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EDITORIAL

Pra Que Lado Correr?
O Brasil definitivamente ocupou as
manchetes internacionais, e a razão não é
a proximidade do maior evento esportivo
que pela primeira vez ocorre em nosso país,
mas sim a corrupção generalizada com
índices recordes e históricos, bem como
a insatisfação da maior parte de nossa
população com governos e governantes.
Neste momento em que escrevo este
editorial pairam no ar ameaças de grandes
protestos, com a possibilidade inclusive de
atos de violência se algum dos lados não
sair vitorioso. Bem perto dos protestos,
mas protegidos por seguranças e edifícios
institucionais, os personagens com foro
privilegiado buscam um lugar ao sol e,
de preferência, debaixo dos holofotes da
mídia nacional.
Do outro lado desta disputa políticopartidária está a grande maioria de
nós, cidadãos que apenas almejam um
emprego decente que lhes assegure renda
suficiente, para ao final do mês pagar as
contas de forma honesta e sem medo do
futuro próximo.
Num determinado momento, alguém
poderia perguntar o que esta crise
política, econômica e moral têm a ver
com o mundo do esporte. Bem, se
considerarmos o imenso e desastroso
efeito que elas causam sobre o esporte
nacional, o atraso da estrutura olímpica, a

fuga de patrocinadores, e no mínimo dois
estádios de futebol construídos para a
Copa do Mundo com suspeita de recursos
desviados por corrupção, podemos dizer
que a crise que ora enfrentamos afeta
diretamente a vida de atletas, clubes e
torcedores.
E nesta hora não há como fugir da raia,
abandonar o jogo, ou sair da pista. É
preciso coragem para se posicionar, como
homens e mulheres de Deus que devemos
ser, diante de toda a falácia que nos
envolve. E nossa primeira conduta, sem
dúvida alguma, deve ser uma atitude de
oração pelo país e pelo povo brasileiro.
A Palavra de Deus nos exorta a orar por
nossos governantes (1 Tim 2.2), por mais
difícil e ingrato que isso possa parecer,
pois entre todos os efeitos que a oração
piedosa produz, um deles será a revelação
de tudo aquilo que ainda está oculto. A
mesma Palavra de Deus no Evangelho
segundo Mateus, capítulo cinco, nos
encoraja a vivermos como pacificadores
em meio a uma sociedade cada dia mais
violenta e intolerante.
A falta de esperança assola a maior parte
dos brasileiros, e não apenas dos 10
milhões de desempregados em nosso
país. Alguns voltaram a acreditar, depois
de muitos anos sem considerarmos essa
possibilidade, que a melhor, senão única

saída desta crise, voltou a ser o aeroporto
internacional.
Nesta hora me vem à mente o texto de
João capítulo seis, versículo 68, quando
Jesus vendo muitos dos que o seguiam
apenas por causa de suas obras partirem,
pergunta aos doze se estes também
desejavam se retirar. A resposta de Pedro
para o Senhor então é emblemática: “Quem
é que nós vamos seguir? O Senhor tem as
palavras que dão vida eterna!” (NTLH).
Atletas de Cristo acredita na mesma
premissa que Pedro e seus colegas
perseverantes acreditavam: mesmo que
corramos para lá ou para cá, ninguém
poderá nos dar aquilo que há de melhor,
pois “nem olhos viram, nem ouvidos
ouviram, nem jamais penetrou em coração
humano o que Deus tem preparado para
aqueles que o amam” I Cor 2.9.
Nosso desejo em Atletas de Cristo é que,
em meio à crise que assola nosso povo e
país, a desesperança e insegurança que
dela brotam, cada um de nós decida correr
para o lado certo, para o melhor lugar que
alguém possa se refugiar, para o único que
tem palavras de vida eterna. Assim, nestes
dias maus, corramos todos nós amados
irmãos e irmãs, para o lado de Jesus.
Uma boa leitura,

Marcos Grava
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Vida sem guerra é impossível.
Essa é a lei da selva, da natureza, da

No princípio criou Deus os céus e a Terra. A

destruição. Mas tende bom ânimo. Eu venci o

sobrevivência, do esporte, do trabalho e da

terra era sem forma e vazia. E disse Deus: Haja

mundo (Jesus).

competição. A base da vida física, moral,

luz. E viu Deus que a luz era boa (Gênesis 1: 1

espiritual e esportiva é a oposição. Este é um

a 4). Daí pra frente Deus caprichou na criação

Eu tenho que aprender a me livrar das coisas

fato da vida que muitos tentam ignorar, mas

e montagem do planeta até criar o homem

que se levantam contra minha vida espiritual

ninguém pode negá-lo.

