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Nome do Desbravador 
 
____________________________________________ 

Requisitos Básicos 

• Ter, no mínimo, 15 anos de idade.  

• Ser membro ativo do Clube de Desbravadores.  

• Decorar e explicar o Voto, a Lei, o Lema, o Alvo e o 

Objetivo do Desbravador, Voto JA e Voto à Bíblia. 

• Ler o livro do Clube do livro Juvenil do ano em curso 

e resumi-lo em um parágrafo.  

• Ler o livro Nossa Herança.  

• Ler um livro sobre a história da igreja adventista, 

com destaque especial para a realidade de seu país. 

Registro Em:        /        / 

 

I. DESCOBERTA ESPIRITUAL 
1. Decorar os livros do Antigo  e novo Testamento, e 

dividi-los em suas áreas. Demonstrar habilidade em 

encontrar qualquer um destes livros.  

Pentateuco, Livros Históricos, Livros Poéticos, Profetas 

Maiores, Profetas Menores, Evangelhos, Cartas e 

Epístolas e Proféticos. 

Registro Em:        /        / 

2. Estudar e debater sobre o serviço do santuário, no 

Antigo Testamento. Observar como esse serviço 

apontava para a cruz e para o ministério pessoal de 

Jesus. 

Registro Em:        /        / 

3. Ler e resumir três histórias de pioneiros adventistas. 

Contar estas histórias na reunião do clube, no culto JA, 

ou na Escola Sabatina.  

Registro Em:        /        / 

4. Demonstrar como usar uma Concordância Bíblica  

Registro Em:        /        / 

5. Estudar o trabalho do Espírito Santo, como Ele se 

relaciona com as pessoas, e discutir seu envolvimento 

no crescimento espiritual.  

Registro Em:        /        / 

6. Através de estudo em grupo, aumentar seu 

conhecimento sobre os eventos dos últimos dias que 

culminarão com a segunda vinda de Cristo.  

Registro Em:        /        / 

7. Através do estudo da Bíblia, descobrir o verdadeiro 

significado da observância do Sábado.  

Registro Em:        /        / 

8. Decorar 5 textos da Bíblia em cada uma das sete 

categorias a seguir (sugestões a seguir): 

• Grandes Passagens 

II Tim. 3:15-16 ; Rom. 10:17; Dan. 8:14 

• Salvação  

Fil. 3:7-9; I Cor. 5: 7,8; I Cor. 6: 10,20 

• Doutrina  

Mt. 24:24-27; Ecl. 9:5,6 – 10; Heb. 4:14-16 

• Oração  

Fil. 4:6,7; Efé. 3:20,21; Mat. 5:44 

• Relacionamentos 

Atos 17:26,27; I Ped. 4:10; I Ped. 3:15 

• Comportamento 

Luc. 12:15; I Cor. 10:31; Tiago 4:7,8 

• Promessa / Louvor 

Salmo 46; Salmo 55:22; I Cor. 10:13 

Registro Em:        /        / 

9. Ler os 04 Evangelhos em qualquer tradução. 

Registro Em:        /        / 

 

II. SERVINDO A OUTROS 
1. Planejar e dedicar pelo menos duas horas servindo 

sua comunidade e demonstrando de maneira prática 

companheirismo para alguém.  

Registro Em:        /        / 

2. Participar de um debate sobre Evangelismo Pessoal, 

e colocar alguns princípios em prática em uma 

situação real.  

Registro Em:        /        / 

3. Dedicar pelo menos cinco horas participando de 

três projetos missionários na comunidade com sua 

igreja.  

Registro Em:        /        / 

4. Convidar e envolver um amigo em uma atividade 

social de sua igreja ou da Associação/Missão.  

Registro Em:        /        / 

 

III. DESENVOLVENDO AMIZADE 
1. Conversar com seu conselheiro ou unidade sobre 

como respeitar pessoas de cultura, raça, e sexo 

diferentes.  

Registro Em:        /        / 

2. Conhecer o Hino Nacional de seu país e o que ele 

significa.  

Registro Em:        /        / 

3. Participar de um debate e fazer uma avaliação 

pessoal sobre suas atitudes em dois dos seguintes 

temas:  

a. Auto-estima b. Pressão do grupo 

c. Relacionamentos d. Otimismo e pessimismo  

Registro Em:        /        / 

4. Assistir a uma palestra ou aula e examinar suas 

atitudes em relação a dois dos seguintes temas: 

a) A importância da escolha profissional. 

b) Como se relacionar com os pais. 

c) A escolha da pessoa certa para namorar. 

d) O plano de Deus para o sexo.  

Registro Em:        /        / 

 

IV. SAÚDE E APTIDÃO FÍSICA  
1. Utilizando a experiência de Daniel, completar o 

seguinte:  

a. Explicar os princípios de temperança que ele 

defendeu ou participar em uma 

apresentação/encenação sobre Daniel 1.  

Registro Em:        /        / 

b. Decorar e explicar Daniel 1:8.  

Registro Em:        /        / 

c. Escrever seu compromisso pessoal de seguir um 

estilo de vida saudável.  



Registro Em:        /        / 

d. Debater as vantagens do estilo de vida Adventista 

de acordo com o que a Bíblia ensina.  

Registro Em:        /        / 

2. Aprender os princípios de uma dieta saudável e 

ajudar a preparar um quadro com os grupos básicos 

de alimentos.  

Registro Em:        /        / 

a) Ler as páginas 102 – 125 do livro Temperança, de 

Ellen White, e preparar um trabalho com 10 textos 

especiais selecionados da leitura.  

