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EXPEDIENTE

Neste mês de setembro, faltando bem 
pouco para o início de mais um congresso 
nacional, trazemos para sua meditação 
um texto bem escrito por alguém que é 
figura carimbada em todos os congressos 
de ADC - Pr. Ezequiel Luz. Mais 
conhecido como Zick, o líder do Grupo 
Local do Rio de Janeiro e missionário de 
ADC em Portugal por mais de 10 anos 
juntamente com sua esposa Ione, conta 
uma das muitas estórias que viveu em 
seu ministério de discipulado de atletas 
cristãos. Escolhemos este texto porque 
tem tudo a ver com o assunto que iremos 
tratar em dezembro: O Líder Cristão. 
Estamos à procura deles, mas antes de 
ser um verdadeiro líder cristão é preciso 
ser primeiramente de Jesus. Confira 
conosco mais essa experiência.
 
Anos atrás eu conversei com um atleta 
aqui do Rio de Janeiro que se dizia 
cristão (pois ouvia de outros que ele vivia 
pisando na bola) sobre a necessidade de 
se firmar com o Senhor, e viver uma vida 
que fosse coerente com a que Jesus nos 
ensina a viver. Ele sempre dizia que era 
mentira o que diziam, e dava desculpas, 
até que um dia eu estava no treino de 
um clube aqui no Rio, quando um dos 
jogadores disse para alguns amigos com 
quem conversava em voz bem alta pra 
que eu pudesse ouvir: “final de semana 
passado peguei o fulano – e usou um 
termo que não posso dizer aqui – com 

uma menina lá na praia em Búzios”. Em 
seguida olhou pra mim para ver qual 
seria minha reação, e como eu não disse 
nada se calou.

Já disse antes que sempre que ouço 
esse tipo de comentário, sei que pode 
ser verdade ou não. A melhor maneira 
de saber será procurar o acusado e 
conversar a respeito. Ele já não jogava 
mais no Rio, mas numa das vindas do 
seu time para a cidade, eu fui até o hotel 
onde estavam concentrados para ter essa 
conversa com ele. Como sempre, ele 
dizia ser mentira e etc. Eu falei pra ele 
que não estava preocupado com o nome 
da missão Atletas de Cristo, mas, com o 
nome de Cristo que ele carregava, e que 
vivia jogando na lama. 

Diante das suas negativas falei: Tá legal, 
vamos ligar para o fulano agora porque 
ele disse que fala isso na sua cara. Claro 
que não quis que ligássemos, e falou: 
“Você me procura só pra me chamar 
atenção, só vem me dar dura, então não 
me procure mais”. Eu pedi a ele que me 
desse motivo para procurá-lo e poder 
dizer coisas boas, como faço com tantos 
outros. Já se vão uns 20 anos ou mais 
que não nos falamos. Ele encerrou a 
carreira, separou-se, abandonou a igreja, 
e a última notícia que tive dele foi em 
janeiro de 2015, quando visitando um 
ex-atleta que jogou em Portugal, este me 

disse: “Sabe o fulano? Está todo fim de 
semana aqui na cidade, só na bagunça”.

Algumas vezes lidar com atletas famosos 
é muito complicado, pois infelizmente 
alguns se acham superiores, e para 
estes ser cristão é não ter que seguir 
os mesmos princípios que Deus exige 
dos demais, pois afinal estão sempre 
presentes na imprensa falando de Cristo, 
colocam uma fita com “Jesus” na testa 
ou usam uma camiseta com versículos 
bíblicos, se acham especiais e por isso 
podem “pisar na bola” porque Deus 
não vai levar em conta. Infelizmente 
alguns deles têm pastores que devido aos 
dízimos que dão na igreja, passam a mão 
em suas cabeças e não os repreendem 
pelo seu mau testemunho.

Quando Paulo escreveu à igreja de 
Tessalônica, ele chama a atenção dos 
irmãos para que não deixem de advertir, 
confrontar, admoestar os que estão dando 
mau testemunho acerca do evangelho de 
Jesus Cristo. Não podemos ser coniventes 
com aqueles que se dizem crentes mas 
não procuram viver de acordo com os 
princípios que a Bíblia nos ensina. Ao 
mesmo tempo é preciso saber consolar 
os desanimados e amparar os fracos para 
ajudá-los a prosseguir na fé. O mesmo 
Paulo escreve aos de Éfeso: “Mas, 
seguindo a verdade em amor, cresçamos 
em tudo naquele que é a cabeça, Cristo”. 

