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EDITORIAL
“EU ORO PARA QUE ELES

SEJAM UM...”

“O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te; ele se deleitará em ti com 
alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo.” – Sofonias 3:17
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EXPEDIENTE

Uma simples oração feita por ninguém 
menos que o próprio Jesus Cristo há mais 
de 2.000 anos. No Evangelho de João, 
capítulo 17, o Deus Filho destina todo o 
versículo 21 para fazer um pedido ao Deus 
Pai. Nesta oração quádrupla, Jesus pede 
que o Pai glorifique o Seu nome enquanto 
glorifica o próprio Jesus. Depois pede que 
o Pai proteja seus discípulos, não os tirando 
deste mundo caído, mas tão somente os 
livrando do mal. Em seguida Jesus pede 
ao Pai que santifique a seus discípulos. Ele 
termina a oração pedindo por todos nós, 
ou seja, por todos aqueles que seriam 
alcançados como fruto da mensagem dos 
primeiros discípulos. 
Nesta oração de Jesus, a virtude em 
questão é a unidade. Jesus não pede ao 
Pai apenas por uma expressão de unidade 
de seus discípulos, mas que ela seja 
perfeita, e o resultado dessa unidade seria 
a humanidade descobrir que Deus havia 
enviado a Jesus Cristo. Costumo dizer 
que esta oração ainda não foi totalmente 
respondida, e a razão disso não se deve à 
indiferença do Deus Pai à oração do Deus 
Filho, mas sim ao nosso próprio pecado. Se 
o avanço do Reino depender da unidade 
dos cristãos, de fato precisaremos esperar 
muito para ver cerca de dois bilhões de 
pessoas espalhadas pelo mundo, ouvirem 
pela primeira a respeito do evangelho.
Entretanto, de tempos em tempos surgem 
algumas expressões da unidade do Corpo 
de Cristo. São iniciativas audaciosas, 
geralmente conduzidas por líderes 
tolerantes e autênticos, que reconhecem 

suas diferenças doutrinárias e ideológicas, 
mas entendem também que os elementos 
que nos une são imensamente mais 
relevantes que aqueles que nos distanciam. 
Tais líderes colocam a agenda do Reino 
acima das suas agendas pessoais ou 
denominacionais. Um bom exemplo 
dessas iniciativas é o MBA, ou Movimento 
Braços Abertos, uma expressão real da 
unidade da Igreja com o objetivo principal 
de alcançar pessoas do mundo inteiro 
durante o período dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos do Rio de Janeiro.

O MBA é a celebração do Corpo de Cristo. 
É uma convocação do povo de Deus 
para juntos mostrarmos que a unidade da 
Igreja não é um sonho distante, mas uma 
realidade presente. Se é verdade que o 
que nos preocupa não é o grito dos maus, 
mas os silêncio dos bons, conforme disse 
Martin Luther King, então este movimento 
é um grito dos honestos por um basta 
às mazelas que assolam o nosso país. O 
MBA existe para que a Igreja Evangélica 
Brasileira sirva na transformação de 
pessoas, resultando na superação de 
problemas sociais. Este movimento tem 
como ideal a unidade, devendo os cristãos 
envolvidos serem os primeiros a mostrar o 
amor que nos caracteriza como discípulos 
de Cristo. Ele é um movimento de serviço 
que exigirá de todos nós a postura de servo 
que caracteriza um verdadeiro cristão. 
Serviremos a Cristo servindo àqueles que 
dele necessitam. Como o Senhor Jesus, 
que não veio para ser servido mas serviu 

os famintos, os enfermos, os excluídos, 
os pequenos e grandes, os fracos e 
poderosos. Este Movimento é uma oração 
em forma de cântico quando diz: “Ouve ó 
Deus, nossa oração Altíssimo. Sara esta 
nação, é o clamor da Igreja, que te adora.”
Queremos tão-somente ser a Igreja 
desenhada por Jesus em Mateus 16, 
saindo das quatro seguras e confortáveis 
paredes de nossos templos para sermos 
uma Ekklesia de fato. O legado que o 
MBA pretende deixar não é mais um novo 
túnel ou viaduto construído, mas sim uma 
ponte estabelecida entre sua Igreja e a 
comunidade onde ela está inserida. Nosso 
legado não será um estádio novinho em 
folha, mas milhares de vidas renovadas 
pelo poder transformador de Deus. Enfim, 
o legado que este Movimento pretende 
deixar para as futuras gerações não são 
pessoas circulando em transportes mais 
modernos, mas um povo que descobrirá a 
importância de andarmos de joelhos.
Ele é um movimento da Igreja, não 
pertence à organização X, Y ou Z, nem a 
fulano ou ciclano, mas é feito de pessoas 
que servem à Igreja. Sem ela perdermos 
nossa identidade. Este é um movimento 
daqueles que adotaram a Bíblia como sua 
única regra de fé e prática, e possuem a 
certeza de que no ensino do Evangelho 
reside o poder de Deus para a salvação 
de todo aquele que nele crer. Se juntos 
podemos, então: Vamos Virar Este Jogo!

