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DISCIPULADO NO
ESPORTE
AMANDO AO SENHOR, CORRENDO JUNTOS,
ALCANÇANDO A MUITOS

JOGO RÁPIDO

CONHEÇA UM POUCO
SOBRE FELIPE FRANÇA
QUE POSSUI 2 RECORDES
SUL-AMERICANO E UM
MUNDIAL

GRUPOS LOCAIS

OS GRUPOS DE ATLETAS DE
CRISTO FORMAM O
CORAÇÃO DA MISSÃO

INVERNO, ATCHIM...
SAÚDE!

AS DOENÇAS DE INVERNO
MAIS COMUNS SÃO AS QUE
ATINGEM A GARGANTA E O
APARELHO RESPIRATÓRIO

CRESÇA E APAREÇA
PORQUE MUITOS PARAM
DE CRESCER?

EDITORIAL

POR MARCOS GRAVA

MISSÂO CANADÁ 2015
ATLETAS DE CRISTO EM
MISSAO NOS JOGOS
PAN-AMERICANOS
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EDITORIAL

Pode não parecer, mas já estamos
no segundo semestre de 2015. Isso
mesmo, o final do ano já se aproxima,
e com ele também chega o Congresso
Anual de Atletas de Cristo, o 32º de
nossa história. Desta vez escolhemos
a cidade de Belo Horizonte para sediar
nosso congresso este ano. Será num
lindo local, com lazer e muito verde, e
você que esteva conosco em 2014 não
pode perder. Se o sucesso do último
congresso em Campinas se repetir,
teremos a presença de muitos irmãos
e irmãs que marcaram a história de
Atletas de Cristo.
Como você sabe, foi ali mesmo em
Minas Gerais que tudo começou 34
anos atrás. João Leite, Baltazar, Abraão
Soares e outros, deram o primeiro
pontapé para fundar o ministério que
mais tarde levaria milhares de atletas
e simpatizantes do esporte aos pés de
Jesus. Hoje, louvamos a Deus pela vida
destes homens e mulheres de Deus,
inspirado por Ele, que com muita
ousadia decidiram proclamar através
da linguagem universal do esporte,
que Jesus é o Senhor. Assim, eu e você
poderemos reencontrar estes irmãos e
irmãs no próximo mês de dezembro,
e agradecê-los pessoalmente por seu
testemunho dentro e fora dos campos,
quadras, pistas e tatames, e por serem

instrumentos de Deus para salvação
de muita gente. Por isso prepare-se, o
Congresso Nacional está chegando e
você não pode ficar de fora. Reserve
desde já os dias 9 a 12 de dezembro em
sua agenda, muito em breve abriremos
as inscrições para o Congresso 2015.
Além da volta de nosso Congresso,
muita coisa legal tem acontecido
em ADC. Este ano fizemos missões
mais uma vez, apoiando o envio
de 40 brasileiros para Toronto, no
Canadá, onde rolaram os Jogos PanAmericanos e Parapan-Americanos
de 2015. Lá também estavam muitos
Atletas de Cristo, como os nossos
queridos Felipe França e Daniel
Dias, os melhores atletas da natação
brasileira e mundial no momento. Até
o fechamento desta edição, o Felipe
que está no Jogo Rápido deste mês,
já havia ganhado dois ouros e batido
duas vezes o recorde Pan-Americano
nos 100 metros peito. Enquanto isso,
o Daniel Dias que aguarda o início
do Parapan, já havia conquistado
seis medalhas de ouro no mundial de
Glascow.

possa compartilhar com todos em sua
lista de contato, já que para isso basta
um clique em seu computador, tablet
ou telefone. As sessões são as mesmas
que temos vinculados nos últimos
meses, a novidade fica por conta dos
bem-bolados artigos escritos pelo
Alex, que apesar de redigidos há uns
bons anos, os assuntos estão mais
atuais que qualquer outra coisa. Neste
mês você vai sentir falta das notícias
dos estados. Bem, é que depois de um
longo processo de recadastramento
dos Grupos Locais, agora já podemos
vincular as notícias dos líderes
locais de ADC que realmente estão
comprometidos com a missão e
entrosados com o nosso escritório,
além de estarem realizando as reuniões
com a devida frequência.