Marcos Grava
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Há alguns anos, convidado a fazer uma série 
de palestras, fui recebido no Aeroporto de 
Curitiba pelo Armandão, um dos líderes 
de Atletas de Cristo na capital paranaense. 
Aproveitando minha estada, Armandão me 
levou para visitar um dos grandes times da 
cidade onde fomos recebidos pelo presidente 
do clube. No trono de sua sala e do alto de 
sua prepotente arrogância, o presidente foi 
logo “arrotando” quando soube que eu era 
diretor de Atletas de Cristo: 

- Se tem uma coisa que eu não quero saber 
no meu time é de atleta de Cristo... 

- Posso saber por que “seu” presidente?, 
perguntei...

- Nós tínhamos um centroavante aqui que 
era um atleta super legal, bem humorado, 
brincalhão, divertido e amigo da turma, mas 
depois que ele se converteu, se isolou de 
todo mundo, só anda de cara feia e virou o 
mais chato do mundo. 
No último jogo que fizemos no interior, ele 
sentou-se no último banco do ônibus, abriu 
uma Bíblia e passou 6 horas na viagem 
de ida e 6 horas na volta sem falar com 
ninguém. Tornou-se um elemento altamente 
prejudicial para qualquer time. 

O que o mundo pode esperar de um atleta 
de Cristo?

Envergonhado, me desculpei pelo transtorno 
que o irmão tinha aprontado e passei a 
explicar que aquele não era o perfil de um 
verdadeiro Atleta de Cristo: 

- O que o presidente do clube, pode esperar 
de um atleta de Cristo nota 10 é: que ele 
seja honesto, cumpridor de seus contratos, 
respeitador das autoridades e dirigentes, 
cumpridor das regras do jogo e dos 
regimentos internos do clube. Disciplinado 
técnica e taticamente, esforçado, amigo de 
seus colegas, leal, alegre, sereno em campo e 
fora de campo e cheio de garra.
 É sempre o primeiro a chegar para os treinos 
e o último a sair, sua a camisa para valer e é o 

único que ainda acredita numa virada aos 40 
do segundo tempo. Ele visita os contundidos 
no departamento médico, encoraja os que 
estão enfrentado má fase, tem uma palavra 
de paz e esperança para os que estão 
inconformados com o banco de reservas. 
Mesmo quando ele não pode jogar, promove 
a união e o espírito de equipe. E ele faz tudo 
isso, não para se gabar de ser o cara mais 
santo do mundo, mas porque está sempre 
empenhado em ser a cara de Cristo por onde 
anda.
 
Cara de Cristo?

Sim, desde que o Supertraíra cegou o 
entendimento das pessoas, esses cegos 
espirituais não conseguem enxergar a pessoa 
de Jesus Cristo e por isso vivem sem acesso 
à presença de Deus. Apesar do evangelho 
estar sendo anunciado como nunca, o que 
acontece nos nossos dias é muita fumaça e 
pouco fogo, muita gente falando, falando, 
falando e não vivendo o que fala. É muita 
propaganda e pouco produto. 
E o produto da força transformadora do 
evangelho de Cristo é o cristão de verdade. A 
coisa mais parecida com Cristo no meio das 
trevas do apagão que o príncipe deste mundo 
armou pra cima da raça humana é o Crente 
Cara de Cristo. 

Isso é uma vergonha...

O mico que paguei na frente do presidente 
daquele clube de Curitiba não foi fácil. 
Toda vez que um cristão xinga o juiz, dá 
uma entrada desleal no adversário, trai a 
esposa ou o marido, não cumpre sua palavra, 
seus contratos, não paga suas contas, trai 
a confiança de seus amigos e irmãos, não 
perdoa ou age de maneira indigna do nome 
de Cristo, os anjos, os antigos heróis da fé 
e o próprio Deus também ficam corados de 
vergonha. 
Cristo não só viveu o que pregou, como 
morreu pelo que pregou. Se queremos ser 
cristãos de verdade, não temos outra opção. 
Precisamos viver o que já estamos carecas 
de saber. 

O que nós esperamos de um atleta de 
Cristo?

- Que ele maneje sua Bíblia tão bem como 
a bola, a raquete ou seu instrumento de 
trabalho.

- Que ele viva de acordo com os princípios 
cristãos de honestidade, ética, moral e 
pureza. 

- Que sua palavra seja: sim sim - não não.

- Que tenha a visão de alcançar o mundo 
para Cristo através da linguagem universal 
do esporte. 