à sua imagem e semelhança e investí-lo de

a fim de produzir a santidade. Então será uma

autoridade para dominar sobre toda a Terra.

alegria encarar e vencer a oposição do mundo

O meio ambiente em que vivo está projetado

Tudo foi projetado para servir o homem da

com o poder daquele que é o Caminho, a

para me matar e me riscar do mapa: os

melhor maneira possível. Nada na natureza lhe

Verdade e a Vida: Jesus.

mecanismos biológicos que me mantém vivo

era hostil.

começarão a desintegrar-se no exato momento

Você quer moleza?

em que eu bater as botas. Enquanto meu

O próprio Deus era a fonte de suprimento

corpo tiver suficiente força de luta ele estará

de todas as necessidades do homem que

Não leia a sua Bíblia, corra atrás de um evangelho

produzindo saúde. A saúde é o balanço entre

não precisava lutar para sobreviver nem

mais barato, viva da ilusão das promessas de

a vida física e a natureza externa. Ela é mantida

para ser feliz. Infelizmente o primeiro ser

vida fácil, entupa-se de conforto e fuja da briga.

apenas com a vitalidade interna necessária

humano escolheu usar o seu livre arbítrio

A fé cristã é um eterno conflito contra o mal e

para vencer as forças externas que um dia irão

para desobedecer a Deus, tomou um cartão

o ano novo será dificílimo para todo verdadeiro

decompor o meu corpo.

vermelho ao ser expulso do paraíso e perdeu o

cristão neste país. O antagonismo será forte, o

mando de campo do planeta Terra.

jogo será duro, mas as vitórias serão enormes

Na vida moral é a mesma coisa. Tudo que não

para aqueles que forem à luta em nome de

faz parte da virtude é inimigo da virtude em mim.

A partir daí o Supertraíra passou a ser o príncipe

Dependendo do meu calibre moral posso lutar

deste mundo. Como ele veio para matar, roubar

e me tornar moral ou entregar os pontos e ser

e destruir, o resultado é o que se pode ver por

Na guerra pela sobrevivência física, mental,

um imoral. Nenhum homem é vitorioso nessa

todos os lados: um mundo hostil, violento e

sentimental, moral, espiritual, esportiva ou

área sem lutar. A virtude é adquirida através da

descontrolado em todos os aspectos.

profissional,

luta.

Cristo.

não

somos

vítimas.

Somos

guerreiros valentes do exército mais poderoso

No esporte é a mesma coisa. Alguém contra

Eu era feliz e não sabia, Adão deve ter dito pra

que existe. As vitórias que Deus há de conquistar

Eva pelo resto de suas vidas.

em 2016 por meio de Seus verdadeiros atletas

alguém pelo resto da carreira. Enquanto eu tiver
força física, habilidade e vontade para correr,

de Cristo, serão comemoradas não só aqui,
A grande maratona da vida...

mas por toda a eternidade.

vitórias, conquistarei títulos, ganharei prêmios,

Mas Deus não desistiu desta briga e pôs no

2016, ano de guerra, mas repleto de vitórias

salários e patrocinadores. Quando eu começar

mundo Seu time de atletas para derrotar e

por meio d’Aquele que nos tornou mais que

a perder mais que vencer, serei substituído,

envergonhar o Inimigo, mesmo jogando no

vencedores por meio de Jesus Cristo.

dispensado e descartado.

campo adversário. A parada é dura, mas não

saltar e derrotar os adversários, produzirei

estamos sós: No mundo passareis aflições.
Eu era feliz e não sabia...

