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1 Introdução! 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

  

É com alegria que dedico este material a você, diretor ou candidato a diretor de Clube 
de Desbravadores. 

O sucesso de um Clube de Desbravadores está, em grande parte, na pessoa do diretor 
e não apenas no cargo de diretor. 

Preparar-se para o cargo é de sua total responsabilidade e estar sempre se atualizando 
para dirigir melhor o clube será um privilégio que só os mais capazes ambicionarão. 
 Geralmente as primeiras pessoas de nossas vidas são as que marcarão para sempre o 
nosso caráter e é exatamente por isso que nunca nos esquecemos de nossos pais, de nossa 
primeira professora, de nosso primeiro amigo de rua, do pastor que nos batizou e tantos outros 
primeiros.  
 Ser o primeiro diretor de muitos juvenis que virão a sua procura para obter uma vaga no 
clube é um privilégio concedido apenas aos diretores de Clube. Diretores associados, 
conselheiros e instrutores nunca saberão quanto vale abrir as portas do Clube para meninos e 
meninas que um dia você terá o privilégio de investir na Classe de Líder. 
 Fui desbravador no Clube Cruzeiro do Sul em Brasília e dirigi apenas dois clubes em 
minha vida: Clube dos Desbravadores de Botafogo (Rio de Janeiro - 1984-1990) e Clube 
dos Desbravadores Cidade Sorriso (Curitiba - 1997 /2000 e 2007/2008), porém estes 
doze anos de serviço no cargo de diretor marcaram muito minha vida e a vida dos desbravadores 
os quais Deus me deu o privilégio de amar.  
 O que você irá ver neste pequeno manual é parte do que deu certo nestes dois clubes 
e que pode ser útil para você nesta tarefa maravilhosa de dirigir um Clube de Desbravadores.  
 Tenho outros materiais para outros tipos de membros de hierarquia de um clube de 
desbravadores, porém este foi escrito especialmente para você. 
 Dedico este material a minha esposa Ilda e minhas filhas Annelise e Katherine pela 
paciência que elas têm demonstrado comigo entendendo e apoiando o meu ministério em prol 
dos juvenis, adolescentes e desbravadores de nossa igreja. 
 Sucesso nessa tarefa árdua, porém altamente compensadora de ser um Diretor de Clube 
de Desbravadores. 

Robinson Huguenin Amorim 
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2 A pessoa do Diretor: Deveres e Direitos – Virtudes 

Desejáveis   

 

O diretor do Clube dos Desbravadores é um membro regular da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia devendo ter sua vida afinada com os princípios básicos de nossa fé.  

 

2.1 São deveres do diretor: 

 

2.1.1   Se preparar para o cargo e para a função. 

 

Todo membro de nossa igreja que aspira uma 

posição de liderança deveria se preparar para o cargo 

antes de aceitá-lo. Fazer cursos, ler, se informar com os mais antigos, colecionar materiais 

referentes à sua área de atuação são mais do que necessários. 

No Clube dos Desbravadores a cobrança é ainda maior, pois por ser uma área  técnica 

com conhecimentos específicos exige mais ainda do candidato. Logicamente que estar 

preparado para o cargo exigirá alguns anos de experiência, porém o desejo e a real 

necessidade de estar sempre se aperfeiçoando faz diferença na qualidade de liderança que 

você pretende alcançar. 

 

2.1.2 Montar sua equipe. 

 

Um dos piores erros que pode existir na área administrativa que envolva pessoas é 

admitir que pessoas que você não conhece escolham as pessoas com quem você vai trabalhar 

talvez por anos a fio. 

Então, nada mais justo que escolher bem a sua equipe e não abrir mão dessa 

prerrogativa, sob pena de começar errado na liderança de seu Clube. Como diretor de Clube 
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por 12 anos em duas grandes igrejas de nosso país – Botafogo no Rio de Janeiro e Portão em 

Curitiba, nunca abri mão desse direito e nunca me arrependo. 