- Que para de brincar de igrejinha ou de 
pastor, saia de sua zona de conforto e vá por 
todo o mundo falando de Cristo através do 
dom que Deus lhe deu.

- Que multiplique o talento que Deus lhe deu 
no meio esportivo proclamando o evangelho 
de Jesus.

- Que seja altruísta investindo seus recurso 
de tempo, talentos, bens e dinheiro no reino 
de Deus.

- Que tenha um compromisso sério com 
Deus, com a missão que Deus lhe confiou 
e com Atletas de Cristo que o alcançou, 
discipulou e o preparou para cumprir o 
propósito específico de Deus em sua vida. 
 
O que Deus espera de um atleta de Cristo?

- Que ele seja sal da terra, luz do mundo.

- Que ele cause impacto no mundo com o 
bom perfume de Cristo sendo aroma de vida 
para os que se salvam ou cheiro de morte 
para os que se perdem, mas nunca um cara 
insosso.

- Que cumpra o propósito específico que 
Deus tem para sua vida.

Alex Ribeiro



04 BOA MEDIDA

ANO 27 | NÚMERO 251 | SETEMBRO 2015

WWW.ATLETASDECRISTO.ORG/JORNAL

Atletas de Cristo apoia o projeto “25 x 25” 
Brasil faz campanha para reduzir 
taxa de mortalidade prematura 
em 25%, o projeto “25 x 25” tem 
como objetivo diminuir os fatores 
de risco cardiocirculatórios, como 
sedentarismo, diabetes, tabagismo e 
hipertensão na população até 2025.

As porcentagens a serem atingidas 
ficaram determinadas por análise 
estatística. Devemos diminuir o 
tabagismo em 15% na maioria dos 
países, reduzir o diabete em 20% 

e minimizar o sedentarismo em, 
no mínimo, 30% nos países em 
desenvolvimento.

O Brasil foi o país que mais conseguiu 
diminuir o consumo de cigarros. 
Em relação ao diabete, alimentação 
saudável, medicação e exercícios 
físicos formam o tripé necessário para 
atingir o resultado desejado. 

Já o sedentarismo, um dos males 
mais importantes da vida moderna, 
é considerado fator de risco 
independente, o que significa que 
sozinho causa 28% das doenças 
cardiovasculares e suas complicações 
mais temidas: o infarto do miocárdio e 
o acidente vascular cerebral.

Se você ou algum amigo se enquadrar 
como portador de um ou mais desses 

fatores de risco, pode começar 
imediatamente a corrigi-los.

Procure um médico para a avaliação 
clínica especializada inicial e mãos 
à obra, espantando as doenças pela 
correção dos fatores de risco.

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

Lovian Henrique
Fisiologista, Especialista em Medicina do Esporte.

PROGRAMA ATLETAS NO AR

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

RÁDIO TRANSMUNDIAL

IMPERDÍVEL
OUÇA E COMPARTILHE!



NOTÍCIAS DOS GRUPOS

ANO 27 | NÚMERO 251 | SETEMBRO 2015

WWW.ATLETASDECRISTO.ORG/JORNAL

05

Os Grupos de Atletas de Cristo formam a espinha dorsal da Missão.

Os Grupos Locais de Atletas de Cristo formam a espinha dorsal da 
Missão. São grupos de afinidade 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.

Grupo Local Fixo: Grupos cujas reuniões acontecem no mínimo uma 
vez por semana, seguindo as normas e diretrizes de Atletas de Cristo.

Grupo Local Pré-temporada: São grupos que se reúnem de forma 
esporádica, a cada 15 dias ou mensalmente, e da mesma forma seguem 
as normas e diretrizes da Missão.

Grupo Local Concentração: São grupos formados por atletas de alto 
rendimento que se reúnem de forma reservada, de acordo com seu 
calendário de treinos e competições, e que também seguem as normas 
e diretrizes da missão. 

Grupo Local Fixo: Santos
Líder: Vagner Oliveira Santana

Aqui em Santos continuamos nos 
reunindo todas as segundas-feiras para 
ouvir testemunhos e também aprender 
mais sobre a palavra de Deus. Nossa 
reunião é composta por atletas de diversas 
modalidades. Louvamos a Deus por todos 
que fazem parte do grupo e também por 
aqueles que estiveram conosco nos últimos 
dias, seja para ouvir ou ministrar a palavra.    
No mês de agosto fomos abençoados com 
as ministrações do técnico Kleiton Lima, 
Pastor Thiago, e do missionário Maurílio, 
além dos testemunhos dos atletas que estão 
conosco em todas as reuniões. Estive com 
o Rinaldo em alguns jogos e comunidades 
para visitar atletas profissionais e amadores 
e assim convidá-los para o nosso time.

