ídolo da torcida
na terra de Maradona. No Japão, passei uma semana
hospedado em sua casa, em 1999, e vi de perto o
bom marido e bom pai que Silas se tornou. Enquanto
jogava no Purple Sanga, em Kioto, ele liderava uma
reunião semanal em sua casa e, juntos, andamos em alta
velocidade no circuito de Suzuka a bordo do Medical
Car da FIA. Nesse dia, Silas orou por um dos pilotos de
F1 momentos antes da largada para o GP do Japão. O
que mais me impressionou em toda sua carreira é que
Silas nunca perdeu a visão de multiplicar, no mundo da
bola, todos os talentos que Deus lhe confiou, ao invés
de enterrá-los dentro de uma paróquia, como é costume
de muitos.
Agora, chegou o tempo de Silas pendurar as
chuteiras. Não veremos mais em campo seu futebol
eficiente. Mas tenho certeza que fora das quatro linhas
Silas será ainda mais útil para os interesses do Reino de
Deus. Sai Silas e fica a pergunta: Quem irá ocupar o seu
espaço nos campos de futebol?
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MANCHETES
As notícias desta seção não retratam necessariamente a opinião deste jornal.

Pan e Parapan-Americanos 2015 começam em Toronto
Brasil quer manter hegemonia no Parapan-Americano deste 2015
Manter a hegemonia no continente americano e,
assim, embalar na reta final de preparação para o Rio
2016. Essa é a meta traçada pelo Comitê Paralímpico
Brasileiro (CPB) para os Jogos Parapan-Americanos de
Toronto, que serão disputados entre os dias 7 e 15 de
agosto.
Nas últimas edições do Parapan, o Brasil teve um
desempenho extraordinário. No Rio de Janeiro, em
2007, o País finalizou a competição no topo do quadro
de medalhas, tendo subido ao pódio 228 vezes (83
ouros, 68 pratas e 77 bronzes). O Canadá terminou em
segundo, com 112 medalhas (49 delas de ouro), seguido
pelos Estados Unidos, com 117 medalhas (37 de ouro).

Quatro anos depois, em Guadalajara, no México, a
campanha brasileira foi marcada por um novo triunfo.
Com uma delegação de 231 atletas, o Brasil sagrou-se
o campeão, após conquistar 197 medalhas (81 ouros, 61
pratas e 55 bronzes). Os Estados Unidos terminaram em
segundo (132 medalhas - 51 ouros), com o Canadá em
terceiro (165 medalhas - 50 ouros).
Agora, para competir no maior evento esportivo do
continente a menos de um ano dos Jogos Paralímpico
do Rio, que serão realizados entre 7 e 18 de setembro de
2016, o Brasil levará para Toronto um time ainda maior
do que o montado para Guadalaraja, de acordo com o
presidente do CPB, Andrew Parsons.
Centro Paralímpico Brasileiro
Para os atletas de alto rendimento, o maior legado dos
Jogos Paralímpicos Rio 2016 será o Centro Paralímpico
Brasileiro, em São Paulo, cuja obra está na reta final. O
local permitirá que atletas de atletismo, basquetebol em
cadeiras de rodas, bocha, natação, esgrima em cadeira
de rodas, futebol de cinco, futebol de sete, goalball,
halterofilismo, judô, rúgbi em cadeira de rodas, tênis
em cadeira de rodas, tênis de mesa e voleibol sentado
possam treinar com uma infraestrutura jamais vista para
o esporte paralímpico brasileiro.
Fonte: esportes.terra.com.br

Daniel Dias é dono de onze medalhas olímpicas
Foto: Marcelo Régua / Mpix / CPB / Divulgação