Para orientar a sua escolha damos as seguintes 

sugestões: a) procure pessoas maduras para serem 

seus diretores associados – a razão é simples: os 

pais confiam mais em adultos que em jovens como 

diretores de Clubes, pelo fato de, teoricamente, 

serem mais responsáveis; b) procure os 

desbravadores mais antigos do Clube para serem 

os conselheiros de unidade, preferencialmente 

jovens na faixa de 18 anos para cima e cadastre 

pessoas de igreja que tem talentos especiais para 

volta e meia virem dar uma palestra de suas 

especialidades para todo o Clube, funcionando assim como instrutores. 

 

2.1.3 Conhecer sua equipe.  

 

Montar sua equipe implica em conhecê-la. Uma reunião com todos, pedindo para que todos 

preencham um relatório de dados pessoais pode ser o 

primeiro passo para conhecer seus auxiliares. Visitá-los 

em seu ambiente domiciliar ajuda e muito nesta tarefa de 

conhecer sua equipe e ir adequando as funções aos dons 

de cada um. Quem não gosta muito de lidar com pessoas 

nunca se realizará na função de conselheiro e este tipo de 

pessoa pode ser um ótimo tesoureiro, secretário ou 

almoxarife. Cabe ao diretor colocar cada membro de sua 

liderança no lugar que mais lhe agradar, pois trabalhar 

com gente descontente e desmotivada é realmente caótico. 

“O diretor de desbravadores, 

via de regra, deve ser 

alguém maduro ou jovem 

suficientemente responsável 

para entender a sua missão 

como um dos líderes mais 

influentes de nossa igreja. 

Digo isso, pois irá liderar 

quase que a totalidade dos 

filhos da igreja.” 
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2.1.4 Motivar sua equipe. 

  

Pequenos brindes a cada reunião de diretoria, lembrar sempre o dia de aniversário, passeios, 

acampamentos exclusivos de lazer só para diretoria (começamos nossas atividades anuais 

dessa forma), atividades sociais  tais como: filmes com 

lanche, pizzada ou sorvetada são artifícios muito 

utilizados para motivar sua equipe e os resultados são 

sempre excelentes. Geralmente encerramos nossas 

atividades anuais com um jantar de gala para toda a diretoria 

num restaurante no mês de dezembro, correndo as despesas por conta do Clube. Uma das 

tarefas mais árduas de um diretor, se não for a maior, é manter o moral do Clube elevado e 

para manter o moral elevado, a liderança sempre deve estar motivada. 

2.1.5 Treinar sua equipe. 

 

Muitos Clubes de Desbravadores começam a todo vapor, uniformizam seus desbravadores, 

fazem o primeiro acampamento e muitos se animam e até vão ao Camporee da Associação.  

Nos primeiros meses ou talvez até no primeiro ano, empolgados com a novidade o Clube 

consegue chegar ao primeiro ano. Porém, quando menos se espera tem-se notícias que o 

Clube em questão faliu. O que levou o Clube a falir? Uma das causas principais das falências 

dos Clubes é a falta de preparo de quem se propôs a liderá-lo.  Muitos garantem que o Clube 

irá bem, pois todos os membros da diretoria já foram Desbravador, porém sem preparo 

nenhum para assumir funções específicas na área administrativa. O que se tem visto são 

Clubes começando e terminando dentro de um mesmo ano eclesiástico. Muitas dessas 

trágicas falências poderiam ser evitadas, muitos garotos deixariam de se decepcionar com 

sua diretoria, muitas diretorias poderiam ter evitado o título de líderes falidos no currículo se 

simplesmente tivessem “aprendido antes de começar a fazer”. 
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Com o treinamento vêm à capacitação. Com a capacitação vem o desempenho e analisando 

o desempenho de seus liderados, o diretor pode ir analisando passo a passo sua equipe e ir 

fazendo os ajustes que ele achar necessário.  