Grupo Local Fixo: São Luis
Líder: Edison Lages

Neste mês de agosto de 2015, tivemos 
nossas reuniões com os times do Imperatriz 

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

NOVO ESQUEMA TÁTICO

pela serie D do Brasileiro e também com o 
time do Sampaio Corrêa onde já estamos a 
4 anos a frente nas concentrações do clube, 
começamos o projeto Atleta na Escola 
onde levamos um atleta de futebol para 
dar testemunhos as crianças nas escolas de 
nossa cidade. 
Visitamos o projeto Casa de Davi, onde 
levamos um testemunho e 3 almas ganhas 
para Jesus nessa visita. Temos nossa 
reunião semanal onde nos encontramos 
com atletas sempre as segundas feiras. 

Grupo Local Pré Temporada: Santa 
Rita do Passa Quatro
Líder: Adail dos Santos Lopes 

Nossas reuniões acontecem a cada 15 
dias, tivemos reuniões abençoadas no qual 
participaram vários garotos do projeto 
nota 10. 
Em cada reunião estamos aprendendo 
mais da palavra do Senhor na linguagem 
esportiva, isso facilita o entendimento da 
palavra, principalmente para os meninos.
Este mês foi abençoado para o grupo!

Grupo Local Fixo: Caxambu
Líder: Ubirajara Luiz 

Aqui estamos firmes graças ao bom Deus 
em nossas reuniões semanais, como 
sempre as segundas feiras às 20h com 
oração, louvor. Palavra e claro, resenhas, 
muita resenhas...
Também estamos fazendo um trabalho 
de levar esporte as igrejas locais onde 
damos testemunhos e ajudando nas áreas 
esportivas.

Grupo Local Fixo: Brasília
Líder: Leandro Gonçalves de Souza

Em agosto mantivemos a regularidade 
das reuniões e nosso público resumiu-
se, basicamente, em atletas de futebol da 
equipe do Gama que disputa a série D do 
Brasileirão, e do Taguatinga que está em 
pré-temporada para disputar a divisão de 
acesso do campeonato brasiliense.
Para glória do “Treinador”, três deles 
entregaram suas vidas aos cuidados Dele!

NOS VESTIÁRIOS... 
O Mapa de Grupos Locais já está atualizado em nosso site. Neste 
momento a coordenação está visitando os grupos e trabalhando em 
novas formações, atualizando os grupos ativos e organizando tudo 
para o time entrar em 2016 com tudo em cima!
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O judô brasileiro deixou o Campeonato Mundial de Astana, no Cazaquistão, 
no fim de agosto, com um desempenho bem abaixo do esperado. Das CINCO 
medalhas projetadas pela Confederação Brasileira de Judô foram conquistadas 
apenas duas: bronzes de Erika Miranda e Victor Penalber.

O desempenho não tira a confiança do Comitê Olímpico do Brasil, que segue 
considerando o esporte como um dos carros-chefe da delegação brasileira para 
as Olimpíadas de 2016. A meta é atingir o top 10 do número total de medalhas.

Um dos atletas com mais potencial para defender o Brasil nos Jogos do Rio 
2016, Renzo Agresta conquistou seu 9º título brasileiro no sabre. Na abertura da 
temporada 2015 e 2016, o esgrimista de 30 anos confirmou a primeira posição 
no ranking nacional ao derrotar o gaúcho Tywilliam Guzenski na final do 
Campeonato Brasileiro Adulto, em Porto Alegre.
Porém, Renzo tem pouco tempo para comemorar a conquista com seus familiares 
e amigos. O brasileiro segue para Roma, na Itália, que tem sido sua base de 
treinamento visando os Jogos Olímpicos do Rio 2016.

A canoísta da modalidade rafting, 
Fernanda Cardias, morreu de 

Força no judô

“En garde” no Rio 2016

Canoísta campeã mundial morre aos 19 anos

Fonte: Globo Esporte | Foto: Danilo Borges

Fonte: Globo Esporte
Foto: Reprodução Instagram

Fonte: Globo Esporte | Foto: Contrapé

câncer, aos 19 anos. De acordo 
com a Confederação Brasileira de 
Canoagem, ela não suportou os efeitos 
de uma cirurgia.
A entidade não informou a parte do 
corpo afetada.Fernanda conquistou 
vários títulos nacionais. Em 2014, 
no mundial em Foz do Iguaçu, ela 
conquistou a medalha de bronze no 
sprint sub-19 com o quarteto feminino 

do Brasil representado pela Cia 
Aventura Xícara Maluka. Em 2013, 
na Nova Zelândia, elas levaram a 
medalha de prata. 