VERSO ILUSTRADO
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ATLETAS EM MISSÃO
Aconteceu...
O I Curso Nacional de Capacitação Técnica em Futebol - Nível 1 - promovido pela Missão Atletas de Cristo
no Brasil, realizado na cidade paulista de Araçariguama, a 40 km da capital. Com a presença de 21 alunos de várias
regiões do país, o curso contou com a presença de missionários, treinadores de categorias de base, e ex-atletas de
futebol.
Entre os professores, estavam o presidente Marcos Grava e o vice-presidente Fabio Mika da missão ADC, além de
Lovian Henrique, especialista em medicina do esporte e missionário de Atletas de Cristo, Renato Santiago ex-atleta
profissional, Atleta de Cristo e treinador na região do Vale do Paraíba.
Esteve também presente um missionário americano que possui um projeto onde envia jogadores e treinadores de
futebol em países fechados para proclamar o evangelho, que compartilhou suas experiências, as oportunidades e as
formas de desenvolvimento deste projeto.
Para o ano que vem já está planejada a realização do Nível 2 para quem participou deste curso, e o Nível 1 para
novos alunos.
Fique ligado!!!
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JOGO RÁPIDO
Com Ricardo Oliveira, a equipe do Santos atingiu 5.000 gols na história do Paulistão

Com o gol marcado por Ricardo Oliveira, o Santos atingiu 12.131 gols em sua história, de acordo com o contador
que aparece em seu site oficial.
Apesar do feito ainda não ter sido reconhecido pelo Livro dos Recordes, o Santos E. C. é o clube mais goleador
da história do futebol mundial.
O interessante é que, nas últimas semanas o clube fez questionários e campanhas na internet pedindo ao torcedor
opiniões sobre quem seria o autor do gol de número 5.000 na história do Paulistão. Coube ao nosso irmão esta honra,
mais um testemunho deste brilhante jogador que nesta primeira semana de maio completa 35 anos de vida retornando
ao Brasil depois de 4 anos no futebol árabe.

6

WWW.ATLETASDECRISTO.ORG – CONTATO@ATLETASDECRISTO.ORG

BOA MEDIDA

A dengue não escolhe as vítimas.
Nem os atletas, que se cuidam tanto, estão imunes à doença que assombra o país.
Até a publicação deste, mais de 258 mil casos de dengue já foram registrados no estado de São Paulo só nestes
primeiros meses de 2015. No Brasil, já foram registrados 132 mortes por conta da doença neste ano, sendo 99 em São
Paulo.

A dengue pode ser transmitida por duas espécies de mosquitos (Aëdes aegypti e Aëdes albopictus), que picam
durante o dia e a noite, ao contrário do mosquito comum, que pica durante a noite.
Os transmissores de dengue, principalmente oAëdes aegypti, proliferam-se dentro ou nas proximidades de
habitações (casas, apartamentos, hotéis), em recipientes onde se acumula água limpa (vasos de plantas, pneus velhos,
cisternas e outros).
A prevenção é a única arma contra a doença.
A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do
mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos,
tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d´água, tambores,
latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros.
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.
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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.

> Portugal – PT
No dia 5 de abril celebramos a páscoa, e mais uma vez reunimos
os grupos locais de Atletas de Cristo para o nosso encontro nacional
de páscoa. É verdade que muitos não puderam participar devido
aos compromissos laborais, mas contamos com um bom número e
tivemos um dia de comunhão que começou pela manhã com o culto
de celebração da páscoa, seguido de almoço e uma tarde recreativa.
Enfim foi um tempo de comunhão como corpo de Cristo pois é esse
o ensinamento do Senhor e também para estreitar amizades.
GL em Portugal/PT
Ezequiel Julião

> São Luis- MA

Aqui na cidade de São Luís o Grupo Local tem trabalhado arduamente levando o ide do Senhor através do esporte.
Estivemos presentes fazendo as reuniões nas concentrações dos clubes pelos Campeonatos Maranhenses, Copa do
Brasil e Copa do Nordeste, e na reta do Campeonato Maranhense estivemos acompanhando os clubes da capital e
interior fazendo reuniões simultâneas em todos os clubes, pela graça de Deus o grupo cresceu. Temos hoje uma equipe
grande, mas, focada em levar o ide do Senhor Jesus. Estamos vendendo muitas bíblias do atleta e também estamos
com o nosso programa nas terças-feiras na Rádio Crer sempre às 20 horas, com o programa esporte em foco. No mais,
muito trabalho. Estamos nos preparando para estar com os clubes no campeonato brasileiro da série B, onde o clube
Sampaio está lutando por um acesso para a série A. Peço orações para por todas as atividades que serão relizadas
durante o ano.