Uma das dicas que considero fundamental no 

aspecto do treinamento é a questão da vocação. O 

diretor sábio nunca irá colocar para conselheiro 

(a) alguém que simplesmente não gosta de liderar 

meninos e meninas, mas que tem uma vocação 

muito grande para lidar com papel ou mesmo 

dinheiro. Não forçar a vocação é fundamental. 

Aproveite seus candidatos a membros de diretoria 

naquilo que eles sabem fazer de melhor. 

Em nosso Clube analisando essa necessidade, fundamos o Clube de Líderes com apenas uma 

reunião por mês no horário do Clube, que por sua vez estará de folga nesse dia. Muitos 

diretores dirão: “Com três domingos por mês, não dá para atingir os objetivos.” 

Particularmente prefiro ter três reuniões por mês com menos objetivos a serem atingidos a 

ter um Clube monótono e repetitivo ao longo dos anos, pois se você como diretor não se 

propuser a adestrar a sua diretoria, dificilmente eles farão isso por si mesmos.  

Nossa estratégia de funcionar um domingo por mês, num horário que a diretoria já reserva 

para o Clube é boa, pois nesse dia tiramos 

tempo para fazer as classes de 

desbravadores que restam para a diretoria, 

tiramos tempo para ler, estudar, pesquisar, 

passear, caminhar, acampar, viajar e etc. 

Nesse horário ensinamos também como 

liderar os meninos e meninas, como fazê-los 

atingir seus objetivos como desbravadores e, 

além disso, temos a oportunidade de ter um 

“O treinamento para 

a diretoria é que dá o 

equilíbrio constante 

nas atividades do 

Clube.” 
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Clube só nosso sem a preocupação de ter os desbravadores o tempo todo conosco. São ao 

todo quatro (4) horas de informação todo mês, horas estas que não se encontram 

disponíveis durante a semana e muito menos no sábado, portanto uma manhã de domingo 

tornou-se, pelo menos para nós, a nossa oportunidade de crescimento. 

  

2.1.6 Ser um exemplo de conduta  

 

Tarefa difícil, mas não impossível. Ser um exemplo na postura, no uso do uniforme, no 

relacionamento com outros departamentos (é fundamental   ter  um bom  “trânsito” com todos 

os membros da comissão da igreja). Pode parecer que não, mas você como diretor está 

sempre sendo observado, principalmente pelas crianças da igreja. Muitos dos filhos da igreja 

entrarão ou não no Clube dependendo de como você é e de como você os trata. Já tive prova 

disso quando visitei alguns desbravadores e os pais me 

disseram que os filhos deles estavam sempre de “olho” 

em mim.  

 

 

 

 

2.1.7 Representar com dignidade o Clube 

 

Representar alguém ou algum departamento qualquer um pode fazer. Porém representar com 

dignidade, com a cabeça sempre reta, sem culpa no cartório é privilégio de poucos e o diretor 

do Clube deve ser um representante a altura do seu Clube em: comissões de Igreja, em 

reuniões da região, em atividades nos Camporees e aonde mais requisitarem sua pessoa. 
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2.2 São virtudes desejáveis para o aspirante ao cargo de Diretor de Clube de 

Desbravadores:  

 

Entusiasmo – liderar juvenis e adolescentes sem entusiasmo é certeza de fracasso no 

cumprimento da missão. O entusiasmo é a mola mestra do Clube dos Desbravadores e da 

pessoa do diretor. Um diretor que não vibra com suas atividades não consegue convencer os 

meninos. 

Habilidade em relações humanas – lidar com pessoas não é fácil. Conseguir que um grupo 

de pessoas trabalhe de forma harmoniosa, coesa, evitar atritos desnecessários, ter habilidade 

para falar com cada um de uma forma diferente, saber cobrar o seu liderado sem ofendê-lo, 

saber esperar o melhor momento para falar e convencer, todas essas virtudes advêm de um 

bom relacionamento com pessoas e fora a pesquisa em livros, só a prática te torna uma pessoa 

realmente humana. 

