V CURSO INTERNACIONAL DE CAPELANIA ESPORTIVA
Em 2019 Atletas de Cristo traz para o Brasil o maior e mais antigo Ministério Esportivo do
Mundo, o FCA – Fellowship of Christian Athletes. Fundado em 1954 nos EUA, o FCA possui larga
experiência em Capelania de atletas universitários e profissionais das principais modalidades
esportivas. Eles estarão ministrando no V Curso Internacional de Capelania Esportiva, que
acontecerá no final do mês de Junho de 2019, na Grande São Paulo.
Com a presença de quatro instrutores: Tom Joyner, Carl West e Paulo Wescher (FCA – EUA) e
Rodrigo Zuliani (Atletas de Cristo – Brasil), escolhemos a cidade de Santo André para ser a
anfitriã deste treinamento. Ele ocorrerá na Primeira Igreja Batista de Santo André, no centro da
cidade, que oferecerá hospedagem simples e econômica aos participantes.

OBJETIVO
Capacitar líderes para o alcance, pastoreio e orientação de esportistas de diferentes
modalidades e níveis de prática, de maneira holística, com o intuito de aprimorar os
fundamentos da fé cristã por meio do ensino de verdades bíblicas, além de levar os atletas à
busca da excelência não apenas em sua prática esportiva, mas também em todas as demais
áreas de sua vida.

LOCAL DE REALIZAÇÃO
 Primeira Igreja Batista de Santo André – Endereço: Rua São Vicente, 130 – Centro –
Santo André (ponto de referência: próxima à Estação Prefeito Celso Daniel).
 Data: 20 de Junho (início às 13:00hs) a 23 de Junho de 2019 (término às 13:00hs)

INVESTIMENTO
 R$ 150,00 (incluso: curso completo, coffee-break, e material didático).
 HOSPEDAGEM: Haverá hospedagem gratuita ECONÔMICA na igreja (COM
COLCHÃO NO CHÃO) SEM REFEIÇÕES. OFERECEREMOS AS 3 REFEIÇÕES (CAFÉ
DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) AO PREÇO DE R$ 50,00 POR DIA. CASO DESEJA
TEMOS HOTEL PRÓXIMO AO PREÇO DE R$ 100,00 A DIÁRIA EM QUARTO DUPLO
INCLUSO O CAFÉ DA MANHÁ, MAIS R$ 40,00 DO ALMOÇO E JANTA QUE SERÁ
OFERECIDO NA IGREJA.

VAGAS LIMITADAS. Prazo para sua inscrição até 10/06/2019 para garantir sua vaga.
Você deverá fazer o depósito na conta abaixo até o dia 10/06 para garantir a sua vaga.
Banco Bradesco
Ag. 0316 – conta corrente 0162757-0
Conexão Voluntários em Campo
CNPJ 17.791.720/0001-15
Favor enviar o comprovante de depósito

EMENTA
Conhecimentos contemporâneos e específicos nas áreas de aconselhamento e mentoreação de
esportistas, com base em experiências bem-sucedidas no Brasil e em outros países.
ESPECIFICIDADE
Nossos relacionamentos demonstrarão um compromisso firme com Jesus Cristo e Sua Palavra
através da Integridade, Servindo, Trabalho em Equipe e Excelência.
1 - Integridade.
Vamos demonstrar a totalidade de Cristo, privada e publicamente.
2 - Servindo.
Modelaremos o exemplo de Jesus de servir.
3 - Trabalho em equipe.
Expressaremos nossa unidade em Cristo em todos os nossos relacionamentos.
Excelência.
4 - Excelência.
Honraremos e glorificaremos a Deus em tudo o que fazemos.
PARCERIA
FCA - Fellowship Christian Athletes.
Ministério esportivo norte-americano, o mais antigo do mundo,
especialista em capelania esportiva.
A FCA - Fellowship Christian Athletes está tocando milhões de vidas...
Um coração de cada vez. Desde 1954, A FCA tem desafiado técnicos e esportistas nos níveis
profissional ou amador, escolar ou comunitário para usar o poderoso meio do esporte para
impactar o mundo por Jesus Cristo.
Visão
Ver o mundo impactado por Jesus Cristo através da influência de treinadores e atletas.
Missão
Apresentar aos treinadores e atletas, e a todos aqueles a quem eles influenciam o desafio e a
aventura de receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor, servindo-O em seus relacionamentos
e na comunhão da igreja.
CERTIFICAÇÃO
Os alunos que cumprirem os requisitos de presença e avaliações receberão um certificado oficial
do curso. Cada disciplina contará com um processo avaliativo onde os alunos devem alcançar o
rendimento mínimo de 75%.
AVALIAÇÃO
Os alunos poderão passar por avaliações teóricas - práticas para obterem a certificação.

As avaliações a serem desenvolvidas pelos professores podem constar de provas escritas,
simulação de aulas / treinamentos, trabalhos em grupos, portfólios e seminários.
PÚBLICO ALVO
 Professores de educação física.
 Técnicos e esportistas nos níveis profissional ou amador, escolar ou comunitário.
 Profissionais de outras áreas relacionadas ao esporte.
 Voluntários que atuam ou desejam atuar no meio do esporte.
 Missionários do esporte no Brasil e no exterior.
CARGA HORÁRIA
24 horas de disciplinas teórico-práticas de conteúdo específico.
DISCIPLINAS E CONTEÚDO
 Fundamentos Bíblicos da Capelania.
 Capelania Esportiva Global.
 Capelania em Grandes Eventos Esportivos Internacionais.
 Capelania de Grupos Especiais: Crianças, Mulheres, Paralímpicos, Profissionais, etc.
 Perfil do Capelão Esportivo.
 Situações Críticas: Luto, Acidentes e Outras.
 Equipes de Capelães.
 Materiais de Discipulado e Edificação.
MATERIAL DIDÁTICO
O material de ensino e aprendizagem, assim como os recursos de multimídia, será
disponibilizado pela Missão Atletas de Cristo durante ou ao final do curso.
PROFESSORES E PRELETORES
Paulo Wescher
Missionário da Missão CCI.
Responsável pela FCA no Brasil.
Tom Joyner
Diretor Regional da FCA nos EUA.
Coordenador Internacional da FCA para América do Sul.
Carl West
Capelão da FCA - USA
Rodrigo Zuliani
Missionário do Esporte
Coordenador de Grupos Locais. Atletas de Cristo - BR
INSCRIÇÃO
Para se inscrever acesse o link abaixo. Sua inscrição somente estará garantida após o pagamento
de 50% do valor do curso. Envie o comprovante para o e-mail:
administracao@voluntariosemcampo.org.br
https://forms.gle/znQ7WLbwDvSx9iTx6
Maiores informações no e-mail: administracao@voluntariosemcampo.org.br

