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    Saudações, desbravadores!

    Estamos celebrando mais um Dia Mundial dos Desbravadores! E
isso nos deixa muito feliz!

    Como vocês sabem, tivemos alguns anos difíceis que podem ter
nos desencorajado e nos feito sentir como se não houvesse nada
que pudéssemos fazer, mas isso não é verdade. Embora às vezes
tudo pareça escuro, Deus pode tornar o impossível POSSÍVEL. E o
melhor de tudo, Ele não quer fazer isso sozinho; Deus quer que
você MUDE O MUNDO com o evangelho. Ele quer que você confie
Nele e permita que Ele o use para fazer a diferença. Mesmo que
pareça muito pequeno, nas mãos de Deus, seu impacto será
poderoso.

    Espero que vocês desfrutem a alegre celebração desse
importante movimento. E lembrem-se, Deus lhes diz hoje para
“MUDAR O MUNDO”.

    FELIZ DIA MUNDIAL DOS DESBRAVADORES!
   

Pr. Andres Peralta
Diretor Mundial dos Desbravadores 
Associação Geral
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  Maranata, Desbravadores!

    O exército mundial de lenço amarelo está em festa. Em 187
países a bandeira dos desbravadores está tremulando com
milhares de Clubes dispostos a mudar o mundo. 

  Na divisão Sul-Americana os 13.265 Clubes com 356.000
desbravadores também estão felizes pelo retorno às atividades
com força total após a pandemia. Também estamos celebrando
os 100 anos da classe de líder, agradecidos aos milhares de
líderes dos nossos 8 países que dedicam suas vidas às novas
gerações salvando no pecado e guiando no serviço. 

Desejo a todos um ótimo Dia mundial dos Desbravadores e um
espetacular Batismo da Primavera!

Pr. Udolcy Zukowski 

Diretor do Ministério de Desbravadores e Aventureiros 
Divisão Sul-Americana
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INFORMAÇÕES SOBRE O DIA DOS
DESBRAVADORES

Atividades espirituais (culto matinal)

Atividades de evangelismo (sábado à tarde)

Atividades sociais (depois do sábado)

O Dia dos Desbravadores deve ser um dia cheio de celebração

incluindo:

1.

2.

3.

1. Atividades na igreja, incluindo o culto divino, conduzido
pelos desbravadores.

2. Participação no Serviço à Comunidade no sábado à tarde.

3. Arrecadação de uma oferta especial para o Ministério dos
Desbravadores.

4. Culto de Batismo da Primavera para Desbravadores.
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RECOMENDAÇÕES PARA O DIA DOS
DESBRAVADORES

5. Estudo da História dos Desbravadores da Igreja Adventista
do Sétimo Dia

6. Tirar uma foto do clube e compartilhá-la nas redes sociais
com a #diamundialdbv2022

7. Convidar amigos para partilhar das atividades do dia.



SUGESTÕES DO PROGRAMA DO DIA DOS DESBRAVADORES
Boas-vindas / Apresentação do Dia Mundial dos Desbravadores
Escola Sabatina

Louvores / Serviço de Adoração
Música de abertura
Oração de abertura
Leitura da Bíblia
Boas-vindas
Programa
Música especial
Recapitulação da Lição da Escola Sabatina
Música especial
Oração final

Vídeo contagem regressiva
Entrada dos desbravadores
Invocação
Música dos desbravadores
Voto, Lei, Alvo, Lema
Boas-vindas e anúncios
Vídeo de saudações dos diretores
Música de abertura
Oração
Parte especial (pode ser música)
Leitura bíblica
Dízimos e ofertas
Parte especial (pode ser música)
Sermão
Música de encerramento
Oração de encerramento
Almoço
Serviço comunitário
Programa vespertino

Concerto / Dramaturgia / Trabalho Missionário
Vídeo da história do Clube dos Desbravadores
Batismos (podem ser feitos durante o culto de adoração)

Atividade social (jogos de salão e ao ar livre)
Despedida



DICAS PARA O
PREGADOR(A)

Lembre-se de não estender
muito o sermão.
Pregue próximo ao público
e lembre-se de personalizar
seu sermão.
O contato visual é
importante.
Seja você mesmo.
Eleve sua energia!
Pregue a Palavra.
Use ilustrações.
Cumprimente sua
audiência.
Envolva-se com sua
audiência.
Seja relevante.
Lembre-se de orar!
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HISTÓRIA DO CLUBE DE DESBRAVADORES
   1907 foi o ano em que nasceu o poderoso ministério chamado
Missionários Voluntários. Com o apoio total e contínuo da Associação
Geral os Missionários Voluntários cresceram e impactaram os jovens,
trazendo-os para perto de Deus e desenvolvendo suas habilidades de
liderança. 