Organização – Nem seria necessário dizer que essa é uma virtude imperiosa para os que 

almejam o cargo de diretor. Diretor atrasado e desorganizado deixam péssimos exemplos e,  

resultados  advindos desses defeitos geralmente são desbravadores relapsos e clubes ruins. 

Paixão pela causa desbravadora – Se pudéssemos resumir a palavra desbravador 

poderíamos dizer que: “ Desbravador é um estilo de vida” e como estilo de vida  seria bom, 

antes de aceitar o cargo,  ver se é esta a vida que  você vai assumir para  os próximos anos:  

acampamento, dormir em  barraca, cozinhar ao ar livre,  fazer trabalho missionário, fazer 

cursos de liderança, tomar banho de rio, brincar com os juvenis, solenidade de investidura, 

adestrar sua diretoria, resolver inúmeros problemas que certamente surgirão e mais os 

imprevistos. Não adianta se enganar, vida desbravadora  é isso aí e muito mais.   

Profundo amor pelos meninos e meninas – Liderar meninos e meninas implica em 

amor. Quando treinamos membros para a diretoria do Clube somos bem claros em dizer que 

líderes de desbravadores não são treinados para aparecer. 
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 Somos treinados para fazer, e mais do que isso, os líderes são treinados para fazer os 

desbravadores fazerem. Se nossa preocupação fosse aparecer provavelmente às diretorias de 

Clube lutariam por mais espaço dentro da 

igreja, porém não é esse o problema.  

“A razão do nosso trabalho a frente de um 

Clube de Desbravadores é a salvação dos 

meninos e meninas que nos são 

emprestados por alguns anos.” 

 Nossa maior missão é fazer um bom 

Clube para que os meninos e meninas 

gostem do mesmo e fiquem no Clube 

durante o maior tempo possível. Se nossa 

preocupação não é aparecer devemos então amar os meninos (as) de forma incondicional. 

Gostar apenas também não resolve, pois se apenas gostarmos qualquer problema nos tirará 

do dever. Quando amamos o que fazemos estamos no caminho certo e o que é melhor, 

estamos levando meninos e meninas para o mesmo caminho que nós e o Caminho todos nós 

sabemos que é Jesus Cristo. 

3 Planejamento - Delegação de Competência - Organização - 

Comando  Coordenação  -  Controle  

Pessoas que querem se habilitar a dirigir pessoas ou mesmo instituições sejam elas 

quais forem (igrejas, departamentos da igreja, grupos, empresas, entidades filantrópicas), 

precisam se familiarizar com palavras iguais as vistas 

no item acima. Vamos tentar explicar de modo 

bem claro estes princípios básicos da 

administração.  Quando um diretor de Clube senta 

com sua diretoria para fazer o calendário anual ele 

está planejando o futuro do seu Clube. Porém para 

“Planejamento é a 

capacidade de prever o 

que precisa ser feito com 

antecedência.” 
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atingir as metas previstas pelo planejamento muitas outras funções administrativas precisam 

ser aprendidas e levadas a efeito. Utilizando o exemplo acima da programação anual, tão 

logo a mesma esteja pronta no papel, cabe ao diretor definir quem vai ficar responsável por 

cada item da mesma e desta forma o diretor delega competência e responsabilidades para os 

seus associados e conselheiros para que, no desempenhar de suas funções, eles atinjam o alvo 

estabelecido. É preciso, após a delegação de competência que  a  função  organização  seja  

vista no Clube como um todo para o sucesso do empreendimento.  

Vamos acampar? Mas já temos barracas? Temos estrutura para o acampamento? 

Temos equipamentos suficientes? Vamos receber desbravadores no Clube? Temos ficha de 

inscrição para todos? Foram feitas propagandas na Igreja antes de abrirem as inscrições? 

Vamos ensinar especialidades? Os instrutores sabem bem a matéria? Os desbravadores vão 

receber algo escrito? Para tornar o Clube viável precisamos estar organizados.  