A atleta foi sepultada em Foz do 
Iguaçu, cidade paranaense onde 
nasceu. 
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Ore pelos Atletas de Cristo que se preparam para a conquista do índice, ou serão convocados para as seleções que 
disputarão os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio em 2016. Peça por saúde, condições de treinamento, vida pessoal 
e espiritual, e bom testemunho;

Pelo Congresso de 2015 em Belo Horizonte. O local está pronto: Peça a Deus nos dê ótimos preletores e participantes de 
todas as partes do Brasil. Ore ao Senhor pedindo que Ele traga todos aqueles que deseja edificar nestes dias em dezembro;

Ore pelos Grupos Locais espalhados pelo Brasil e pelo mundo: Peça que aqueles que realmente estão ativos completem 
o recadastramento e continuem trabalhando sério no alcance de mais esportistas pra Jesus;

Pelos missionários de Atletas de Cristo. Estamos aumentando o número de obreiros, e todos eles precisam de sustento 
físico e espiritual, além de direção em seus ministérios para levar a mensagem de salvação em Cristo Jesus através da 
linguagem universal do esporte. 

Peça pelo nosso escritório. Em setembro terminou o contrato de aluguel, e precisamos que ele seja alugado novamente 
para outro inquilino que gere renda e nos ajude na manutenção do ministério.

Ore pelos adotantes de ADC. Neste tempo de crise não é fácil se manter fiel ao compromisso de ofertar, mas graças a 
Deus muitos de nossos mantenedores estão firmes. Peça que o Senhor os proteja, famílias e recursos, e que Ele continuem 
retribuindo ainda mais na vida deles.

Jefferson é o principal líder do 
Botafogo. E essa liderança existe 
também no grupo de evangélicos 
que se reúne em um hotel na zona 
oeste do Rio de Janeiro durante as 
concentrações do clube.

O goleiro é conhecido nos bastidores 
do Botafogo por compartilhar a 
mensagem do Evangelho com seus 
companheiros de time. Um dos 
casos mais lembrados pelos atletas 
é o do atacante Jobson, considerado 
problemático e com histórico de 
doping.

Jobson tem ouvido as palavras de 
Jefferson e, apesar de não ter se 
tornado membro de nenhuma igreja, é 

Motivo de Oração

Liderança dentro e fora de campo

Fontes:UOL, The Christian Post e Globo 
Esporte

Foto: Vitor Silva

frequentador dos estudos bíblicos que 
o goleiro promove.

O jogador também revelou que sempre 
lê a Bíblia antes das partidas. “Acho 
que ninguém sabe, mas leio antes de 
todos os jogos o Salmo 91: ‘Aquele que 
habita no esconderijo do Altíssimo à 
sombra do Onipotente descansará. Ele 
é o meu Deus, o meu refúgio, a minha 
fortaleza’. Gosto também de outro: ‘O 
cavalo se prepara para a batalha, mas 
a vitória vem de Deus’. São trechos 
que me passam muita tranquilidade 
na hora dos jogos”, disse o goleiro do 
Botafogo.

Recentemente Jefferson foi convocado 
para defender a Seleção Brasileia 

para os primeiros dois jogos das 
Eliminatórias para a Copa do Mundo 
de 2018. Além dele, outros nomes 
como David Luiz, Marcelo Grohe, 
Douglas Costa, Fabinho, Lucas e 
Lucas Lima conhecem a palavra do 
Senhor. 



Leia nesta seção testemunhos tremendos de Atletas escritos por eles mesmos. Se você tem um testemunho que impactou 
sua vida escreva contando-nos sua história. Envie um e-mail para comunicacao@atletasdecristo.org.
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Testemunho de Felipe 
Andrade Ricieri

Sempre gostei muito de esportes 
futebol, vôlei, basquete, karatê, kung 
fu, jutebô, natação e até que conheci a 
capoeira regional aos 13 anos de idade, 
a capoeira foi algo que me contagiou 
muito pela musicalidade, a dança, a 
história e a luta. Me empenhei muito e 
aos 17 anos já estava começando a dar 
aulas e sempre dizia que a capoeira 
era minha vida, continuei a dar aulas 
e aos 19 anos ao convite de um primo 
fui a um culto e chegando na igreja 
vi um capoeirista que eu admirava 
muito e ele era evangélico, fiquei 
empolgado para falar com ele, porém 
não consegui. 