Uma boa leitura,
Marcos Grava



da Humanidade tem todo o interesse no 
assunto.
Tudo começou depois da queda do homem 
no Jardim do Éden quando Deus pôs em 
campo Seus atletas para derrotarem e 
envergonharem as forças do mal em seu 
próprio campo. Ou seja, o Mundo.
Abel, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés. 
O bastão veio passando de mão em mão 
até chegar à nossa, como a tocha olímpica 
da vida. Agora é a nossa vez, essa é a 
nossa corrida: ...Tendo a cercar-nos 
tão grande nuvem de testemunhas, 
desembaracemo-nos do peso do 
pecado que a nós se apega e corramos 
com perseverança a carreira que nos 
está proposta olhando firmemente 
para o autor da nossa fé (Hebreus 12:1 
e 2).

Guerra é guerra!
A maratona da vida é uma guerra! Nela 
enfrentamos adversários, montanhas 
de obstáculos, tragédias, trairagens, 
descaminhos e até a fúria dos Gaviões 
da Infiel, a torcida do contra. Tudo isso 
coordenado pela maquiavélica mente do 
Supertraíra em sua obsessão de matar, 
roubar e destruir-nos.
Mais perdido do que cego no meio do 
tiroteio, todo ser humano precisa de ajuda 
do alto para disputar a sua corrida. Nossa 
sorte é que não estamos sós.

Ao colocar seu time em campo, Deus nos 
equipou e continua fazendo sua parte: 
Ele entra com a vida, a pista, a meta 
de chegada, o prêmio, o atleta padrão 
que é Jesus Cristo, e a vitória que Ele já 
conquistou para nós no lance da cruz.

COLUNA DO ALEX
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Durante os dias de badalação das 
Olimpíadas e Paralimpíadas milhares de 
jornalistas e espectadores estarão de 
olho em diversos atletas de vários países 
correndo atrás das medalhas de prata, ouro 
e bronze. Muitos policiais se encarregarão 
de manter a ordem. A maravilha das 
telecomunicações focalizará os olhos de 
bilhões de fãs dos quatro cantos da Terra 
na direção do Rio de Janeiro. 
Quem é bombardeado com tanta 
informação da mídia moderna em torno 
das Olimpíadas, não pode imaginar que 
elas já existiam há mais de quatro mil anos 
atrás. 

Na Grécia antiga, atletas de todas as 
tribos, raças e nações já corriam em busca 
de uma coroa de louros e de um lugar ao 
sol. A moda de atletas crendo e creditando 
suas vitórias a algum ser extraterreno 
também não é nova. Havia um enorme e 
variado cardápio de deuses pagãos para 
os atletas representarem nas arenas. Era 
a famosa constelação dos Deuses do 
Olimpo.

Vencer a Olimpíada era tarefa tão importante 
e tão difícil que requeria o esforço conjunto 
de mortais e imortais. Daí a necessidade 
de se aliar a fé com a transpiração de cada 
atleta para encarar o desafio do Olimpo.
De lá para cá, muita coisa mudou, menos 
o espírito da coisa: A vontade de vencer.

A Olimpíada da vida 
Mesmo que você não tenha a mínima 
vocação esportiva, você está envolvido 
em uma grande maratona, quer queira ou 
não... 
A vida é uma corrida. Dada a largada, 
passamos a correr pelas pistas da vida. 
Esta é uma corrida dificílima por que nem 
sabemos se a próxima curva será para a 
direita ou para a esquerda.
- Mas até que ponto os deuses influem no 
desenrolar e no resultado dessa corrida? 
Eu me pergunto.
- Os deuses, eu não sei. Mas o Criador do 
Universo e Inventor da Grande Maratona 

E nós entramos com a fé e o suor.
Parece simples, mas, enquanto um 
atleta olímpico treina até oito horas por 
dia durante quatro anos para correr uma 
corrida de 100 metros rasos em menos de 
10 segundos, nós preferimos a mamata de 
ficarmos orando por conforto, sombra e 
água fresca.