 

Organizados não significa arrumados. Todos os itens do clube podem estar 

arrumados, porém totalmente fora do lugar correto e mais adequado.  

A organização é um dos alicerces do êxito 

e não podemos abrir mão dela. Ao longo das 

programações do Clube devidamente planejadas 

pela diretoria com cada membro do mesmo sabendo 

o que deve ser feito (delegação de competência), 

partindo do princípio que o Clube já está se 

organizando, cabe ao diretor à tarefa de coordenar 

os esforços de todos para atingirmos as metas. Não basta só você como diretor delegar, é 

preciso supervisionar o trabalho dos liderados sob pena de chegar ao fim do ano de 

atividades sem que atividades consideradas essenciais tenham sido cumpridas. A função 

comando é muito importante no contexto do Clube, pois o diretor não precisa todo o tempo 

e o tempo todo estar à frente do Clube comandando (dirigindo mais de perto) o mesmo. Em 

nosso Clube cada diretor associado comanda uma reunião, aliviando a diretoria e aprendendo 

cada vez mais para quando chegar a sua vez. Não é recomendável que o diretor seja o eterno 

“Um clube organizado 

tem cada coisa em um 

lugar e um lugar para 

cada coisa.” 
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comandante de todas as reuniões, pois além de ser uma postura altamente egoísta ele peca 

pelo fato de não dar chance aos associados e o que é pior, acaba cansando sua imagem junto 

aos desbravadores.  

O controle é fundamental para o exercício da liderança. Várias perguntas de natureza 

gerencial muitas das vezes não são respondidas por pura falta de controle. Quantos 

desbravadores estão matriculados no seu clube? 

Quantos são batizados? Quanto seu Clube 

arrecadou no mês corrente em mensalidades? 

Quantas panelas e barracas têm o seu Clube? 

Quantas atividades missionárias fizeram neste 

ano? Controle tem tudo a ver com relatórios e 

com pessoas que os façam. Controle de nº de 

membros?  Pergunte a secretária. Controle de 

mensalidades?  Pergunte ao tesoureiro. Controle 

de equipamentos? Pergunte ao almoxarife e eles 

deverão te passar esses dados de forma precisa. 

Quantos e quantos departamentos de igrejas, de instituições de caridade, de asilos, de 

orfanatos e muitos clubes sequer têm relatórios para controlar seu patrimônio, seu dinheiro e 

seu maior tesouro que são as pessoas. Um bom controle implica em relatórios e apesar de 

muitos serem avessos a papéis, são as informações contidas nos mesmos que nos permite 

vender uma imagem de um departamento organizado. 

As grandes empresas que vemos no mundo de hoje não começaram grandes. Foram 

crescendo e pouco a pouco foram utilizando de uma forma mais leve ou mais acentuada os 

princípios básicos da administração. Com os Clubes o princípio deve ser o mesmo: o Clube 

começa do zero, vai crescendo, vai se organizando, vai se estruturando, vai treinando e 

estruturando a sua diretoria, o seu dinheiro, o seu patrimônio (barracas, bandeiras, bandeirins, 

mastros, equipamentos, banda e etc.). É importante que o candidato a diretor saiba que tudo 

o que falamos acima leva tempo para ser conseguido e entrar num Clube para ficar um ano 

ou dois só para deixar a consciência tranquila é realmente lamentável.  
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Bons Clubes só ficam realmente bons em médio prazo e isso pode levar de 4 a 5 anos 

de muito trabalho e muito empenho por parte da direção. 

4 Abrindo um Clube passo a passo  

  

Para você que está aprendendo a arte de dirigir um Clube de Desbravadores é bom 

que não se erre na hora de dar os primeiros passos. As primeiras gotas de sabedoria foram 

ensinadas nos dois primeiros itens do trabalho: seus deveres e direitos, as virtudes desejáveis 

e as funções administrativas. Se você acha que consegue levar avante seu projeto de fundar 

ou de dirigir um clube vamos aos passos seguintes, partindo da premissa que você já tem 

uma diretoria e que tem uma noção do que cada um deve fazer no seu time.  