Após o culto fomos a uma pizzaria e 
ele se sentou a mesa que eu estava, 
então achei que ali falaria com ele mas 
ele mudou de mesa. Eu que estava ali 
também de olho em algumas meninas e 
não encontrei nada, porém duas moças 
que não me chamavam tanta atenção 
com sua beleza começaram a falar de 
Cristo para mim e prestei atenção e 
achei muito importante e interessante 
o que elas falaram, mas ali acabou a 
conversa e pensei que iria para casa do 
meu primo, mas não, iríamos a uma 
vigília. No portão de saída do estádio 
Willie Davis na cidade de Maringá 
PR, o grupo ao qual eu e meu primo 
estava pararam ali para adorar a Deus 
com músicas. 

Olhei para meu primo e disse vamos 
embora isso vai demorar e já é tarde, 
ele me respondeu que não ia demorar 
era para eu esperar, fiquei ali meio 
deslocado e sentei perto desse pessoal, 
minha mãe é evangélica então eu 
ouvia muitas músicas que ela escutava 
então quando o pessoal cantava eu 
sabia um pedaço ou outro da música e 
ia acompanhando, foi ai que o Espírito 

Santo de Deus tocou minha vida e 
em meio a muito choro um rapaz me 
explicou que aquilo era a presença 
de Deus e perguntou se eu já tinha 
entregado minha vida a Jesus Cristo, 
respondi que não. Ele então perguntou 
se eu queria e eu disse sim.

Fomos para casa e senti que minha 
vida já  não era a mesma, eu não 
parava de cantar aquela canção: 

Há um bálsamo em gileade
Há unção em gileade

Vem sobre mim para curar
Vem sobre a filha de sião
Há um médico em gileade

Há remédio em gileade
Vem sobre mim para curar

Restaura a filha de sião

Essa canção eu cantei ela durante um 
mês de 5 em 5 minutos quando não 
era de 2 em 2, foi ai que então percebi 
que aquele mês eu não havia cantado 
nenhuma vez uma música de capoeira 
e como Deus estava em primeiro lugar 
no meu coração!

Dai em diante compreendi que a 
capoeira não é do diabo e começa uma 
outra história desse processo.

Sou missionário com minha esposa e 
meu filho em um povoado no interior 
do Maranhão e lá além de outras 
atividades dou aulas de capoeira 
temos um grupo chamado Preparai o 
Caminho.
Hoje estou me esforçando para 
aprender capoeira angola e conhecer 
como é o mundo de quem a prática. 
O que eu gostaria muito é de poder 
conhecer outros capoeiristas cristão 
e entender o que eles estão fazendo e 
o que posso aprender e talvez passar 
alguma coisa.

Abraço, muito obrigado pela atenção e 
poder compartilhar meu testemunho!

Testemunho de Bernardo 
de Sousa Oliveira

Minha família praticamente toda 
católica, mas nunca foi uma forte 
praticante da religião. E durante 13 
anos estudei em uma escola Marista, 
mas eu não era próximo da religião 
e não participava de nenhuma das 
atividades da pastoral da escola. Até o 
meu último ano do ensino médio, em 
2010... Por forte indicação de amigos 
eu decidi participar da Caminhada 
Marista (conhecida como CAMAR), 
um retiro promovido pela escola 
semestralmente, mas o meu momento 
no esporte quase me fez desistir do 
retiro. 

Eu estava na fase final de preparação 
para o Campeonato Pan Americano de 
Tiro com Arco, mas meus resultados 
iam de mal à pior. Eu estava quase 
ficando desesperado, e para piorar 
eu passaria todo o período do retiro 
sem poder treinar (sexta, sábado e 
domingo). Muito dividido, acabei 
indo.

E lá pela primeira vez eu senti um 
chamado de Deus na minha vida. Me 
convidando à crer nele, à praticar a 
religião e à transformar a minha vida. 
Meu resultado no Campeonato Pan 
Americano me surpreendeu, com 
2 medalhas de prata e 2 de bronze 
na categoria juvenil, além de ter 
participado da equipe adulta que 
classificou o Brasil para os Jogos Pan 
Americanos Guadalajara 2011. Eu mal 
podia acreditar. Foi Deus.

Mas a minha vida espiritual em si não 
mudou muito após o retiro. Eu rezava 
todas as noites, ia à missa de vez em 
quando, e trabalhava na preparação de 
outras edições da CAMAR, o retiro da 
minha escola, mas isso era tudo que eu 
fazia. E achava que eu estava o mais 
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próximo que poderia chegar de Deus 
e de Jesus. Eu nem sequer lia a Bíblia.