Registro Em:        /        / 

3. Completar as seguintes especialidades de Natação 

Principiante I e Acampamento I.  

Registro Em:        /        / 

4. Completar uma das seguintes atividades, e escrever 

um compromisso pessoal escolhendo um estilo de 

vida livre do álcool:  

a. Participar de uma discussão em classe sobre os 

efeitos do álcool e cigarro sobre o organismo.  

b. Assistir um vídeo sobre o álcool ou outras drogas e 

discutir seus efeitos sobre o corpo humano.  

Registro Em:        /        / 

 

V. DES. ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA 
1. Preparar um organograma sobre a igreja local e 

relacionar as funções dos departamentos.  

Registro Em:        /        / 

2. Participar de uma caminhada de 3 horas ou 8 

quilômetros cumprindo algum requisito de uma das 

especialidades da seção “Estudos da Natureza”.  

Registro Em:        /        / 

3. Dirigir ou colaborar em uma meditação criativa para 

a sua unidade ou Clube.  

Registro Em:        /        / 

4. Dirigir uma cerimônia de abertura de reunião em 

seu clube ou um programa de Escola Sabatina.  

Registro Em:        /        / 

5. Assistir pelo menos uma reunião de alguma 

comissão da igreja ou do clube. Preparar um breve 

relatório para conversar com seu grupo.  

Registro Em:        /        / 

6. Completar a especialidade de Aventuras por Cristo.  

Registro Em:        /        / 

7. Completar a especialidade de Ordem Unida.  

Registro Em:        /        / 

8. Participar de um curso para conselheiros ou 

convenção de Liderança para desbravadores 

coordenada por sua Associação/Missão ou seis 

reuniões da diretoria de seu Clube.  

Registro Em:        /        / 

9. Planejar e ensinar pelo menos dois requisitos de 

uma especialidade para um grupo de desbravadores.  

Registro Em:        /        / 

 

VI. ESTUDO DA NATUREZA 

1. Identificar a estrela Alfa da constelação do Centauro 

e a constelação de Órion. Conhecer o significado 

espiritual de Órion, como descrito no livro “Primeiros 

Escritos, pág. 41”.  

Registro Em:        /        / 

2. Completar 5 das especialidades a seguir:  

Astronomia, Cães, Répteis, Anfíbio, Sementes, Cactos, 

Gatos, Aves, Flores, Climatologia, Árvores, Nutrição, 

Ecologia ou Conservação. 

Registro Em:        /        / 

3. Conhecer os diferentes métodos para purificar água 

e demonstrar sua habilidade em construir um abrigo. 

Em seguida, considerar o significado de Jesus como a 

água da vida e nosso refúgio. 

Registro Em:        /        / 

4. Ler a história da infância de Jesus no capitulo 7 do 

livro O Desejado de Todas as Nações. Em seguida 

demonstrar a importância que o estudo da natureza 

exerceu na educação e ministério de Jesus. Ao final, 

apresentar para um grupo as lições encontradas em 

seu estudo. 

Registro Em:        /        / 

 

VII. ARTE DE ACAMPAR 
1. Demonstrar como cuidar corretamente de uma 

corda. Fazer e explicar o uso prático dos seguintes 

nós:  

Volta da ribeira, Cego, Direito, Volta da fiel, Cirurgião, 

Lais de guia, Simples, Lais de guia duplo, Catau, Escota, 

Pescador, Fateixa, Nó de gancho, Ordinário, Oito, 

Volta do salteador, Volta esticada ou paradora e 

Caminhoneiro 

Registro Em:        /        / 

2. Completar a especialidade de Primeiros Socorros – 

Nível básico. 

Registro Em:        /        / 

3. Ser aprovado em um teste de Segurança Geral.  

Registro Em:        /        / 

4. Armar, desarmar, limpar e guardar uma barraca e 

preparar uma cama de acampamento, com materiais 

naturais.  

Registro Em:        /        / 

5. Apresentar 10 regras para uma caminhada e 

explicar o que fazer quando estiver perdido.  

Registro Em:        /        / 

6. Aprender os sinais para seguir uma pista. Fazer e 

seguir uma pista de 2 quilômetros, com no mínimo 10 

sinais, que também possa ser seguida por outros.  

Registro Em:        /        / 

7. Com um grupo de, no mínimo quatro pessoas, 

incluindo um conselheiro adulto experiente, andar 15 

quilômetros numa área rural ou deserta, incluindo 

uma noite ao ar livre ou barraca. Deverá haver um 

planejamento completo antes da saída. Durante a 

expedição devem ser feitas anotações sobre o 

terreno, flora e fauna observados na caminhada. 

Depois, usando as anotações, participar em uma 

discussão de grupo, dirigida por seu conselheiro.  

Registro Em:        /        / 

8. Completar uma especialidade, em Atividades 

Recreativas, não realizada anteriormente. 

Registro Em:        /        / 

9. Completar a especialidade de Vida Silvestre. 

Registro Em:        /        / 

10. Planejar e cozinhar de maneira satisfatória três 

refeições ao ar livre. 

Registro Em:        /        / 

11. construir e utilizar um móvel de acampamento em 

tamanho real, com nós e amarras. 

Registro Em:        /        / 

 

VIII. ENRIQUECENDO SEU ESTILO DE VIDA 
1. Completar uma especialidade, não realizada 

anteriormente, em uma das seguintes áreas:  

a. Ciência e Saúde. b. Habilidades Domésticas.  

Registro Em:        /        / 

2. Completar uma especialidade, não realizada 

anteriormente, em duas das seguintes áreas:  

a. Missionárias b. Profissionais 

c. Recreativas 

Registro Em:        /        / 