   O sucesso dos Missionários Voluntários levou à necessidade de um
programa similar focado em crianças mais jovens da nossa igreja. 

   Assim, a Sociedade de Missionários Voluntários Juvenis nasceu em
1909. Ela surgiu da necessidade e do desejo de aproximar nossos filhos
mais novos de Jesus e ajudá-los em seu desenvolvimento e crescimento
como membros frutíferos da sociedade e da igreja.

  Hoje, nós a conhecemos como Clube de Desbravadores, e há
aproximadamente 2 milhões de membros espalhados por 187 países.
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1919

1920

1922

1925

1928

Harriet Hold  criou o Clube de
Camaradas que tinha o
objetivo de fortalecer e
desenvolver a liderança.

John McKim inicia o primeiro
clube registrado de
desbravadores, em Anaheim,
Califórnia. C. Lester Bond foi
nomeado secretário do
Departamento de Missionários
Voluntários Juvenis da
Associação Geral. Ele criou os
primeiros 16 méritos vocacionais,
que hoje conhecemos como
especialidades.

Primeiro acampamento
da Igreja Adventista do
Sétimo Dia acontece na
Austrália.

1921

Harriet Hold decidiu usar um
pequeno grupo de jovens como
protótipo para as ideias que ela
tinha em mente. Ela adaptou o
voto e a lei que Arthur W.
Spalding tinha escrito para seu
clube no Tennessee. São os
ideais dos desbravadores até
hoje. 

Harriet Hold, que nasceu e
foi educada na Inglaterra,
tornou-se a primeira diretora
de jovens do Departamento
de Jovens da Associação
Geral. 

Arthur W. Spalding
organizou um clube para
seus filhos, chamado
Escoteiros Missionários em
Madison, Tennessee.

O nome “desbravador” foi
usado pela primeira vez em
um acampamento de verão
no sudeste da Califórnia, em
Idyllwild.

1929
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1946

O primeiro clube de
desbravadores patrocinado pela
Associação foi apresentado em
Riverside, Califórnia. John
Hancock desenhou o primeiro
emblema do Clube de
Desbravadores.

LINHA DO TEMPO
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1949

1950

1951

1953

1954

O primeiro Clube de
Desbravadores da América do
Sul. O clube, chamado “Betel”,
nasceu na Igreja de Miraflores
em Lima, Peru.

Primeiro Clube de
Desbravadores em
Trinidade e Tobago. 

Primeiro Clube de
Desbravadores na Índia.

A Associação Geral autorizou
oficialmente o clube de
desbravadores MV em nível
mundial. O Pr. Laurence A.
Skinner se tornou o primeiro
Diretor Mundial de
Desbravadores..

Depois de assistir à Comissão de
Outono em da Associação Geral, na
Califórnia, onde o projeto dos
desbravadores foi apresentado. O
jovem professor de 19 anos, Eliezer
Melendez, voltou para seu país,
Porto Rico, e começou um Clube de
Desbravadores, o primeiro na
Divisão Interamericana. Mais tarde
ele tornou-se o Diretor Jovem da
Divisão

Laurence A. Skinner tornou-se
o secretário associado do
Departamento de MV, servindo
fielmente até 1950. Na
Associação Central da
Califórnia, Henry Bergh
desenhou a Bandeira dos
desbravadores. 

 O Dia Mundial dos
Desbravadores é adicionado
ao calendário oficial da
igreja. Primeiros Clubes de
Desbravadores no Chile e na
República Dominicana. 

1957

1947
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Primeiro Clube de
Desbravadores começa na
África do Sul.

1958

Primeiro Clube de
Desbravadores na Suécia.1959

Primeiros Clubes de
Desbravadores no Brasil,
Áustria, Argentina e Uruguai.