Não deixe de curtir também as
Manchetes do esporte, as dicas sempre
saudáveis do Boa Medida, e orar pelos
Motivos de Oração, já que a oração de
um justo pode muito em seus efeitos.
Desejo a você uma boa leitura, e não
se esqueça de enviar nosso jornal para
todos os seus contatos. Quem sabe seu
amigo ou parente ainda não cristão,
Nosso Jornal, você já deve ter poderá encontrar nestas páginas a
percebido, está de cara nova. Ele resposta e solução para as suas dúvidas
apresenta um novo layout para que e dificuldades.
você leia com mais prazer ainda, e
Marcos Grava
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CRESÇA E APAREÇA
Outro dia me contaram a história de
um jovem que estava estreando como
guia turístico na famosa cidade inglesa
de Stratford-upon-Avon, onde nasceu
Shakespeare. Embora meio nervoso com o
peso da responsabilidade, o guia estava se
saindo bem ao mostrar aos turistas o museu
em que se transformou a casa onde nasceu
e viveu o grande escritor inglês: - Essa é a
cama de Shakespeare. Sobre esta mesa ele
escreveu Romeu e Julieta. As portas e teto
são tão baixos porque a estatura das pessoas
daquela época era bem menor que as de hoje.
Tudo ia bem até que alguém perguntou ao
rapaz de quem era o esqueleto exposto em
uma vitrine para demonstrar a pouca altura
dos antepassados ingleses. De repente o
rapaz se tocou que não sabia responder.
Mas para não perder a pose de sabe tudo,
arrematou de primeira: - Esse aí é o esqueleto
de Shakespeare quando era menino. Todo
mundo rachou o bico de tanto dar risada.
Crescer é indispensável
Quando eu era garoto, tinha um diácono
amigo do meu pai que eu achava o cara mais
legal da nossa igreja. Trinta anos depois
voltei à mesma igreja e fiquei bobo de ver
que esse irmão continua com os mesmos
papos daquela época. O tempo passou e ele
não cresceu nadinha! Se uma criança pára
de crescer, os pais tratam logo de procurar
um médico especialista. Infelizmente muita
gente permanece nanico espiritual a vida
inteira sem nem se tocar. Pode parecer
engraçado, mas um cristão que parou de
crescer é tão triste e preocupante quanto
alguém que permanece criança a vida inteira.
Porque muitos param de crescer?
1- Por falta de proteína espiritual
A qualidade do alimento espiritual é
fundamental para o seu crescimento
espiritual. Você esta sendo bem instruído na
palavra de Deus ou só vivendo de oba-oba e
lero-lero domingueiro?
2- Por excesso de fast food
Comida de má qualidade pode fazer você
crescer para os lados em vez de crescer para
cima. Se bobear, você acaba virando um