GL em São Luis/MA
Edison Lages

> Taguatinga - DF

As atividades com os atletas continuam aqui em Taguatinga. Louvamos a Deus por nos permitir entrar no vôlei
local e pelo que tem feito no clube do Gama, alcançando atletas e proclamando o evangelho no futebol do DF!

GL em Taguatinga/DF
Leandro Gonçalves

> Curitiba - PR

Por aqui tudo caminhando. Sempre animados na Obra!
Estamos num momento onde, após o término dos campeonatos estaduais atletas estão definindo o futuro... Muitos
deles ficaram desempregados e sabemos a dificuldade que é. Procuramos animá-los a esperarem no Senhor e entender
qual decisão tomar.
GL em Curitiba – PR
Marcelo Lipadim
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NOTÍCIAS DOS GRUPOS LOCAIS
> Porto Alegre - RS

Estamos readequando o grupo e as reuniões, trabalhando com líderes de grupos e atletas para fazermos mensalmente
um encontro. Enquanto isso, estamos atendendo pessoalmente atletas que estão mais próximos de nós, tanto profissionais
como atletas das categorias de base dos clubes locais. Muitos projetos, todos em oração e em fase de mobilização.
GL em Porto Alegre – RS
Niles Kael

> Caicó - RN

Nossas atividades continuam. Temos feito reuniões às segundas-feiras e, também já entregamos mais de 70 bíblias
nesse ano de 2015. Deus tem nos abençoado ricamente. Tem um jogador que está sendo o destaque do campeonato
mineiro, ele joga no Caldense o nome dele é Luiz Eduardo, o atacante ele é fruto dos trabalhos dos atletas de Cristo
e do Grupo Local. Ore por nós.
GL em Caicó – RN
Silvio César

> Feira de Santana - BA

Continuamos com o nosso trabalho evangelístico, levando a palavra de Deus nos eventos esportivos e nas igrejas.
GL em Feira de Santana – BA
Leoni Jean

> Juiz de Fora - MG

Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres.
Aqui no Grupo Local de Juiz de Fora, estamos a todo vapor,
tivemos um grande retiro no dia 28/02/2015 que durou toda manhã
deste dia e encerrou a noite num mega culto de encerramento.
Tivemos a presença de aproximadamente 90 pessoas incluindo
Ciça tri-mundial de Karatê, o ex-atacante do Cruzeiro Kelly e o
nosso missionário Roberto Maranhão, além do Pr. Zick. Estamos
ministrando nas concentrações do América (MG), Tombense,
Tupi, Caldense e na Gávea no C.R.Flamengo..
GL em Juiz d Fora – MG
Carlos Henrique

> São João da Boa Vista - SP

No dia 19/04, o sanjoanense e Atleta Unifae Heitor Cinel Borzacchini, de 37 anos, fundador e líder dos Atletas de
Cristo da região, consagrou-se campeão na 6ª Copa UCKA de Karatê (categoria masters), no ginásio Poli Novo (8h),
em Vargem Grande do Sul. O evento contou com a participação das autoridades locais e de seus atletas das cidades:
Amparo, Leme, Santo Antônio da Posse, Pirassununga e Vargem Grande do Sul. O karateca de Cristo, conhecido
por distribuir bíblias e livros cristãos de autoajuda em eventos e campeonatos esportivos, também conquistou o vicecampeonato na modalidade Kata, levando para casa dois troféus. O próximo compromisso do atleta será no mês de
Maio na cidade de Pirassununga.

