
O Projeto Capelania Esportiva no Equador surgiu em 2019, na Província de Chimborazo, na 
qual 80% da população é composta por mestiços e indígenas. Os missionários sentiram que 
era da vontade do Senhor usar o esporte, no caso do povo local, o futebol, como uma 
ferramenta do poder transformador de Deus na vida dos equatorianos da região.

Assim, uma escolinha de futebol foi aberta tendo a igreja local como base, e 15 famílias 
começaram a ser assistidas através dos filhos que participavam das aulas. Logo, o projeto fez 
parceria com uma academia de futebol formativa que também está ligada a uma agência 
missionária dos Estados Unidos. Então, a escolinha se tornou uma academia de futebol no 
qual os missionários usam a metodologia do ensino do futebol aplicado aos valores e 
princípios bíblicos; o poder que há na palavra do Evangelho para transformar a vida das 
crianças e das suas famílias.

Pouco tempo depois, Deus abriu portas para um projeto de capelania esportiva na cidade 
vizinha com um time profissional de futebol. Então os missionários iniciaram o trabalho 
usando o entendimento dos jogadores da linguagem do futebol para ministrar em sintonia a 
Palavra do Senhor. E como parte da Capelania Esportiva, semanalmente os missionários 
fazem uma reunião de cunho motivacional aplicada com o texto bíblico. Diante disso, alguns 
jogadores já aceitaram Jesus e iniciaram o discipulado.

Entre os principais desafios estão a troca de jogadores ao final dos campeonatos e 
temporadas, uma vez que o trabalho missionário também desenvolve um vínculo pessoal 
entre os capelães e os atletas, a distância pode ser um obstáculo na caminhada e orientação 
cristã aos novos convertidos. E o segundo desafio se deve aos poucos obreiros preparados em 
conhecimento bíblico para atuarem como capelães esportivos. Esse obstáculo se transformou 
em uma meta do projeto que é desenvolver treinamento e capacitação para novos obreiros 
que Deus levantar para o trabalho de Capelania Esportiva.

Ore por este ministério.
Clique aqui. Doe Agora. 

Respir Capelania Esportiva
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