bebê de 300 quilos. Tem um monte deles por
aí. São os malas mais pesados do Mundo!
3- Por falta de vontade de crescer
Você tem investido tempo à sós com Deus e
no estudo de sua palavra ou prefere a mamata
de não fazer nada e depois sair correndo atrás
de profetadas agradáveis aos seus ouvidos?
4- Por falta de mestres
Mesmo tendo encontrado Cristo cara a
cara em sua conversão, o apóstolo Paulo
passou alguns anos na sombra de Gamaliel
que lhe ensinou tudo sobre os caminhos
do Senhor. Se até Paulo precisou de um
discipulador, quem somos nós pra achar que
não precisamos de um?
5- Muito guru no pedaço
Quando o filhote da águia aprende a voar
e caçar sozinho, está pronto para viver por
conta própria. Algum dia você vai ter que
cortar a dependência de seu discipulador e
passar a depender diretamente de Deus. Se
o discipulador insistir na eterna dependência
dele para resolver todos os seus problemas,
você está nas mãos de um manipulador e não
de um mestre.
Onde crescer?
(a) Desenvolvei a vossa salvação com temor
e tremor.
(b) O temor do Senhor é o princípio da
sabedoria.
(c) A sabedoria vale mais que o ouro e jóias.
O crescimento espiritual se desenvolve em
três áreas da nossa vida:
1- Na cabeça:
A fé não é um suicídio intelectual. Deus nos
deu cabeça não só para cabecear uma bola ou
usar boné de Atletas de Cristo. Dentro dessa
sua cachola ele instalou um computador
mais rápido e mais eficiente que o Pentium
200. A mente humana uma vez expandida
por uma nova ideia nunca mais volta ao
tamanho original.
Por isso trate de abrir a sua mente para
novas idéias. Dê preferência às boas idéias.
Mantenha-se longe das idéias de jerico.

Levando cativo à presença de Deus todo
pensamento iníquo ou impuro (d). Orando
pelos dons de discernimento e sabedoria.
Conhecendo os conceitos divinos de certo
e errado. Desenvolvendo sua sensibilidade
espiritual. Quanto mais Deus puder controlar
o seu espírito, este pilotará a sua mente
com mais precisão, e menos acidentes de
percurso.
3 - No corpo
Corpo é o templo do Espírito Santo (e).
O espírito é forte, mas a carne é fraca (f).
Só uma mente controlada pelo espírito é
capaz de pilotar nossos impulsos animais na
direção do bem. Se perdermos o controle do
corpo, nossos instintos se encarregarão de
levar-nos para a prostituição, a glutonaria,
a autogratificação, ao egoísmo e todos os
outros apetites da carne. O maior de todos
os mestres é o Espírito Santo. É Ele quem
nos ensina todas as coisas (g). Mas para que
ele habite confortavelmente em nós, temos a
obrigação de manter o templo limpo
4 - No coração
Amai ao Senhor de toda a vossa força, vosso
coração e todo o vosso entendimento (h).
Crescer no coração é ficar cada vez mais
apaixonado por Deus. É aprender a chorar de
alegria pelo muito que Ele tem feito por nós.
É ficar arrepiado de emoção com a beleza
da natureza que Ele criou. É sentir um nó
na garganta de gratidão por Ele ter enviado
Jesus para morrer em nosso lugar. É pular
de alegria com a esperança do encontro com
Ele nas nuvens e a eternidade que juntos
vamos compartilhar. Assim como o Jesus da
manjedoura não seria o Salvador do mundo
se não tivesse crescido, você só cumprirá o
propósito específico de Deus para sua vida se
crescer. Por isso cresça e apareça!

Por: Alex Dias Ribeiro

Referências para estudo bíblico deste assunto:(a)

2- No espírito
Como discernir entre as boas e más idéias
que vão expandir a sua máquina de pensar?

Filipenses 2:12(b; c) Provérbios 9:10 e 8:11(d)
2 Coríntios 10:5(e) 1 Coríntios 6:15 a 19)(f; h)
Mateus 26:41 e 22:37(g) João 14:26
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BOA MEDIDA

