
Desde 1966, Atletas em Ação (Athletes in Action), tem usado 
o esporte como plataforma para ajudar pessoas a responder 
questões sobre sua fé e conduzir pessoas a Cristo. Acreditamos 
que o esporte tem o poder para abrir portas e criar conexões 
de uma forma que outras poucas coisas podem, essa é a razão 
de nós estarmos constantemente trabalhando para criar novas 
maneiras de alcançar para Cristo atletas e fãs do esporte. Acima 
de tudo, nosso objetivo é ver pessoas tendo suas vidas transfor-
madas ao descobrirem o propósito de Deus para elas.

Atualmente, seguimos com diversas ações, mas nossa principal 
estratégia é a parceria com igreja local por meio do MEBI (Minis-
tério de Esportes com Base na Igreja). Com coordenadores nas 
cidades de Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de 
Janeiro e São Paulo; trabalhamos em parceria com a igreja para 
fazer o nome de Jesus conhecido por todos.

Trabalhamos também, entre outras áreas, com:

• Auxílio à igreja no desenvolvimento e crescimento de 
Ministérios de Esportes;
• Capelania a atletas e equipes;
• Viagens missionárias;
• Produção de materiais impressos e audiovisuais para 
evangelização e discipulado através do Esporte;
• Treinamentos e Palestras;
• Evangelismo para eventos esportivos;
• Organização de Centros Esportivos de Treinamento;
• Clínicas Esportivas;
• Organização de Campeonatos;
• Apoio a acampamentos e recreações.

VISÃO:
Ver seguidores de Cristo em todas as cidades do Brasil, em to-
dos os esportes e em todas as equipes.

MISSÃO:
Lançar movimentos espirituais em todos os lugares no “mundo 
dos esportes” e oferecer recursos para a Igreja, capacitando-a 
desenvolver ministério de esportes.

ALVO:
Ser uma expressão do Reino de Deus no “mundo dos esportes” 
no Brasil e no Mundo.
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AÇÃO BRASIL



O QUE É

O MEBI é um programa de Atletas em Ação em conjunto com a 
igreja local e através dela. Acreditamos que a igreja é a agên-
cia ofi cial do Reino de Deus na terra e nosso desejo é servi-la 
da melhor maneira possível. Cremos que uma igreja relevan-
te é aquela que está inserida na vida da comunidade, e nossa 
proposta é colaborar com o fortalecimento da interação igreja/
comunidade, usando o esporte.

Temos como propósito apresentar a visão do MEBI, treinar e 
acompanhar a igreja no desenvolvimento de Ministério de Es-
portes e de Discipulado. 

Encontramos, no esporte, um meio efi caz de comunicar a ver-
dade do evangelho de Jesus de forma clara e objetiva, além 
de criar um ambiente propício para o relacionamento entre as 
pessoas da igreja e a comunidade.

COMO FUNCIONA

O diferencial do MEBI é que não queremos apenas entregar fer-
ramentas na mão da igreja, desejamos ir além, com uma parceria 
sólida oferecer treinamento e acompanhamento a longo prazo.

A primeira ação dentro dessa parceria é o Treinamento de Asso-
ciados Atletas em Ação que visa capacitar as pessoas da igreja 
parceira para servir na igreja e por meio dela na comunidade. O 
currículo desse treinamento inclui fundamentos do ministério de 
esportes, fundamentos de evangelismo e discipulado, e plane-
jamento e execução do ministério.

Após o treinamento, os associados AeA podem iniciar o minis-
tério de esportes em sua igreja, contando com o acompanha-
mento periódico de um missionário de Atletas em Ação que irá 
instruir o time da igreja local em sua estruturação.

A igreja parceira de Atletas em Ação, por meio do MEBI, rece-
berá outros treinamentos, que serão realizados ao decorrer da 
parceria com AeA; com o fi m de desenvolver e potencializar o 
Ministério de Esportes implantado na igreja.

