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Na história da participação do Brasil 
nos Jogos Paralímpicos um nome se in-
sere, o de Aldo Micollis.

Crente fiel, da Igreja Batista do Méier, 
no Rio de Janeiro, RJ, Aldo Micollis foi um 
grande incentivador do esporte entre as 
pessoas com deficiência no Brasil.

Ele dirigiu por muitos anos o Clube 
do Otimismo, fundado pelo cadeirante, 
também evangélico, Robson Sampaio de 
Almeida.

Aldo Micollis, que conheci pessoal-
mente, sempre foi um guerreiro nesta e 
em tantas outras áreas. Sua importân-
cia é reconhecida por todos que vivem 
o dia a dia do esporte paralímpico. Tanto 
é que, enquanto viveu, foi presidente de 
honra do Comitê Paralímpico Brasileiro.

Esteve ao lado da delegação brasileira 
paralímpica em todos os Jogos. 

Aldo Micollis foi diácono e testemu-
nhou de Cristo. Foi recebido por presi-
dentes, reis e até pelo Papa João Pau-
lo II como líder do esporte paralímpico.  
Como forma de eternizar o seu nome, 
foi criado o Prêmio Aldo Miccolis, entre-
gue pelo comitê Paralímpico Brasileiro a 
uma personalidade ou empresa de gran-

de atuação na área do paradesporto na-
cional.

Existem muitas outras pessoas e or-
ganizações cristãs que se dedicam ao 
esporte e aproveitam a oportunidade 
para emprestar sua influência cristã e 
testemunhar o bom nome do evangelho. 
Aldo Micollis sempre aproveitou todas 
as ocasiões que o desporto paralímpico 
ofereceu para distribuir bíblias, folhetos 
e testemunhar verbalmente do evange-
lho de Cristo.

Ele foi casado com Mariúza Fiúza Mi-
collis. Ela é cadeirante. Talvez estivesse 
aí uma das motivações de Aldo Micollis 
para lutar tanto a favor do paradesporto 
brasileiro.

Como crentes podemos fazer muito pa-
ra abençoar as pessoas limitadas por uma 
enfermidade ou por um problema físico. 
O que você tem feito para ajudar as 
pessoas a superarem suas limitações? 
Em todos os lugares há cadeirantes, pes-
soas com limitações físicas e podemos, 
como cidadãos, fazer alguma coisa.

Preste atenção, na sua família, na sua 
igreja ou bem perto de você há alguém 
que precisa receber um pouco de otimis-
mo de sua parte.

Um nome que  
entrou para a história

“Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente,  
como de fato já estais fazendo.” (1Tessalonicenses 5.11)

DIA 14

“Senhor, abençoa pessoas e organizações cristãs que  
usam o esporte para transmitir o evangelho”.