1960
 John H. Hancock foi eleito
Diretor Mundial dos
Desbravadores. Primeiro Clube
de Desbravadores na Bolívia.

1963
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1994

1970

1980

1986

Leo Ranzolin foi eleito Diretor
Mundial dos Desbravadores.
Primeiro Clube de
Desbravadores em Portugal.

Michael Stevenson foi eleito
Diretor Mundial dos
Desbravadores.

2026
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2000

 Malcolm Allen foi eleito Diretor
Mundial dos Desbravadores.
Primeiros clubes de
desbravadores na Romênia,
República Checa e Eslováquia,
Rússia, Ucrânia, Moldávia,
entre outros.

I Campori Sul-Americano
Foz do do Iguaçu, PR
Tema: Da natureza o Criador

1984

2018

2005

2019

II Campori Sul-Americano 
Ponta Grossa, PR
Tema: Na trilha dos pioneiros

50º aniversário do Clube
dos Desbravadores.

III Campori Sul-Americano 
Santa Helena, PR
Tema: Fonte de Esperança
Jonathan Tejel foi eleito
Diretor Mundial dos
Desbravadores.

2014
IV Campori Sul-Americano 
Barretos - SP
Tema: Encontro marcado
na eternidade

V Campori Sul-Americano 
Barretos - SP
Tema: A Melhor Aventura

 Andres J. Peralta foi eleito
Diretor Mundial dos
Desbravadores.

VI Campori Internacional 
 Sul-Americano 
Barretos - SP
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COMO GIDEÃO: MUDE O MUNDO
TEXTO BÍBLICO: JUÍZES 6:12 (NVI)

Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: "O Senhor está
com você, poderoso guerreiro"

INTRODUÇÃO

   Bom dia a todos os desbravadores, líderes, pais e todos os nossos
irmãos e irmãs presentes. É uma alegria celebrar o 72º aniversário do
Clube de Desbravadores com mais de 2 milhões de desbravadores no
mundo, recebendo o desafio de mudar o mundo. 

   No entanto, às vezes podemos nos perguntar: Como vou mudar o
mundo se não sei o que fazer? Provavelmente você ou seus pais já
ouviram a expressão “minha oração não passa do teto”. 

   O pastor Alejandro Bullón, que era um desbravador e serviu como
departamental de jovens e desbravadores por mais de 15 anos, escreveu
em seu livro “Conhecer Jesus é Tudo” que perguntou a seu professor por
que suas orações não passavam do teto. 

    O professor disse a ele para orar fora ao ar livre. Parece piada, né?
Imediatamente o professor lhe disse que às vezes nós oramos e vemos
Deus tão longe, onde nossa visão do Céu é perdida, e é difícil para nós
imaginá-Lo aqui perto de nós.

    Por isso, eu quero que você me acompanhe nesse relato bíblico que se
encontra no capítulo 6 do livro de Juízes. 

Sermão
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     Antes de entrar na história, eu preciso dizer que, numa primeira
análise, a maneira de Deus agir, nos parece estranha. O maravilhoso de
tudo, desbravadores, é ser capaz de saber que Deus o conhece e sabe o
que você pode fazer ao lado Dele. Vamos usar o exemplo do que Deus
viu e fez por meio de Gideão.

DESENVOLVIMENTO

    Por sete anos os midianitas trataram os israelitas como escravos. Esse
jugo de opressão era tão forte que os israelitas “fizeram para si
esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas” (Jz 6:2). 

    Tudo o que semeavam era tomado deles. Para que eles conseguissem
viver, era preciso se esconder e esconder sua comida. Então, Deus
estabeleceu a libertação de Seu povo, mas decidiu fazer isso de uma
maneira bem peculiar.

   A Bíblia diz que um dia Gideão estava secretamente limpando o trigo,
como de costume, para que os midianitas não roubassem (Jz 6:11, NVI).
Se ele estava escondendo era porque estava com medo dos midianitas. O
curioso é que, quando o anjo do Senhor apareceu para ele, ele não o
chamou de “medroso”, embora ele estivesse escondido. Não, o anjo disse
a ele: poderoso guerreiro! (v. 12).