 

 

Dez passos para o sucesso! 

 

 

 

O primeiro passo, se bem que quase ninguém atua desta forma, seria você e sua 

equipe fazerem o Curso Básico de Liderança que geralmente todas as Associações têm para 

os candidatos a membros de diretoria e seria louvável que esta diretoria se relacionasse com 

algumas diretorias de Clubes e assistisse algumas reuniões de Clubes mais antigos para irem 

se adaptando a realidade do Clube.  

Como segundo passo seria muito prudente o conhecimento prévio do que vocês 

querem fazer no primeiro ano de atividades e para isso é necessário uma reunião com toda a 
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diretoria para o planejamento desde a primeira reunião até a última. Logicamente não precisa 

ficar tudo muito detalhado, porém seu clube deve ter uma filosofia de reuniões que nada mais 

é do que saber o que vai se fazer em cada reunião e quais os objetivos que você pretende 

alcançar. Nesta reunião de planejamento inclua: classes de desbravadores, especialidades, 

passeios, caminhadas, integração com algum outro clube, trabalho missionário e 

obrigatoriamente um acampamento (caso nunca tenha acampado peça ajuda à algum clube 

antigo). A título de sugestão para o seu Clube adoto no meu a seguinte filosofia de reunião: 

duas reuniões por mês são tiradas para fazermos as classes, as especialidades, os passeios, as 

caminhadas e tudo o que mais necessário for para cumprirmos nossa meta como Clube. A 

terceira reunião é totalmente voltada para o lazer e a prática esportiva, sendo que todos os 

itens das classes que disserem respeito à atividade física são cobrados pelos conselheiros 

nesse dia.  Nesse dia fazemos a 

abertura normal da reunião, o 

conselheiro faz no cantinho da 

unidade o que achar necessário 

com os seus desbravadores e 

partimos para o esporte e o lazer.  

A última reunião do mês, 

geralmente um sábado por mês, é 

dedicada às atividades 

missionárias e no último domingo 

do mês ou em outro qualquer que 

acharmos conveniente é folga 

geral para o Clube e o Clube de Líderes entra em cena para treinamento e aprendizado. Seria 

de bom alvitre lembrar que dia dos pais e dia das mães não se deve fazer reunião, pois este é 

um dia dedicado à família e muitas famílias saem, almoçam fora, fazem pic-nic e uma reunião 

do Clube nesse dia só atrapalha o bom desempenho dos lares.  

 Seu terceiro passo é levar à comissão da Igreja o seu projeto, seu planejamento de 

reuniões, os nomes de sua diretoria, as funções e aguardar o momento certo para funcionar. 



 
 

16 

Sou Diretor de Desbravadores Sou Diretor de Desbravadores 

Dada a autorização o quarto passo é reunir a diretoria, escolha um nome para o seu Clube 

(porém consulte a Associação antes, pois pode existir Clubes com o nome que você está 

querendo para o da sua igreja e geralmente isso não deve ocorrer), faça uma ata de fundação 

do Clube (essa ata é fundamental) e entregue uma cópia para o secretário da Igreja para que 

vá para o livro de ata. Parece muita burocracia, mas a maioria dos Clubes ao longo dos tempos 

não foi escrevendo a sua história e hoje não sabem informar com precisão nem a data de 

fundação do Clube, que é uma data básica e histórica. 

De posse da ata, procure, 

como quinto passo, mas procure 

mesmo, o departamental de 

desbravadores da sua Associação 

para cadastrar o Clube no 

departamento. Muitos Clubes são 

fundados, começam a funcionar e só 

depois de meses de funcionamento, 

alguém lembra que o movimento 

desbravador pertence à Igreja 

Adventista do Sétimo Dia que é uma 

igreja mundial e tem uma organização superior. 