Tudo deste mundo quer ver minha caveira e

Alex Dias Ribeiro*

Adaptado por Lovian Henrique

QUER SOLICITAR A PRESENÇA DE
MISSIONÁRIOS OU REPRESENTANTES DE
ATLETAS DE EM SUA IGREJA?
ACESSE:

W W W. A T L E TA S D E C R I S T O . O R G
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SAÚDE DO ATLETA

ENTRE ELAS, ATLETAS DE CRISTO...
Como evitar as lesões que mais atingem as

funcionam como amortecimento entre o fêmur e

mulheres atletas

a tíbia são estatisticamente mais propensos em
degenerar mais cedo nas mulheres. Esportes

Dicas para diminuir os riscos de lesão no joelho,

de contato são geralmente a culpa por um

tornozelo, quadril e até mesmo de concussão

menisco lesionado, mas qualquer torção do

na cabeça.

joelho, mesmo a partir de apenas sair de uma
cadeira, pode acontecer.

Essa é para a mulher que ama praticar esportes:
cuide-se para manter-se no salto e, claro, na

Além disso, à medida que envelhecemos,

sua modalidade. Faça atividades, mas não

perdemos

exagere e nem tente alcançar de uma só vez

aumentando o risco para esta lesão. Aqui a

os seus objetivos. Proteja-se! Abaixo estão as

dica é usar sua musculatura para proteger do

seis lesões mais comuns das mulheres atletas:

impacto, fortalecendo-a e dando suporte para

fluido

lubrificante

no

joelho,

seus treinos!
Concussão cerebral
Mulheres têm estaticamente mais traumas

Condropatia

cranianos e dores de cabeça durante esportes

Mulheres adoram correr para ficar em forma,

de contato devido aos seus pescoços menores

mas o excesso de impacto pode desgastar a

e os músculos mais fracos dessa região. Além

cartilagem dos joelhos e tornozelos, resultando

disso, o risco da gravidade da concussão pode

na dor latejante do joelho do corredor, além

aumentar com a idade. A mulher também

dos estalos. Quando as mulheres correm, seus

demora mais para se recuperar após o impacto.

quadris tendem a se voltar para dentro e os

Se você está sentindo dor de cabeça, tontura ou

músculos das coxas transformar em um ângulo

náusea depois de batida ou queda, procure um

mais aberto.

médico do esporte, e proteja-se com capacete
nas modalidades que pedem, como o ciclismo.

Acabam colocando mais pressão sobre os
joelhos diferentemente dos homens, que têm

Lesão do ligamento cruzado do joelho

quadris menos largos. A orientação é usar tênis

É um dos quatro ligamentos que deixam o seu

com exercícios para estabilizar e melhorar a

joelho estável. E as mulheres são oito vezes

força muscular das articulações.

com bom apoio e fortalecer as coxas e pernas

mais propensas que os homens a rompêlo. Qualquer atividade que exige movimento
brusco lado-a-lado, como jogar tênis ou dança,
pode levar a uma ruptura.

no exercício e parando quando sentir dor.
Sapatos adequados e uma dieta rica em cálcio
e vitamina D são fundamentais.
Entorse de tornozelo
É mais comum em mulheres, as mulheres

As fraturas por estresse

são duas vezes mais propensas a entorses

Saltar, dançar, andar ou correr são programas

ocorrem quando você danifica um ligamento no

que as mulheres amam. Mas também muito
Diminuir o risco através do reforço da

rapidamente podem levar a uma fratura por

musculatura dos isquiotibiais (lateral da coxa),

estresse devido ao excesso de impacto.

alongamento e fazendo exercícios de agilidade

Estas pequenas fissuras no osso ocorrem

e mudança de direção ajudam a melhorar o

normalmente na canela e pés. Resultam em dor

reflexo, além da força e equilíbrio no joelho.

e alteração de sensibilidade.

Lesões dos meniscos dos joelhos

As mulheres podem ser mais vulneráveis devido

As mulheres sofrem dos joelhos e tornozelos.