Desenvolvei a vossa salvação com temor 
e tremor (Fp 2:12). O desenvolvimento 
da nossa salvação, do nosso caráter, da 
nossa ética, do nosso amor, da nossa 
perseverança, da nossa fé e do nosso 
conhecimento de Deus exige o nosso 
esforço. E Deus nunca fará por nós aquilo 
que Ele espera que nós façamos.
De Londres ao Rio de Janeiro 
Há mil novecentos e poucos anos atrás, 
o nível das competições em Atenas já 
era tão acirrado que impressionou a um 
espectador chamado Paulo de Tarso. 
Sob o impacto das Olimpíadas de sua 
época ele escreveu: Numa corrida todos 
correm, porém um só leva o primeiro 
prêmio. Portanto disputem a corrida 
para ganhar. Pra vencer a competição, 
vocês precisam renunciar a muitas 
coisas que impedem de fazer o melhor 
que podem. Por isso eu castigo meu 
corpo como um atleta faz, tratando-o 
com dureza, treinando-o para fazer o 
que deve, e não aquilo que ele deseja 
(1 Cor 9:24 a 27).  

É tempo de Olimpíadas, é tempo de 
acordarmos do encanto do brilho deste 
mundo, do sono monstro da indiferença 
e da letargia da teologia do conforto. É 
tempo de irmos à luta com o mesmo 
empenho e dedicação dos atletas 
olímpicos. Eles, para conquistarem no Rio 
de janeiro uma medalha de ouro. Nós, para 
recebermos das mãos de Jesus Cristo uma 
recompensa celestial que nunca perecerá: 
A coroa da vida.

Alex Dias Ribeiro
Adaptado por Lovian Henrique

Atenção
O Ministério da Saúde adverte: 
Se você é membro da Igreja da 

Boa Vida, não leia este artigo. Ele 
pode ser prejudicial à sua saúde.
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O coração do torcedor nas Olimpíadas
Tempos de Olimpíadas, mas com uma 
abordagem diferente. Já pensou o que 
pode acontecer com o coração do 
torcedor?

Desde o princípio da humanidade, a 
medicina se interessou pelos registros de 
alterações graves e não previstas na saúde 
cardiovascular das pessoas. Durante 
tragédias, como as guerras regionais do 
Oriente Médio e os desastres naturais, o 
número de infartos e derrames sempre 
supera o habitual.

O fenômeno ficou conhecido como 
“Síndrome do Coração Partido” e foi 
estudado em uma variante interessante na 
Copa da Alemanha em 2006. O trabalho 
mostrou um aumento no número de 
problemas cardiovasculares no dia em que 
a Alemanha perdeu a semifinal para a Itália.

Na Copa da África do Sul em 2010 
vários hospitais catalogaram as pessoas 

seu médico para tirar dúvidas ou até 
antecipar algum dos remédios.
- Evite o consumo anormal de bebidas 
alcoólicas, elas podem desencadear 
problemas circulatórios. O ideal para 
alguns é não consumir nada de álcool.
- Evite consumir cafeína presente nos 
refrigerantes, energéticos, chás e guaranás 
e chocolate.
- Se achar necessário, tome um 
tranquilizante prescrito pelo médico ou a 
base de fitoterápicos.
- Caso seja muito ansioso, tome uma 
medida radical e se afaste da TV.
- Nunca fique sozinho, principalmente se 
for muito “fanático”, tenha parentes ao seu 
lado.
- Cigarros nem pensar!

Dúvidas envie-nos um email para 
saudedoatleta@atletasdecristo.org,

que tinham algum problema cardíaco 
relacionado aos jogos do Brasil. 
Foi percebido que havia certo ar de 
desinteresse pelo destino da Seleção, que 
não “mexia” com as emoções do brasileiro, 
mas mesmo assim houve o aumento de 
28% no número de atendimentos após a 
derrota para a Holanda.