De qualquer maneira, Deus não 
deixava de me ajudar e de me abençoar. 
Em 2012 eu conquistei uma vaga 
olímpica para o Brasil, para Londres 
2012. Acabei não participando dos 
Jogos mas fui para Londres à convite 
do COB para participar do Programa 
Vivência Olímpica, e pude ver de 
perto um pouco dos Jogos Olímpicos. 
Participei de incontáveis competições 
internacionais, fui campeão brasileiro 
adulto, fiz recordes brasileiros...

A maior mudança na minha vida veio 
mesmo no final de 2013. Fui para 
a Coreia do Sul passar 2 meses e 
meio treinando com a melhor equipe 
universitária de tiro com arco do 
país (a Coreia é a potência mundial 
do nosso esporte). No meu primeiro 
dia lá, totalmente por coincidência, 
eu conheci uma brasileira filha 
de coreanos e que estudava na 
universidade para onde eu tinha ido. E 
ela me convidou para ir à igreja.

Ela disse que era um culto em inglês 
para estrangeiros, e que tinha gente de 

vários países. Lembro de não ter ficado 
muito empolgado, mas me parecia 
interessante. E como eu não conhecia 
ninguém na cidade, seria interessante 
conhecer outros estrangeiros. Fiquei 
surpreso quando cheguei à igreja 
porque era uma igreja protestante. 
Eu, particularmente, tinha preconceito 
com relação às igrejas protestantes, 
e nunca tinha ido em uma. Mas essa 
sensação estranha durou só alguns 
minutos. Logo eu comecei a me sentir 
muito à vontade e senti dentro de mim 
que Deus tinha me levado até ali. Foi 
uma sensação muito única, de muita 
paz.

As pessoas que eu conheci ali na 
igreja marcaram muito a minha vida, e 
continuo em contato com muitas delas. 
Os estrangeiros tinham um grupo de 
estudo bíblico durante a semana e 
eu também passei a frequentar. Toda 
a minha estadia na Coreia foi muito 
abençoada. Tudo que acontecia era 
inacreditável. Eu sentia que era Deus 
me convidando a entregar minha vida 
para Ele.

No fim do ano passado eu voltei 
para a mesma cidade na Coreia, para 

passar mais uma temporada treinando 
com aquela equipe universitária, mas 
sem dúvida alguma a igreja também 
era um dos fortes motivos para o 
meu retorno. Me batizei nela (Igreja 
Metodista Sansung) e participei de 
um retiro chamado CTD - Change 
Tres Dias. Foram todas experiências 
indescritíveis. Mais uma vez a minha 
estadia na Coreia foi muito abençoada.

Hoje procuro me aproximar cada vez 
mais de Jesus. Quero conhecê-lo e 
tornar-lo cada vez mais conhecido. 
E vejo o meu esporte como uma 
maneira única de aprofundar a minha 
fé e exercê-la, e também como uma 
oportunidade única de mostrar às 
outras pessoas o que Deus é capaz de 
fazer em nossas vidas.

Neste ano, graças a Deus, estou 
indo muito bem nas competições. 
Conquistei a vaga pan-americana que 
restava para o Brasil, fui 9o lugar em 
umas das etapas da copa do mundo 
e agora fui convocado para Toronto 
2015 e também para o Campeonato 
Mundial de Tiro com Arco.

Abraço,

MANTENEDORES E PATROCINADORES
Estamos procurando MANTENEDORES E PATROCINADORES PARA OS PROJETOS DE ATLETAS DE 
CRISTO.

Atletas de Cristo é uma entidade sem fins lucrativos e subsiste através de ofertas voluntárias. 

Se você compreende a importância de nosso trabalho e deseja manter-nos atuantes nos 
campos, nas quadras e nas pistas do mundo, utilize uma das formas abaixo para fazer a 
sua doação:

a) Faça uma doação voluntária depositando uma quantia em nossa conta corrente.
b) Solicite um carnê de contribuição voluntária mensal no valor desejado.
c) Torne-se um patrocinador deste jornal.
d) Seja um investidor e apoie financeiramente nossos projetos.

Entre em contato pelo e-mail comunicacao@atletasdecristo.org
 e indique como pode ajudar.



Este mês nosso destaque vai para o 
projeto ESCOLINHA FUTEBOL 
“GOL NA VIDA” de Apucarana – 
Norte do Paraná, dirigido por nosso 
irmão Oscavo Paula e Silva Junior.