óssea, que diminuem com a idade. Evite esta

Desta vez o menisco ou cartilagem que

lesão, não fazendo mais que seu corpo suporta

à sua menor densidade de massa muscular e

Lovian Henrique
Fisiologista, Especialista em Medicina do Esporte.

do tornozelo que os homens. São lesões que
tornozelo numa torção causando inchaço e dor
local.
A boa notícia é que exercícios de equilíbrio
simples

podem

ajudar

a

proteger

seus

tornozelos. Existem rotinas de exercícios de
propriocepção que melhoram a estabilidade do
tornozelo em apenas um mês.
Dúvidas

envie-nos

um

email

para

s a u d e d o a t l e t a @ a t l e t a s d e c r i s t o . o rg ,
pergunte que eu respondo.
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GRUPO LOCAL
São diversos grupos espalhados pelo Brasil e também fora do país, que oferecem momentos de comunhão, apoio espiritual e emocional a atletas
e demais apaixonados pelo esporte, além de estudos bíblicos contextualizados.

NOS VESTIÁRIOS...
Nosso mapa está em constante atualização em nosso site.
Confira em www.atletasdecristo.org/gruposlocais os Grupos Locais oficialmente reconhecidos por Atletas de Cristo.
Abaixo as notícias dos nossos Grupos Locais nos estados do Acre e Amazonas, estes, Grupos Locais oficialmente reconhecidos por Atletas de
Cristo.

O NOVO ESQUEMA TÁTICO
Pré-Temporada:
Grupos Locais 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
ao estatuto e o regimento interno.

Acre
Grupo Local Pré Temporada Rio Branco
Rua Terra, 229 - Nova Esperança.
RESENHA
Neste mês participaram Atletas de várias modalidades, Futebol Society,
Futsal, Voleibol e Basquete. Tivemos a presença de 21 Atletas.
Palavra, louvor e testemunho este foi o nosso esquema tático.
Louvamos a Deus pela vida do Atleta Marcio Pipoca, atleta do Voleibol,
que entregou sua vida para Cristo nessa Reunião.
REUNIÕES
1° segunda feira do mês às 19 horas e 30 minutos
Telefone: + 55 68 9 9223 5335
Sender Sil
sender_gm@hotmail.com

Amazonas
Grupo Local Pré Temporada Manacapuru
Avenida Barão do Rio Branco, 706 - Centro.

RESENHA
Realizamos nossa reunião de abertura do Grupo Local Pré Temporada
Manacapuru neste mês.
Em nosso esquema tático tivemos estudos bíblicos, louvores, orações e
breve reflexão da palavra de Deus.

REUNIÕES
3° sábado do mês às 19 horas e 30 minutos
Telefone: + 55 92 9 9380 9411
Marcos Gabriel
marcosg.teles@hotmail.com
Grupo Local Pré Temporada Lábrea
Rua Luiz Falcão, s/n - Barra Limpa.
RESENHA
Este mês foi marcado pelo início das reuniões do Grupo Local Pré
Temporada Lábrea.
Vestiários com pastores e líderes visando um esquema tático perfeito
para enfrentar o adversário, amando o Senhor correndo juntos e
alcançando muitos.
REUNIÕES
4° sábado do mês às 18 horas
Telefone: + 55 97 9 9164 0027
Rogevan Oliveira
rogevansantos@hotmail.com

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. Se você deseja mais informações sobre os Grupos Locais em sua região, ou quer saber como organizar um novo Grupo Local, envie-nos um
e-mail para grupolocal@atletasdecristo.org.
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Brasil terá número recorde de nadadores nos Jogos
Paralímpicos do Rio-2016
Delegação contará com 32 atletas da modalidade na Paralimpíada, em setembro. Equipe será nomeada em julho
A natação brasileira será representada por
32 atletas nos Jogos Paralímpicos do Rio de
Janeiro, entre os dias 7 a 18 de setembro. Este
será o maior número de nadadores já enviados
pelo Comitê Paralímpico Brasileiro a uma
edição do evento.
A definição ocorreu após o encerramento, em 31
de janeiro, do prazo para obtenção de marcas
válidas para o ranking mundial e a alocação das
vagas por parte do IPC Swimming, órgão que
rege a natação paralímpica.
A equipe será 60% maior no Rio de Janeiro do
que há quatro anos. Em Londres, 20 nadadores
do país participaram da Paralimpíada britânica.
A equipe levada a Pequim-2008 havia sido a
mais numerosa até aqui, com 24 competidores.
“Superamos o recorde de 24 vagas
conquistadas, que vinha desde Pequim-2008.
E, o mais importante, essas vagas foram
conquistadas dentro d’água, graças à
colocação dos nossos atletas no ranking
mundial, e não porque somos o país-sede dos
Jogos Paralímpicos.
Esse é o resultado de um trabalho de longo prazo
e de um calendário nacional de competições
que ajuda no surgimento de novos talentos. As
32 vagas são o fruto do desenvolvimento da
natação paralímpica brasileira”, afirmou Edilson
Alves da Rocha, o Tubiba, diretor-técnico do
Comitê Paralímpico Brasileiro.

