


O que é? 

O que é? 

A Coalizão Internacional Esportes – 
ISC, é um movimento mundial 
presente hoje em mais de 150 
países. No Brasil a ISC se faz 
representar pela Coalizão Brasileira 

de Esportes – CBE, que reúne 
voluntários e demais instituições 
comprometidas com a utilização 
sadia e ética do esporte como 
instrumento de proclamação do 

Evangelho, Discipulado e de 
inclusão social.!

Atletas em Ação é um ministério da 
Cruzadas Estudantil e Profissional 
para Cristo, fundado em 1966, que 
acredita na propagação do Evangelho 
através do esporte. Está no Brasil 

desde 1981. !
Desde 2012 vem ampliando sua visão 
com a criação do Programa de 
Ministérios Esportivos na Igreja, que 
visa a motivação em criar um 

movimento espiritual através dos 
esportes.!
!



Ministério  
Esportivo 

Comunidade!

Igreja!

Discipulado!

Alcance do Ministério Esportivo!



Parcerias – Ministério Esportivo!



Parcerias – Ministério Esportivo!

Ferramentas e Estratégias 

Igrejas 

Assessoria e Treinamento 





Antes! Durante! Depois!

Treinamento: A igreja 
deve estar preparada 

para os grandes 

eventos e para a 

utilização do esporte 

como ferramenta de 
evangelização e 

discipulado.   !
!

Festivais 
Comunitários : Criação 

de um ambiente onde as 

pessoas possam 

experimentar o clima das 

olimpíadas. 
Possibilitando o contato 

da Igreja com a 

Comunidade.!

Evangelização e 
Discipulado através 

do Esporte:!

Continuidade do 

processo de utilização 

do esporte como meio 
de aproximação entre 

igreja e pessoas.!



KidsGames! Max7! Ubabalo!
Gincana de jogos com 
aprendizagem 

experiencial, 

utilizando brincadeiras  

para ensinar valores 

bíblicos e morais!

MEBI! Escola de 
Esportes e 
Assessoria!

Modelo de discipulado 
para crianças em um 

formato diferente, 

desafiando a criança 

a viver 7 dias o 

máximo com Jesus!
!

Modelo de discipulado 
de adolescentes e 

jovens, utilizando a 

vivência do esporte 

para transmitir 

valores .!
!

TeenGames!
Treinamento de 
Ministério Esportivo 

Baseado na Igreja. 

Ensina o que é e 

como fazer M.E. !
!

Modelo de discipulado 
de adolescentes 

utilizando atividades 

de aprendizagem 

experiencial, com 

duração de 5 a 10 
semanas.!

Assessoria em 
criação de escolinhas 

de esportes em 

diversas modalidades!
!



MEBI é uma ferramenta que possibilita:  
... a Conexão da Igreja com a Comunidade 
...o Evangelismo  
...o Discipulado        
...a Quebra de paradigmas quanto ao uso do esporte como 
ferramenta de evangelismo 
...o Engajamento para membros que ainda não servem na igreja 
...a Cooperação com outros ministérios 
...a Integração de diferentes faixas etárias 
...a Socialização e relacionamento  

Ministério de Esportes com 
Base na Igreja!







Programa Ministerial!
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