Há vários anos Oscavo acompanha 
nosso jornal e testemunha que mexeu 
com sua adolescência, tirando-o 
muitas vezes do fundo do poço com as 
palavras escritas.

O PROJETO ESCOLINHA 
FUTEBOL “GOL NA VIDA” é 
formativo e social, não visando lucro 
comercial por meio deste esporte 
nenhum. Sou ex-jogador de futebol 
profissional com passagens por 
vaários times do Brasil e agora resolvi 
passar a eles o que aprendi jogando 
futebol e o mais importante ou seja o 

O PROJETO ESCOLINHA FUTEBOL “GOL NA VIDA” 

Esta seção é dedicada a divulgar projetos sociais utilizando o esporte.
Abrimos espaço para divulgação de projetos em todo o Brasil. Se você tem um projeto assim, envie-nos um resumo do 
trabalho realizado com fotos para comunicacao@atletasdecristo.org.
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significado de Deus em minha vida. 
Essa escolinha é aos sábados no campo 
num bairro chamado Núcleo Tancredo 
Neves aqui em Apucarana, cidade 
do norte do Paraná entre Londrina e 
Maringá, a 60 km tanto de uma como 
da outra.

Trabalho com crianças de 11 anos 
para baixo, esse bairro é um bairro de 
pessoas carentes e foi onde eu creci e 
vivi minha infância e sai de lá desse 
mesmo campo pra jogar futebol pelo 
Brasil. 

Minha mãe reside até hoje lá no bairro, 
e então resolvi mostrar aos pequenos 
que mesmo você morando num bairro 
pobre e tal você se apegando com 
Deus você tem a oportunidade de fazer 
aquilo que sonha, no caso o de ser uma 

pessoa de bem na sociedade e até um 
jogador de futebol profissional.

O objetivo do PROJETO 
ESCOLINHA FUTEBOL “ GOL 
NA VIDA” visa preencher o tempo 
ocioso das crianças no nosso bairro e 
da região com a prática do futebol de 
campo, orientar e ensinar a prática do 
futebol, respeitando a individualidade 
biológica e o desenvolvimento da 
criança, utilizando o esporte como 
meio de socialização, interação e 
educação, desenvolvendo habilidades 
físicas, motoras, técnicas e táticas 
da prática do futebol. Sem esquecer 
o aspecto social, descobrindo novos 
talentos e dar ênfase as crianças mais 
carentes da região, pois elas são as que 
mais precisam do esporte como fator 
de integração e inclusão social .

Projeto
Gol na Vida



CONGRESSO NACIONAL
ATLETAS DE CRISTO

Líder, onde 
está você?
Deus pode substituí-lo em Sua obra, mas 
você não pode substituí-Lo em sua vida

INSCRIÇÕES ABERTAS
Belo Horizonte - de 09 a 12 de Dezembro 2015 

Tema: Líder, onde está você?
Local: Sede Campestre da Igreja Batista Central de Belo Horizonte - MG

Capacidade de hospedagem: 220 pessoas 

Descontos especiais para Grupos e Líderes de Grupos Locais.

INSCRIÇÕES: Envie um e-mail para congresso@atletasdecristo.org com seus dados que 
enviaremos a ficha de inscrição.

Veja no site www.atletasdecristo.org mais informações sobre nosso congresso que 
será imperdível!

AJUDE-NOS A DIVULGAR NOSSO CONGRESSO
Se você possui um site, um blog ou uma página no Facebook, ajude-nos a divulgar nosso Congresso.

Envie um e-mail para comunicacao@atletasdecristo.org e solicite nosso KIT DE MÍDIA.





30 anos de muita história
W  W  W  .  A  T  L  E  T  A  S  D  E  C  R  I  S  T  O  .  O  R  G

Memórias de Atletas de Cristo

ESTAMOS LANÇANDO O PROJETO
MEMÓRIAS DE ATLETAS DE CRISTO

Trata-se de um projeto que tem por objetivo manter ativa a memória da missão 
Atletas de Cristo neste últimos 30 anos por meio do registro e arquivo de documentos 
históricos que serão organizados, digitalizados e armazenados em local especial.

Estamos procurando também investidores que queiram contribuir financeiramente 
com este projeto. Se você deseja contribuir com a memória de Atletas de Cristo não 
deixe de fazer contato conosco.

Se você possui materiais históricos de Atletas de Cristo e quer contribuir com este 
projeto entre em contato conosco pelo e-mail comunicacao@atletasdecristo.org.
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