No ano passado, com a Copa no Brasil, 
foram selecionados doze hospitais que 
receberão os torcedores com algum 
problema cardíaco.
Foram analisados cientificamente os 
prontuários médicos da véspera, do dia 
do evento e de um dia após os jogos do 
Brasil.

Com isso seguem as recomendações para 
torcer com segurança:

- Se faz algum tratamento médico, não 
se esqueça de tomar a medicação 
regularmente e, se puder, converse com 

Lovian Henrique
Fisiologista, Especialista em Medicina do Esporte.

LANÇAMENTO NOVO
LIVRO ATLETAS DE CRISTO

Escrito por Alex Dias Ribeiro
Um livro que vai te surpreender

EM BREVE.

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

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
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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.

O NOVO ESQUEMA TÁTICO
Fixo:
Grupos Locais cujas reuniões são fixas e realizadas no mínimo uma vez por semana seguindo as normas e as diretrizes 
obedecendo ao estatuto e o regimento interno. 

Abaixo as notícias dos nossos Grupos Locais nos estados da Bahia e Brasília, estes, Grupos Locais oficialmente reconhecidos por 
Atletas de Cristo.

GRUPO LOCAL

BAHIA

Grupo Local Fixo Feira de Santana
Rua Tijuca, 1211 - Parque Ipê.

RESENHA
Presenças de atletas de várias modalidades tem sido o grande 
destaque em nossas reuniões.
Deus tem manifestado a sua glória.

REUNIÕES
Segundas-feiras às 19 horas e 30 minutos 
Leoni de Almeida
+ 55 75 9119 8488 - atletasdecristofsa@gmail.com

Grupo Local Fixo Salvador
Avenida Garibaldi, 449 - Federação.

RESENHA
Nossas reuniões seguem intensas. 
Falamos sobre “Grandes Comissões e Grande Comissão”, 
usando o texto de Mateus 28.19-20, sobre o poder da oração 
para nossas vidas “Aliança e Confirmação de Deus” baseado no 
texto de 2Crônicas 7.14,  a palavra de “Leve Esperança”, Mateus 
12.21 e “Perguntando para Deus”, como em Marcos 10.51. 
Seguimos firmes!

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. 

REUNIÕES
Segundas-feiras às 18 horas
Edu Lima
+ 55 71 9 8170 6462 - edulima@edulima.com.br18 horas

BRASÍLIA

Grupo Local Fixo Brasília 
SMPW Quadra 5, Conjunto 10, Lote 3 - Park Way.

RESENHA
Visitas e presenças de irmãos de outros ministérios marcaram as 
nossas reuniões.
Testemunhos de vida e especificidades sobre ministério de casais 
também marcaram os nossos “jogos” (reuniões).
Falamos sobre, QUANDO JESUS ESTÁ NO CAMINHO (Lucas 
7.11-15, Mateus 20.29-34, Mateus 8.2-4 e Marcos 15.27).
Também falamos sobre a amizade e o verdadeiro amor de Jesus 
com as pessoas (José do Egito), e sobre, INVESTIMENTO NOS 
TALENTOS (Mateus 25).

REUNIÕES
Terças-feiras às 20 horas
Leandro Gonçalves
+ 55 61 9 9952 5125 - lpsouza25@gmail.com
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VENHA FAZER PARTE 
DESTE TIME VOCÊ TAMBÉM

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!

COMO FAZER PARTE DA MISSÃO ATLETAS DE CRISTO
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Os 41 formandos do II Curso Nacional de Capacitação 
Técnica em Futebol possuem capacitação e qualificação 
técnica atualizada.

Seguirão ensinando os conhecimentos contemporâneos 
de futebol, para crianças, jovens, adultos e mulheres, no 
âmbito de projetos sociais e clubes esportivos, nacionais 
e internacionais. 

Alicerçados em bases de natureza ética e científica 
envolvendo as áreas técnica, física e sócio-
comportamental, além dos aspectos legais da 
modalidade.

Testemunhos...

“Irmãos que gostariam de fazer esse curso, não deixe esse desejo morrer. Acabei de fazer, o curso terminou hoje, são quatro dias 
incríveis, aprendendo com profissionais de alta qualidade. Ano que vem eu voltarei para fazer o modulo dois, e você que pretende fazer 
não perca a oportunidade! Esses caras são bênçãos de Deus!” (Erick Oliveira - aluno)

“Um novo tempo em minha vida, privilégio de agora poder aprender com estes servos de Deus como é estar do outro lado do campo 
e ensinar os valores e princípios por meio do futebol.” (Junior Maranhão - aluno e ex jogador profissional de futebol)

II Curso Nacional de Capacitação 
Técnica em Futebol.