GL em São João da Boa Vista/SP
Heitor Cinel
WWW.ATLETASDECRISTO.ORG – CONTATO@ATLETASDECRISTO.ORG
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NOTÍCIAS DOS GRUPOS LOCAIS
> Serra Gaúcha - RS

O grupo local de Caxias do Sul com liderança do atleta profissional do Juventude, Itaqui, tem se reunido todas as
quintas-feiras às 20h., com a presença de atletas do Juventude, do Ser Caxias, de projetos de base, como: Torino, atletas
e comunidades em geral, sempre com uma visão evangelística, usando o esporte como ponte, tem edificado muitas
vidas, anunciando o amor de Deus, onde também Deus tem salvado vidas. Este grupo também tem desenvolvido
obras sociais como o projeto Atleta Bom Samaritano, na Páscoa, alguns dos participantes da ADC de Caxias levaram
chocolates a crianças carentes em uma comunidade. Com a visão de multiplicação dos grupos apoiamos a reunião
ADC em Farroupilha, que foi uma bênção reunindo atletas dos clubes: Serranos, Juventude, Ser Brasil de Farroupilha,
Esportivo de Bento e o projeto Torino. A reunião ADC Farroupilha teve seu início em 2010 e, tem permanecido em
todas as temporadas do clube, nestes 5 anos, e este ano foi um desafio, com a nossa mudança para Flores da Cunha,
mas encaramos o desafio e, com ajuda dos irmãos aconteceu, Deus é fiel. Estamos orando sobre vários projetos,
usando o esporte como ferramenta para alcançar atletas profissionais, amadores ou apenas simpatizantes, crianças,
jovens, adultos aqui na Serra Gaúcha. Junte-se a nós em oração.
GL em Serra Gaúcha / RS
Josué Selaryaran

> Rio - RJ
O atleta de Niterói, Bernardo, filho de um casal de amigos de muitos anos, dos tempos
que fui pastor de jovens da PIBN. Eu o conheci bebê e hoje me alegro ou vê-lo um
jovem comprometido com o Senhor, seguindo a carreira no voleibol, esporte praticado
também por seu pai, Guilherme que foi campeão sul-americano com o Brasil na seleção
de portadores de deficiência auditiva. Bernardo foi convocado para a seleção brasileira de
vôlei sub 19 que vai disputar de 14 a 23 de agosto o campeonato mundial da categoria na
Argentina. Estarão em um longo Período de treinamento começando dia 1 de maio até 30
de junho, e depois alguns jogos preparatórios na Rússia 14 a 19 de Julho e no Irã, 07 a 11
de agosto.
Dois dias muito bons de testes aqui no Uruguai no autódromo de El Piñar
com a F4 Sul americana! Foi uma ótima experiência testar esse carro! Tive
a oportunidade de andar tanto em pista seca quanto molhada. Em ambas as
condições fui bastante rápido e a equipe gostou do resultado. É muito bom
estar na pista novamente! Quero agradecer primeiramente a Deus por esta
oportunidade e também a todos que estão sempre torcendo e orando por mim,
em especial ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, que é meu patrocinador.
Leandro Guedes
Estiveram conosco em nossa última reunião de abril o casal de missionários
Natan e Tére. Natan está na Espanha a 25 anos e chegou solteiro, mas o Senhor
já havia reservado a Tére, lá em Málaga pra uni-los no casamento. Ele trabalhou
alguns anos com Atletas em Ação e nos últimos anos o casal desenvolve um
ministério na “fonte do peregrino” que fica no Caminho de Santiago, dando
pousada, alimentação e cuidando dos que fazem a caminhada. Natan falou
um pouco da sua experiência e nos abençoou trazendo-nos o recado do nosso
“Treinador” nos incentivando a prosseguir no caminho em direção ao alvo de
todo o discípulo peregrino; tornar-se parecido a Jesus Cristo.
GL em Rio/ RJ
Zickione
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TESTEMUNHO
Simples, humilde, com os pés no chão e a cabeça nas coisas de Deus, o hoje treinador do Ceará Sporting Club e
campeão da Copa do Nordeste 2015, Silas, convive com muita naturalidade tanto com a fama como com o anonimato.
A glória das grandes conquistas, o dissabor da derrota e a má fase quando aparecem, Silas recebe como vindo das mãos
de quem Silas confia muito: Deus. E é o próprio Silas quem nos conta sua história de sucesso e dependência do Senhor.
- Zico e Silas para o aquecimento, gritou Telê Santana, aos 20 minutos do segundo tempo do jogo do Brasil e
França. Pulei do banco instantaneamente e comecei
a agradecer a Deus enquanto fazia o aquecimento. A
torcida incentivava:
Vamos lá! Vamos lá! Vamos virar!
No Brasil 100 milhões estavam sofrendo e
vibrando. Acho que eles tinham 70% de esperança
no Zico e 30% em mim. O Zico entrou logo e
perdeu o pênalti. Era a grande chance da minha
vida, justamente no momento mais dramático do
futebol brasileiro na Copa do México de 86. O jogo
continuava 1 a 1, e eu firme no aquecimento.
Telê só me mandou entrar no início da prorrogação,
40 minutos mais tarde. Nunca me aqueci e orei com
tanta firmeza em toda a minha vida! Os 30 minutos da
prorrogação significavam um prêmio e uma chance.