   Poderoso guerreiro? Isso é uma brincadeira, né? Quantas batalhas
Gideão havia ganhado? Ele não estava escondido? Nós nem sabemos se
ele já havia participado de alguma batalha! Mas isso não é tudo,
desbravadores. Mais adiante o Senhor lhe disse: “Com a força que você
tem, vá libertar Israel das mãos de Midiã” (v. 14). Mas que força? Até o
próprio Gideão não parecia saber onde estava aquela força, porque a
resposta que ele deu foi: “‘Ah, Senhor’, respondeu Gideão, ‘como posso
libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o
menor da minha família’” (v. 15).

   DIA MUNDIAL DOS DESBRAVADORES
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    Em outras palavras, queridos desbravadores, líderes e pais presentes,
o Senhor viu em Gideão o que ele viria a realizar se aprendesse a confiar
em Deus, se reconhecesse Deus em todos os seus caminhos, se
aceitasse a ordem de ir e mudar o mundo, se parasse de pensar que
Deus está apenas no Céu assistindo nossa história como um filme,
comendo pipoca em Sua cadeira. Não, Deus enviou Seus anjos para
estarem com Gideão e mostrar seu potencial total como um líder que
Deus moldaria das cavernas, escondido, mas não derrotado, e com o
apoio do Deus Todo Poderoso. 

  Desbravadores, podemos até nos sentir pequenos, mas Deus está
moldando nosso caráter através do Clube de Desbravadores. Precisamos
aprender com a Bíblia, com a história da Igreja e com a natureza. Deus
usa líderes cheios do Espírito Santo para nos desenvolver em todo o
nosso potencial para que possamos aprender a confiar em Nele e
enfrentar a batalha que nos espera. 

   Queridos líderes da igreja e do clube, não nos vejam apenas como
crianças correndo pela igreja, crianças que apenas gostam de escalar ou
de camporis. Não nos vejam pelo que somos agora, mas pelo que
podemos nos tornar, com o apoio de Deus e de vocês. 

Deus não viu Gideão como um covarde que
estava se escondendo de medo dos inimigos de
seu povo, mas o enxergava pelo que ele poderia

se tornar com o apoio de Deus. (Jz 6:14).

DIA MUNDIAL DOS DESBRAVADORES

Desbravadores, parece que Gideão não tinha ideia de que ele era forte e
corajoso nem de que poderia libertar seu povo dos seus inimigos. Mas
Deus pensava diferente!
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1. Embora agora você possa parecer ou se sentir pequeno e se
perguntar como mudará o mundo, Deus tem um plano para você.
Você pode não o enxergar agora, mas permita que Deus, por meio do
Clube de Desbravadores, continue fazendo você forte e corajoso,
como parte dos eventos e programas do Clube, e permita que seus
pais, líderes e membros da igreja o guiem, e quando chegar o dia,
com a ajuda de Deus, você mudará o mundo.

    
  Embora possa não parecer, nós somos desbravadores fortes e
corajosos. Deus está conosco! E com Deus do nosso lado, não há
montanha que não possamos escalar, desafios que não possamos
enfrentar, corações que não possamos tocar. 

    Voltemos à história. Com grande dificuldade, Gideão conseguiu reunir
32 mil homens. Lembre-se de que Deus age de forma curiosa, certo?
Essa é uma dessas formas. 
 
    Deus disse para Gideão que havia muitas pessoas com ele e reduziu o
exército para trezentos soldados (Jz 7:2, 7). Você consegue imaginar?
Gideão foi deixado com quase 1 porcento! Que desafio seria enfrentá-los!
Ele teria que lutar contra 135 mil homens com apenas trezentos soldados
(Jz 8:10)! Se isso já é um desafio, imagine não ter armas de verdade de
combate, mas ter que usar trombetas, jarros vazios e tochas (Jz 7:16).

CONCLUSÃO

     Desbravadores, qual foi o resultado da batalha?

    A Bíblia diz que Gideão, com seus corajosos trezentos e com o apoio
do Deus Todo Poderoso que muda o mundo, destruiu os midianitas,
incluindo seus reis. Que lições podemos aprender dessa história? Bem,
pelo menos duas.