Inverno, atchim... Saúde!
As doenças de inverno mais comuns são
as que atingem a garganta e o aparelho
respiratório. Seus alvos preferidos são as vias
respiratórias superiores o nariz, a garganta,
os ouvidos e os pulmões.
Se tratada adequadamente, essas doenças não
têm maior gravidade, embora tragam grande
desconforto. Mas, quando se complicam,
podem levar à morte, nesta edição falarei
sobre a Gripe...
Em geral, secreções amareladas ou muito
espessas, febre alta, dores fortes na cabeça
ou no peito e dificuldades respiratórias
indicam a necessidades de tratamento.
Gripe:
Uma doença muito contagiosa que ataca as
vias respiratórias nariz, garganta e pulmões

e é causada por um vírus chamado Influenza.
Não existe remédio para curá-la, mas sim
para aliviar seus sintomas. Se não houver
complicações, tende a passar sozinha.
Sintomas
Febre alta, dores musculares e articulares,
dores de cabeça e inflamação dos olhos.
Agentes
Vírus Influenza, que é transmitido pelo ar
através de gotículas de saliva.
Prevenção
A melhor prevenção contra a gripe é tomar
a vacina todos os anos, pois o vírus é
mutante, aparecendo de forma diferente a
cada ano. Mas também é possível prevenila melhorando as defesas do corpo através
do calor e da boa alimentação. Por ser uma

Lovian Henrique
Fisiologista, Especialista em Medicina do Esporte.

doença muito contagiosa, deve-se evitar a
permanência em ambientes fechados.
Complicações
Habitualmente sem maiores consequências,
a gripe pode ser grave, principalmente para
as pessoas idosas ou debilitadas por doenças
crônicas. Pode evoluir para pneumonia e
para a meningite, além de graves infecções
respiratórias, o que pode levar o paciente à
morte.
Tratamentos
Repouso, boa alimentação e remédios para
aliviar os sintomas, como analgésicos,
antitérmicos, descongestionantes e vitamina
C.
Dúvidas envie-nos um e-mail
saudedoatleta@atletasdecristo.org

para:
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Os Grupos de Atletas de Cristo formam o coração da Missão.
Grupos espalhados pelo Brasil e também fora do país, que oferecem momentos de comunhão e apoio emocional a atletas e demais apaixonados
pelo esporte, além de estudos bíblicos contextualizados.
NOS VESTIÁRIOS...
Nosso Mapa de Grupos Locais voltará atualizado em nosso site a partir de Agosto de 2015. Enquanto isso a Coordenação está visitando e
trabalhando em novas formações, atualizando os grupos ativos e organizando tudo para o time entrar no segundo semestre com tudo em
cima!

NOVO ESQUEMA TÁTICO
Grupo Local: São os grupos de atletas e simpatizantes do esporte
cujas reuniões são fixas e realizadas no mínimo uma vez por semana
seguindo as normas e as diretrizes obedecendo o estatuto e o
regimento interno.
Grupo Pré-Temporada: São grupos que ainda não possuem
condições de realizar reuniões fixas e no mínimo uma vez por semana.
Suas reuniões são esporádicas, quinzenais ou mensais, seguindo as
normas e as diretrizes obedecendo o estatuto e o regimento interno.
Grupo Concentração: São grupos formados especificamente por
atletas profissionais, que se reúnem esporadicamente em seus clubes
ou em concentrações, seguindo as normas e as diretrizes obedecendo
o estatuto e o regimento interno.

ESTAMOS CHEGANDO...
Visitamos os Grupos de Campinas, Araçariguama, Santos e agora
recentemente estivemos em Uberlândia nas Minas Gerais na
Avenida Rio Branco, 913 Centro.

É importante dizer que estas reuniões não colidem com os horários
de culto das igrejas, já que todos os participantes são encorajados a
se tornarem membros de uma igreja local.

Obrigado Senhor, reunião maravilhosa hoje, pois aquilo que você
é fala tão alto que não posso ouvir o que você diz, esperamos-te na
próxima.
(Por Marcos Daniel, líder de Atletas de Cristo em Uberlândia).