Flash Back

Quinze anos haviam se passado desde que ensaiei meus primeiros passes com a bola junto com o Paulo Pereira,
meu irmão gêmeo, nas peladas com a molecada de Vila Teixeira, na periferia de Campinas, onde vivíamos. Éramos
os caçulas de uma família de nove irmãos. Minha mãe morrera quando tínhamos quatro anos, mas sua ausência era
compensada pelas quatro irmãs mais velhas e pela grande dedicação de meu pai, um aposentado da Fepasa, que
conseguiu criar os nove filhos nos caminhos do Senhor.
Ely Carlos, meu irmão mais velho, foi um bom jogador de futebol e através de sua influência acabei conseguindo
a chance de fazer um teste no São Paulo Futebol Clube, onde fui aprovado e joguei nas categorias infantil, juvenil e
juniores. Quando me destaquei entre os juniores do São Paulo, o técnico Cilinho resolveu fazer uma grande renovação
de valores dentro do time, promovendo a titular a prata da casa. Joguei super bem na estréia no time profissional e
logo ganhei a posição de titular da camisa 8 do São Paulo, justo na hora que minha estrela começava a brilhar, recebí
a notícia mais triste da minha vida.
A morte do meu querido velho foi um golpe duro de assimilar. Mas a vida tinha que continuar e logo embarquei
para a Rússia com 25 Bíblias em português e 4 em russo, que ganhamos da Imprensa Bíblica Brasileira. Começamos
a fazer reuniões de estudo e oração durante todo o torneio. Fomos campeões mundiais de juniores, em Moscou,
em setembro de 85, vencendo a Espanha por 1 a 0. Depois do jogo haveria uma festa de encerramento e entrega de
prêmios, para os melhores jogadore e goleadores. Para minha surpresa, ganhei o troféu Bola de Ouro, como melhor
jogador do mundial de juniores.
Logo depois veio o título de Campeão Paulista de 1985, a convocação para a Copa de 86 no México. Mas durante
toda a preparação da Seleção, sempre que se falava em cortes de jogadores, lá estava meu nome. Não dependia dos
meus esforços, ainda que a vontade de Deus era que eu desse o melhor de mim. No dia em que Telê anunciou na TV
os nomes que iriam à Copa, o meu foi citado, ainda que entre os últimos e na condição de reserva.