A parceria entre AeA e a igreja, durará o período necessário 
para a consolidação do Ministério de Esportes da igreja parceira.

MEBI
(MINISTÉRIO DE ESPORTES 
COM BASE NA IGREJA)



Com a convicção de que atletas de alto rendimento são extre-
mamente infl uentes no mundo e que possuem uma vida dife-
rente devido a horário de treinos, jogos, concentrações e via-
gens, além das competições. Atletas em Ação têm olhado para 
este público primeiramente como humanos, homens e mulhe-
res dotados de sentimentos, tendo um corpo físico como todas 
as pessoas, sobretudo que possuem coração e espírito.

Desta maneira, o trabalho com Atletas tem sido referência em 
todo o mundo; O cuidado material, físico e, principalmente, es-
piritual tem sido de apoio fundamental. AeA visa o apoio para a 
vida, discipulado, evangelização, apoio às igrejas que possuem 
atletas em seu rol de membros e, consequentemente, ajudamos 
o atleta no desenvolvimento de sua força de proclamação devi-
do à infl uência que exerce na sociedade.

Todo este atendimento e proximidade se enquadra no que cha-
mamos de Capelania Esportiva, via esta que Atletas em Ação 
estão envolvidos há anos e possui grande experiência.

Se você é atleta e deseja saber mais sobre o assunto, entre em 
contato conosco.

ATLETAS



Hoje o planeta compreende perfeitamente a linguagem esporti-
va e cerca de 80% das pessoas compõem este número. No Bra-
sil não é diferente, mais de 80% estão envolvidos com o espor-
te, e isso vai desde a discussão sobre a rodada do campeonato 
de futebol até aquele que pratica o alto rendimento.

Neste cenário, atletas de alto rendimento têm se destacado por 
sua infl uência perante a sociedade e neste sentido Atletas em 
Ação vêm produzindo há anos, fi lmes com histórias brilhantes 
de atletas e distribuindo em todo o mundo.

Normalmente, Atletas em Ação aproveita o cenário e o ambien-
te de grandes eventos esportivos. Coincidentemente o Brasil 
viveu 2 dos maiores eventos esportivos do mundo nos últimos 
anos (Pan-Americano e Copa do Mundo), para produzir os fi lmes 
com testemunhos de atletas infl uentes no planeta.

Os DVDs têm impactado a vida de atletas de alto rendimento, 
fãs, profi ssionais do esporte, torcedores e espectadores que se 
identifi cam com a linguagem, com as histórias e com os atletas.

Conheça alguns dos títulos produzidos por Atletas em Ação 
em www.theprize.com
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O Projeto Comunidade é uma estratégia que tem como objetivo 
servir de apoio às Igrejas na tarefa de alcançar suas comunida-
des para Cristo.

O Projeto é uma continuação do Ministério de Esportes com 
Base na Igreja (MEBI). Normalmente acontece no período das 
férias no Brasil. Atletas em Ação lidera equipes de voluntários 
de vários lugares do país com o intuito de impactar a comunida-
de junto com a Igreja local parceira.

O Projeto em geral dura de 7 a 14 dias e atua com as mais varia-
das ações esportivas e/ ou habilidades individuais.

Você pode se envolver com o Projeto Co-
munidade de várias maneiras. Veja como:

COMPARTILHANDO
Compartilhando o que você faz ou pro-
duz. A sua área de “expertise” sem dúvi-
da, poderá contribuir no impacto da co-
munidade local e na abertura de portas 
para a igreja.

INVESTINDO
Investindo com recursos fi nanceiros, 
você pode ajudar alguém a seguir na via-
gem ou ajudar a comprar o material de 
esportes que doamos para as Igrejas.

INDO
Juntando-se a nós! Você não precisa ter 
experiência com esportes, na verdade 
Deus quer que estejamos dispostos e 
disponíveis para que Ele possa nos usar.

PROJETO 
COMUNIDADE