Se você deseja mais informações sobre os Grupos em sua região,
ou quer saber como organizar um novo Grupo, envie-nos um e-mail
para grupolocal@atletasdecristo.org.
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MANCHETES

Filho de peixe
Dezenove anos após ser o mascote da
conquista da prata olímpica do basquete
em Atlanta, João Victor Marcari Oliva está
de volta a um grande evento esportivo. O
primogênito da ex-jogadora Hortência vai
para Toronto, só que para um esporte um
“pouco” diferente, o hipismo.
Involuntariamente, João Victor foi o pivô de
um drama do esporte brasileiro, quase duas
décadas atrás. Grávida, Hortência decidiu
se aposentar como jogadora. Depois que o
João Victor nasceu, em fevereiro de 1996,
a Rainha do Basquete mudou de ideia e
aceitou jogar a Olimpíada.
No ano passado, o cavaleiro defendeu o
Brasil pela primeira vez em um evento
poliesportivo vencendo os Jogos SulAmericanos, em Santiago no Chile, tanto
por equipes quanto no individual. Em abril
passado, fez pela segunda vez o índice
mínimo necessário para convocação para o
Pan-Americano deste ano.
Além de João Victor, a Confederação
Brasileira de Hipismo também anunciou
Sarah Waddell, João Paulo dos Santos,

Leandro Aparecido da Silva e Pedro Tavares
de Almeida como a equipe de adestramento
para os Jogos.
Fonte: Correio Popular

Handebol feminino,
sem a grande capitã

O Brasil volta às atenções para os Jogos
Pan-Americanos, onde lutará por seu
segundo ouro na competição, depois de São
Paulo 1963. Os americanos são os maiores
vencedores dos Jogos, com 13 ouros em 17
edições.

A seleção brasileira feminina de handebol
terá uma baixa importante para a disputa
dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. A
capitã da equipe, Fabiana Diniz, a Dara,
não poderá fazer parte do grupo por conta
de uma trombose venosa profunda na perna
esquerda.A pivô será substituída por Elaine
Gomes, que atua na mesma posição e fez
parte da equipe na conquista do ouro mundial
em 2013.
A pivô lamenta o fato de ficar ausente de uma
competição tão importante como os Jogos
Pan-Americanos, mas se sente aliviada pelo
diagnóstico ter sido feito agora.“Para mim,
foi um balde de água fria não ir para o Pan.
Quem me conhece sabe o quanto representar
o Brasil me move, me alimenta e ficar de
fora por um tema tão grave nas portas da
competição me deixa muito triste. Porém,
ao saber dos riscos que estava correndo, ao
ter descoberto isso com tempo, não tenho
como pensar em outra coisa que não seja
agradecer a Deus por tudo. Mais uma vez,
me considero abençoada, pois poderia sofrer
consequências gravíssimas”, disse Dara.

Fonte: Portal Brasil

Fonte: ESPN

Conquista histórica
Uma vitória épica na disputa de pênaltis
garantiu à Seleção Brasileira masculina de
Polo Aquático uma histórica medalha de
bronze na 14ª Super Final da Liga Mundial
da modalidade na Itália. Após 32 penalidades
batidas, o Brasil venceu os Estados Unidos e
subiu ao pódio.
No tempo normal, o placar foi um empate em
10 gols. Tony Azevedo, capitão da seleção
americana, perdeu o pênalti decisivo contra
o Brasil, após cobrar três anteriores com
perfeição e ser o artilheiro da Super Final.
A Sérvia foi a grande campeão e conquistou
seu terceiro título consecutivo da Liga.
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FELIPE FRANÇA
Possui 2 recordes Sul-Americano e um
Mundial. 5 ouros no Campeonato Mundial
em Piscina Curta. Todas conquistas somente
em 2014. Hoje, o suzanense Felipe França
tem outro grande objetivo, subir em primeiro
ao pódio no PAN em Toronto e é claro,
expressar sua fé em Cristo.
Apesar de ser considerado o maior nadador
brasileiro da atualidade, para Felipe, nem
tudo foi um mar de rosas. Segundo o atleta,
o inicio de 2014 foi muito difícil. Ele não
encontrava a garra e a força necessária para
vencer.
Especialmente depois do drama de ficar em
décimo segundo lugar nos 100 metros peito
nas Olimpíadas de Londres em 2012. Um
pesadelo que estava apenas começando.
Após os Jogos de Londres, Felipe teve
depressão e engordou 20kg, chegando a