A nomeação dos 32 nadadores, contudo,
será feita só após o dia 14 de julho, data-limite
para obtenção das marcas classificatórias
estabelecidas pelo Comitê.
Como de praxe em grandes eventos, o CPB
trabalha com índices próprios, mais fortes do
que os do IPC Swimming, para a definição
de seus representantes. Estes tempos serão
divulgados em breve pelo Departamento
Técnico do Comitê.
“Estamos muito orgulhosos pelo número
de vagas que alcançamos graças aos bons
resultados dos nossos nadadores. Agora
vamos trabalhar para ter todos os nossos
atletas disputando finais no Rio”, disse
Leonardo Tomasello, técnico-chefe da natação
paralímpica brasileira.
A principal oportunidade de obtenção de marcas
classificatórias para os Jogos ocorrerá no Open
Caixa Internacional de Natação, entre os dias
22 e 24 de maio, no Centro Aquático do Parque
Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro. Este será
também o evento-teste da modalidade para os
Jogos Paralímpicos.
Em Londres-2012, a natação paralímpica
brasileira foi responsável por 14 medalhas nove de ouro, quatro de prata e uma de bronze.
No total, a modalidade já trouxe 83 medalhas
paralímpicas ao Brasil.

A natação distribuirá 152 medalhas nos Jogos
Paralímpicos do Rio. Cerca de 620 atletas são
esperados para o evento.
Assessoria de Imprensa do Comitê Paralímpico
Brasileiro
Em Brasília
Rafael Maranhão
rafael.maranhao@cpb.org.br
61 3031 3016 / 61 8188 0683
Nádia Medeiros
nadia.medeiros@cpb.org.br
61 3031 3067 / 61 9266 2499
Rafael Moura
rafael.moura@cpb.org.br
61 3031 3066 / 61 8161 9271
Thiago Rizerio
thiago.rizerio@cpb.org.br
61 3031 3035 / 61 9267 2935
No Rio de Janeiro
Diogo Mourão
diogo.mourao@mginpress.com.br
21 98301 0149
Em São Paulo
Ivo Felipe
ivo.felipe@cpb.org.br
11 97641 9078
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AQUECE RIO

Programa de eventos-teste dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Acompanhe tudo o que rola nos eventos-teste!

PRÓXIMOS EVENTOS

07
A

10

DE ABRIL

LEVANTAMENTO
DE PESO
ARENA CARIOCA 1

15
A

24

DE ABRIL

TIRO
ESPORTIVO

CENTRO OLÍMPICO DE TIRO
EVENTO ORGANIZADO
PELA ISSF/CBTE

16
A

22

DE ABRIL

GINÁSTICA
ARENA OLÍMPICA DO RIO

22
A

24

DE ABRIL

NATAÇÃO
PARALÍMPICA
ESTÁDIO
AQUÁTICO OLÍMPICO

EVENTO ORGANIZADO
PELO CPB

25
A

29

DE ABRIL

PÓLO
AQUÁTICO

ESTÁDIO
AQUÁTICO OLÍMPICO

29
A

01

DE ABRIL

HANDEBOL
ARENA DO FUTURO

FONTE: WWW.AQUECERIO.COM

15
A

20

DE ABRIL

NATAÇÃO
ESTÁDIO
AQUÁTICO OLÍMPICO
EVENTO ORGANIZADO
PELA CBDA

23
A

27

DE ABRIL

ESGRIMA
ARENA CARIOCA 3
EVENTO ORGANIZADO
PELA CBE/FIE

30
A

01

DE ABRIL

CICLISMO
DE PISTA

VELÓDROMO OLÍMPICO
DO RIO
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ATLETA POR ELE MESMO

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.