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.

Alisson Ramses Becker, conhecido simplesmente como Alisson, nasceu em Novo Hamburgo, no dia 2 de outubro de 1992. 

Um Atleta de Cristo...
“Levo a bíblia quase sempre comigo”. 

Colorado desde criancinha...
“Sou colorado. Cresci aqui dentro. Entrei na escolinha e o meu irmão já estava na base. Vinha assistir aos treinos com meus pais. 
Com sete anos já estava no Beira-Rio. A maior parte da minha vida passei aqui dentro. É algo gratificante para minha família e a mim 
representar o Inter, a torcida.”

Alisson é o irmão mais novo do também goleiro do Internacional, Muriel. Em 2015, aos 22 anos, casou com a gaúcha Natália Loewe.
Com o ensino médio completo, já ressaltou o desejo de fazer uma faculdade quando tiver tempo. É adepto da leitura, além de 
evangélico, leva a bíblia quase sempre consigo. 

Goleiro, atualmente defende o Roma.
Ingressou na escolinha do Internacional aos oito anos de idade.
Assumiu a titularidade da equipe, em lugar de Dida, a partir da partida contra o Fluminense pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 
de 2014.

Teve importante participação na campanha do Internacional na Copa Libertadores da América de 2015, na qual sua equipe fez a 
segunda melhor campanha geral e acabou eliminada na semi-final, Alisson teve destaque no jogo da Eliminação ao defender um 
pênalti e impedir uma derrota mais elástica.

Foi sondado pela Roma, e chegou a ser anunciado no clube da capital da Itália por alguns jornais Italianos, mas a negociação acabou 
não acontecendo.
Com a chegada do técnico Argel assumiu o posto de 3º capitão da equipe do Inter, atrás apenas de Andrés D’Alessandro e Alex.

Roma:
Em 2016, Alisson foi confirmado como novo reforço da Roma, o time italiano pagou cerca de € 7,5 milhões (cerca de R$ 32,5 milhões) 
ao clube gaúcho.

Seleção Brasileira:
Alisson assumiu a posição de Jefferson e o técnico Dunga justificou destacando a altura e a habilidade de Alisson com os pés. Esteve 
presente também na convocação seguinte, para os jogos contra Argentina e Peru.
Em 29 de abril de 2016 foi pré-convocado para a Copa América.
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1 - Continue orando pelos trabalhos e projetos que Atletas de Cristo desenvolverá em 2016: Este é ano de Jogos Olímpicos no Rio, então 
     temos muito o que fazer;
2 - Peça pelo nosso escritório em SP: Precisamos que ele seja alugado novamente, para que gere renda e nos ajude na manutenção do 
     ministério.
3 - 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;
4 - Pelos Jogos do Rio em 2016: Continue orando pelas ações que realizaremos durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos junto ao MBA;
5 - Pelos Atletas de Cristo que se preparam para as Olimpíadas e Paralímpicos 2016: Peça por coragem em seu posicionamento como 
     cristãos;
6 - Ore pelos parceiros de ADC;
7 - Ore pelo colaborador de Atletas de Cristo Nelson Cortês: Peça pela completa restauração de saúde;

Agradecemos pelos professores, alunos e a todos os envolvidos no Curso de Capacitação Técnica em Futebol realizado em Abril, e no 
Curso de Capelania Esportiva realizado em Maio.

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

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

RÁDIO TRANSMUNDIAL

IMPERDÍVEL
OUÇA E COMPARTILHE!
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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

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

ATLETAS DE CRISTO APOIA ESTE PROJETO

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.
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. 
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.
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.

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.

Torne-se um Ofertante Mensal
Se deseja tornar-se um ofertante mensal, entre em contato 

conosco por e-mail comunicacao@atletasdecristo.org ou pelo 
telefone (11) 2212.8361.

SEJA UM ASSOCIADO 
DE ATLETAS DE CRISTO

Mais informações
eventos@atletasdecristo.org

RIO DE JANEIRO
Dias 6, 13 e 20 de Agosto de 2016

PARTICIPE!!!

CONFERÊNCIAS 
MISSÕES E
ESPORTE
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