A grande chance
Agora finalmente chegava o grande momento da estréia na Seleção Brasileira, num jogo válido pela Copa
do Mundo. O ponto mais alto na carreira de qualquer jogador de futebol. Entrei com tudo, disposto a correr
por mim e por meus colegas desgastados pelos 90 minutos anteriores. Me saí bem no primeiro lance contra
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Tiganá. Ganhei confiança e tive certeza de que Deus estava comigo.
Não errei nenhum passe, não me cansei e nem senti o tempo passar.
No finzinho do primeiro tempo da prorrogação, ajeitei uma bola para o
Careca, ele me devolveu, rolei um pouco a bola, vi que não tinha ninguém
e enchí o pé! A direção estava certa e fiquei torcendo para que ela entrasse,
mas ela tocou o topo da trave de cima e foi para fora. Se aquela bola
tivesse entrado o destino da Copa teria sido outro...

Chora Brasil

Quis o destino que o Brasil ficasse fora da Copa, disse com lágrima
nos olhos o locutor da TV Globo. Terminada a cobrança de pênaltis
milhões de brasileiros, pasmados diante de seus televisores, concordaram
inconformados com a crueldade do destino. Depois de seis meses de
"70 neles outra vez Brasil", de manhã, de tarde e à noite, nós acabamos
acreditando que ganharíamos a Copa outra vez. Não estávamos preparados
para perder, e muito menos da maneira como perdemos: dominando o jogo
sem que a bola chegasse à rede da França.
Mas alguém tinha que ser culpado. Com três bolas na trave e três pênaltis perdidos, ninguém melhor que o destino
para ser eleito o culpado pela tragédia. Porém, isso não alterou em nada o meu destino, nem o de ninguém no
Brasil. Na verdade, a única jogada que mudou o rumo da minha vida, foi a que fiz quando aceitei a Cristo como meu
Salvador. O destino da minha vida que antes era a morte é hoje a vida eterna que tenho em Cristo. A paz, a satisfação,
o senso de direção e propósito para minha vida me dão a certeza de que a coisa mais importante do mundo não é
jogar na Seleção, mas no time de Cristo.

Força para Viver

Uma pesquisa de opinião pública encomendada pela Fundação Arthur S. DeMoss apontou Silas como o cristão
mais conhecido no Brasil, em 1986/87. Através de Atletas de Cristo, Silas consentiu em emprestar seu nome, sua
imagem e seu testemunho, para a campanha de divulgação do livro Força para Viver. Três milhões de cópias foram
distribuídas de graça. Seiscentas mil pessoas escreveram de volta afirmando ter se encontrado com Cristo como seu
salvador ao lerem o livro.
Depois de conquistar vários outros títulos pelo São Paulo, Silas foi vendido ao Sporting de Lisboa onde teve a
oportunidade de abrir várias portas para a entrada do Evangelho em Portugal através dos meios de comunicação.
- O que Silas e os outros atletas de Cristo fizeram pelo progresso do Reino de Deus em Portugal em apenas um
ano, nós levaríamos pelo menos uma década para fazer, afirmou um pastor brasileiro em Lisboa.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
• Continue orando 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;
• Agradecemos pelos professores, alunos e a todos envolvidos no Curso de Capacitação de Futabeol que realizamos
no mês de abril..
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LOJA VIRTUAL
https://adcbrasil.webstorelw.com.br/

A NOVA BÍBLIA DO ATLETA
já está à venda.

Linha de Chegada
"É um livro devocional que traz reflexões e estudo na companhia de
grandes atletas como Kaká, Baltazar, Silvinho, Zé Roberto, entre outros.
Jaime Fernandez Garrido traz uma linguagem dinâmica e empolgante.
Acontecimentos marcantes, situações desafiadoras e experiências
únicas, nas quais, Deus chama a nossa atenção para trabalhar em nossas
vidas e ser glorificado ao cumprir a sua vontade.
“O futebol é o meu ministério, é minha maneira de falar ao mundo
sobre Jesus.” Linha de Chegada o ajudará a conhecer mais o Senhor
Jesus. — Kaká, Bola de Ouro 2007 como melhor jogador de futebol
do mundo.

Camiseta

Boné

Mochila
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