FELIPE FRANÇA
NATAÇÃO

Altura:
1,85m
Nascimento:
14/05/1987

Peso:
95,00kg
Naturalidade:
Suzano, São Paulo, Brasil

SOBRE O ATLETA
PRINCIPAIS CONQUISTAS NA CARREIRA:
Ouro (100m peito e 4x100m medley) nos Jogos Pan-americanos Toronto 2015
Ouro (100m peito e 4x100m medley) nos Jogos Pan-americanos Guadalajara 2011
Campeão (50m peito) no Mundial de Dubai (10)
Campeão (50m peito) no Mundial de Xangai (11)
Campeão (50m peito, 100m peito, 4x50m medley misto, 4x50m medley e 4x100m medley) no Mundial de Doha (14)
2º colocado (50m peito) no Mundial de Roma (09)
FACEBOOK: www.facebook.com/FelipeFrancaOficial
INSTAGRAM: www.instagram.com/felipefranca12
HOBBIES: Assistir filmes e jogar futebol
ÍDOLO NO ESPORTE: Não tenho
MÚSICA OU ESTILO MUSICAL FAVORITO: Gospel
FILME FAVORITO: Não tenho
PRATO FAVORITO: Carne moída com arroz e feijão, comida japonesa e nhoque
CLUBE/ ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA: Corinthians
EDUCAÇÃO: Segundo grau completo
NOME DO TREINADOR: Sérgio Onha Marques
COMO COMEÇOU NA CARREIRA: Aos 4 anos. O que era uma brincadeira acabou virando uma das maiores paixões da minha vida
OBJETIVOS PROFISSIONAIS: Fazer o melhor na competição e treinar muito para que isso aconteça
PONTO FORTE: Fé
SE NÃO FOSSE ATLETA, SERIA...: Empresário
MELHOR LUGAR PARA TREINAR: Corinthians
FRASE E/OU CITAÇÃO FAVORITA: “Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé” (2 Timóteo 4:7)
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Ore pelos projetos que Atletas de Cristo desenvolverá em 2016: Este é ano de Jogos Olímpicos no Rio, então temos muito o que fazer;
Ore pelos crescimento dos Grupos Locais espalhados pelo Brasil e fora do país: Peça para que eles continuem trabalhando firme e levando
a Palavra de Deus a muitos atletas;

Peça pelo nosso escritório em SP: Precisamos que ele seja alugado novamente, para 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 e retribua conforme sua vontade;

Pelos Jogos do Rio em 2016: Coloque diante do Senhor as ações que realizaremos durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos junto ao MBA;
Pelos Atletas de Cristo que se preparam para as Olimpíadas e Paralímpicos 2016: Peça por coragem em seu posicionamento como cristãos.

Pensamentos
Motivação é o combustível que faz a
bola rolar e leva o atleta ao topo da
carreira.

Não importa há quanto tempo você
esteja andando para o norte; com
apenas um passo você é capaz de
andar para o sul. – M. Pattal.

A obediência é a estratégia de Deus
para todos os que jogam no Seu time.

PROGRAMA ATLETAS NO AR
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.

2ª FEIRAS 13H – AO VIVO | REPRISES 3ª FEIRAS 21H30 – SÁBADOS 00H30 / DOMINGOS 9H30
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VENHA FAZER PARTE
DESTE TIME VOCÊ TAMBÉM