DIA MUNDIAL DOS DESBRAVADORES
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2. Pais, líderes e amigos, talvez vocês tenham falhado em confiar em
Deus ou no Clube de Desbravadores, mas eu te digo que Deus tem
sido glorificado nesses 72 anos de Clube de Desbravadores e
dezenas de centenas de crianças, adolescentes, e jovens de ontem
servem a Deus hoje em sua igreja graças ao poderoso trabalho do
Clube de Desbravadores. Portanto, mesmo que sejamos pequenos
hoje, amanhã seremos aqueles que continuarão a obra de Deus nesta
Terra. Deus está do nosso lado. Embora às vezes Deus opere de
forma estranha, confie Nele, porque se Deus está com você, quem
poderá ser contra você?

ILUSTRAÇÃO

  Desbravadores, eu quero encerrar contando a história de um
desbravador chamado Geuris, que foi batizado aos 10 anos de idade em
uma de nossas escolas adventistas e imediatamente encontrou um Clube
de Desbravadores na cidade de São Pedro de Macorís, no leste da
República Dominicana. 

     Embora seus pais não fossem cristãos, no clube, ele encontrou líderes
que começaram a ver quão forte e corajoso ele era, viram além do que
ele era no momento e focaram no que ele poderia se tornar no futuro.
Eles não se importaram se ele pulava e/ou brincava, e começaram a
prepará-lo no clube, ensinando sobre a Bíblia, a história da igreja, trilhas
e camporis. Eles se tornaram aquela família espiritual que o ajudou a se
preparar para o futuro que Deus tinha planejado para ele. Com o passar
do tempo, ele começou a trabalhar como capitão do clube, conselheiro,
vice-diretor, sem ao menos saber das tarefas que Deus ainda tinha
guardado para ele. 

    Quando foi para a faculdade para ser um pastor, ele ajudou a liderar o
Clube de Desbravadores. Mas Deus, que age de maneira peculiar, tinha
mais batalhas para ele lutar porque ele eventualmente foi escolhido para
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APELO

  Queridos pais, líderes de desbravadores, agora é com vocês, é sua
responsabilidade ensinar e preparar os Gideões ou Geuris nesta igreja –
crianças e adolescentes que hoje são apenas isso, crianças e
adolescentes, mas que amanhã serão aqueles que liderarão as batalhas
finais do povo de Deus. Se vocês aceitarem este chamado, eu os convido
a ficar de pé neste momento. Além disso, eu gostaria de aproveitar essa
oportunidade para falar com os pais que ainda não têm filhos no Clube de
Desbravadores porque o veem como uma perda de tempo ou por terem
dúvidas sobre a influência do Clube dos Desbravadores. Deus pode
ajudar seus filhos a alcançarem todo o seu potencial. Ele pode preenchê-
los com Seu espírito e fazer deles Gideões também. Então agora eu digo
a vocês: levantem-se de seus assentos, ouçam a voz de Deus. Nunca é
tarde demais para começar. Hoje é um dia de vitória que mudará o
mundo e esta igreja.

   Eu também quero falar com aqueles que uma vez foram desbravadores
e hoje não estão no clube pelas mais variadas razões. Quero lembrá-los
que “uma vez desbravador, sempre desbravador”. Queremos contar com
vocês, seus conselhos, suas orações, seus recursos e seu potencial. Eu
peço que vocês se levantem dos seus assentos e se unam a este grande
exército ao redor do mundo. 
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liderar os desbravadores na Associação Dominicana Oriental, por 10
anos. Então, atuou como diretor jovem da União Dominicana por um curto
período, e mais adiante ele foi chamado para ser presidente da
Associação Dominicana Oriental, onde sua história começou. Seu pai,
sua mãe e parte de sua família passaram a conhecer a Jesus por meio
dele. Geuris Paulino agradece a Deus e ao Clube de Desbravadores
pelos líderes que cuidaram dele, o visitaram e o apoiaram, porque nele
eles viram um Gideão; eles não viram o que ele era na época, mas o que
poderia se tornar. 
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     Finalmente, querido desbravador, agora nós não somos líderes, mas
parte do rebanho do Senhor. Hoje somos o presente do povo de Deus e
amanhã, com Sua ajuda, venceremos o mal, o pecado e proclamaremos
ao mundo que Cristo vive para sempre. Você está disposto a fazer parte
do exército de Deus e aceitar o desafio de mudar o mundo? Você será
forte, fiel e corajoso? Se sim, levante-se, ocupe o seu lugar. Deus criou
você para ser bem-sucedido, e eu quero orar por você.

Oração
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