pesar 120kg. Segundo o
próprio nadador, “somente
em setembro de 2013,
comecei a perder peso e a
querer novamente corrigir o
rumo. Tudo com os pés bem
presos ao chão e com muita
disciplina.”
E o final desta história,
não podia ser melhor. Das
sete medalhas de ouro
conquistadas pelo Brasil no
Campeonato Mundial em Piscina Curta em
Doha no Catar, cinco foram de Felipe França.
Agora, nos Jogos Pan-Americanos de
Toronto em agosto, Felipe junto de Bruno
Fratus, Thiago Pereira, Matheus Santana,
Etiene Medeiros e outros grandes nadadores
representarão o Brasil nas piscinas do

Foto: Satiro Sodré/SSPRESS

Canadá. E ele garante, “acredito que estando
neste grupo terei condição de brigar pela
medalha nas Olimpíadas do Rio”.

Fontes: UOL e G1

MOTIVO DE ORAÇÃO
- Agradecemos a Deus pelo envio de 40 voluntários brasileiros que estiveram em Toronto no Canadá evangelizando durante os Jogos PanAmericanos;
- Agradeça a Deus pelos Atletas de Cristo que competiram e brilharam durante o Pan;
- Rogue a Deus pelos Grupos Locais espalhados pelo Brasil e pelo mundo: para que continuem trabalhando duro e levando a Palavra de Deus
à vida de atletas e simpatizantes do esporte;
- Ore pelos projetos de ADC para este ano de 2015. Em dezembro teremos nosso Congresso Nacional, peça que Deus envie bons preletores
e muitos congressistas.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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PROJETO CANADÁ 2015
Durante o período dos Jogos Pan-Americanos 2015, um grupo
de voluntários brasileiros está na cidade de Toronto, no Canadá,
para servir às comunidades locais com atividades evangelísticas
nas áreas de Esportes e Recreação, Artes, Capelania, Estética e
Abordagem Pessoal.
Com o desenvolvimento destas atividades esperamos contribuir
com projetos semelhantes, que ocorrerão durante os futuros eventos
esportivos no Brasil, como os Jogos Olímpicos de 2016,
no qual esperamos também o pleno envolvimento da Igreja
brasileira.
O projeto Conexão Canadá 2015 é uma iniciativa da Junta de
Missões Mundiais, com o apoio da Missão Atletas de Cristo
e da Conexão Voluntários em Campo. No Canadá teremos o
apoio do Projeto Mais Que Ouro - ações de evangelização
em grandes eventos esportivos, e das igrejas locais. O projeto
Conexão Canadá 2015 tem como Coordenador Geral o Pr.
Marcos Grava, Coordenador dos projetos Mais Que Ouro Rio 2007, Conexão China
2008, Conexão África do Sul 2010, Conexão México 2011, Conexão Londres 2012, e
Joga Limpo Brasil 2014.

PROGRAMA ATLETAS NO AR
NÚMERO 100
DIA 03/08/2015 - RÁDIO TRANSMUNDIAL

IMPERDÍVEL
OUÇA E COMPARTILHE!

Parceria entre Atletas de Cristo e a Rádio Trans Mundial, tem como objetivo levar informações do esporte como
ferramenta de transformação social e evangelização; a prática esportiva e seu impacto na saúde; notícias de
eventos esportivos com especial enfoque nos atletas cristãos.

AO VIVO - 2ª. FEIRAS - 13 | REPRISE - 3ª. FEIRAS - 21H30 |SABADOS - 00:30 / DOMINGOS - 9H30

WWW.ATLETASDECRISTO.ORG
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