COMO FAZER PARTE DA MISSÃO ATLETAS DE CRISTO
Diariamente recebemos mensagens e telefonemas de pessoas do
Brasil inteiro, e até mesmo de outros países, expressando seu desejo
de fazer parte da Missão Atletas de Cristo. Infelizmente muitas
pessoas pensam que para ser Atleta de Cristo é preciso antes de
mais nada ser um atleta profissional, de preferência que pratica
alguma modalidade esportiva bem conhecida.
Para nós, no entanto, o verdadeiro Atleta de Cristo é aquele ou aquela
esportista de qualquer modalidade, idade e nível de competição, mas
alguém que reconhece o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida, a
autoridade da Bíblia, e tudo o que faz está de acordo com ela.
Em outras palavras, um verdadeiro Atleta de Cristo é aquele ou aquela
esportista que tem a Jesus Cristo como o Senhor de sua vida, que
crê integralmente na Palavra de Deus, e vive para anunciar ao mundo
que somente em Jesus pode-se obter o perdão dos seus pecados,
e alcançar o maior prêmio que um ser humano pode almejar: a vida
eterna.

Se você já é atleta e também pensa assim, parabéns, você também é
mais que vencedor e por isso já pertence à família Atletas de Cristo.
Entre agora mesmo em nosso site e preencha o cadastro para que
possamos manter contato com você.
Para você que é atleta, mas ainda não tem certeza que sua vida
pertence a Jesus, queremos e podemos te ajudar. Entre em contato
conosco ainda hoje, envie-nos um e-mail dizendo que você deseja
conhecer mais sobre Jesus, e nós entraremos em contato com você
(contato@atletasdecristo.org).
Agora, pra você que não é atleta mas se amarra no esporte, e
quer fazer deste ministério com seus dons, oração ou mesmo nos
abençoado com seus recursos para que este ministério possa se
manter vivo, também temos uma lugar pra você. Cadatre-se ainda
hoje em nosso site.

Venha fazer parte deste time você também!

É um movimento que tem a finalidade de conectar e coordenar o
envolvimento de igrejas e organizações evangélicas na proclamação
do evangelho antes e durante os Grandes Eventos Esportivos que
acontecerão na cidade do Rio de Janeiro em 2016.
Atletas de Cristo participará do Movimento Braços Abertos – MBA, que está
mobilizando igrejas e voluntários para participarem na evangelização
de turistas e da população do Rio de Janeiro.
Para saber mais entre em contato com o Movimento:

contato@mba2016.com.br

W W W. M B A 2 0 1 6 . C O M . B R

ATLETAS DE CRISTO APOIA ESTE PROJETO

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

ANO 27 | NÚMERO 248 | FEVEREIRO 2015
WWW.ATLETASDECRISTO.ORG/JORNAL

DIVERSOS

11

ANO 28 | NÚMERO 254 | ABRIL 2016
WWW.ATLETASDECRISTO.ORG/JORNAL

12

DIVERSOS

SEJA UM ASSOCIADO DE ATLETAS DE CRISTO
Atletas de Cristo é uma entidade sem fins lucrativos e subsiste
através de ofertas voluntárias. Ao contrário do que muitos pensam,
Atletas de Cristo não recebe dízimos de Atletas ou possui grandes
nomes do esporte como seus parceiros.

Ao Associar-se, você assumirá um compromisso de realizar uma
oferta mensal mínima de R$ 50,00 para Atletas de Cristo e nos
ajudará a manter vivos nossos projetos para alcançar o mundo para
Jesus Cristo por meio do esporte.

O lucro das vendas dos produtos com a marca “Atletas de Cristo”
também reverte em benefício do nosso trabalho. No caso dos
Grupos Locais de Atletas de Cristo, este lucro é divido com o
grupo, na forma de descontos especiais, gerando recursos para os
trabalhos locais.

Os associados, além da oportunidade de manter nossos projetos
ativos, receberão descontos especiais para compras em nossa loja
virtual, descontos especiais em eventos e cursos promovidos por
Atletas de Cristo e muitos outros benefícios.

Se você compreende a importância de nosso trabalho e deseja
manter-nos atuantes nos campos, nas quadras e nas pistas ao
redor do mundo, ASSOCIE-SE A ATLETAS DE CRISTO.

Se deseja tornar-se um ofertante mensal, entre em contato
conosco por e-mail comunicacao@atletasdecristo.org ou pelo
telefone (11) 2212.8361.

Torne-se um Ofertante Mensal
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Memórias de
Atletas de C
risto

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.

30 anos de muita história
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