Feita sua parte junto a Associação, faça como sexto passo um verdadeiro trabalho de 

marketing junto aos filhos da Igreja e vá, pelo menos um mês antes de abrir oficialmente as 

inscrições, no departamento dos primários, nos juvenis, nos adolescentes, nos jovens e na 

escola sabatina dos adultos e avise a todos que nesta igreja também terá um Clube. 

Antes de marcar a data de inauguração do Clube, como sétimo passo marque uma 

reunião de pais e deixe bem claro para os pais que o Clube de Desbravadores é um serviço 

de amor feito para os filhos da igreja com prioridade e que não precisamos fazer propaganda 

para atrair os filhos do mundo, pois eles virão automaticamente quando os filhos da igreja 

começarem a aparecer de uniforme na rua onde eles moram. A propaganda na área infanto 

juvenil da Igreja deixa os meninos (as) super dispostos a entrar, porém meninos e meninas 
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não tem poder de decisão e daí a necessidade da reunião de pais.  Nesta reunião leve um filme 

sobre os Desbravadores e deixe que a imagem fale pelas suas palavras e depois dê o seu 

recado. 

Seria muito bom se no sábado em que o Clube vai nascer como oitavo passo você convidasse 

um Clube experiente para fazer todo o serviço sabático. Você e sua igreja irão ver 

desbravadores uniformizados entrando com bandeiras, com bandeirins, com faixas, com 

instrumentos de banda, com música e histórias para as crianças. Esta escola sabatina, este 

culto e um programa J.A de alto nível servirão de grande atrativo para você abrir as inscrições 

já no sábado após o programa jovem (caso você queira aproveitar todo esse clima de euforia). 

Feita esta divulgação, como nono passo 

marque a data para o recebimento das 

inscrições por pelo menos dois sábados ou 

dois domingos pela manhã e não mais, 

nem que seu Clube comece com poucos, 

mas que no outro ano vá crescendo aos 

poucos.  Muitos Clubes ficam o ano inteiro 

com inscrições abertas e isso é ruim para o 

planejamento de atividades e 

principalmente para o desenvolvimento 

das unidades. Muitos diretores na ânsia de ter um Clube  grande, esquecem-se que é melhor 

ter um grande Clube. Em nosso Clube abrimos inscrições em novembro do ano corrente 

para cadastrar desbravadores que irão entrar no outro ano e ninguém entra no Clube já 

como desbravador e sim como candidato. Durante o primeiro mês de atividades do ano 

seguinte, todos os novos ficam um mês sendo adestrados e se gostarem e quiserem ficar são 

bem vindos. Esta pré-seleção de candidatos é muito boa, pois nos livra dos desbravadores 

que estarão no Clube por mera curiosidade. Depois de um mês de treinamento duro, quem 

resolver ficar no Clube é porque gosta do que virá para ele e desta forma consigo ter bons 

desbravadores o ano todo.  A única exceção que faço são para desbravadores em trânsito, que 
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são desbravadores de outros clubes, cujos pais resolvem mudar de igreja e acabam mudando 

de Clube por causa dessa decisão dos seus pais. 

Como décimo passo, sorria!!! Você começou do jeito certo e seguindo as orientações 

iniciais seu Clube dificilmente morrerá no primeiro ano. 

   

     

4.1 Cargos e Atribuições da Diretoria do Clube 

 

Como uma das preocupações do diretor é montar 

sua equipe, nada melhor que ele saiba com antecedência o 

que cada um deve fazer na diretoria do Clube. 

Os quatro cargos de liderança abaixo do diretor são 

os seguintes: diretor associado, conselheiro, instrutor e capitão de unidade. Cada um deles 

atua de forma diversificada, porém de preferência deve existir a harmonia, senão o diretor se 

perde.  

São funções do diretor associado: auxiliar o diretor no desempenho de suas 

atribuições administrativas assumindo pastas de trabalho tais como: secretaria, tesouraria, 

patrimônio, fanfarra, esportes, uniforme, biblioteca, videoteca, 

capelania e etc. Substituir o diretor na sua ausência, representar o 

Clube em comissões da Igreja, coordenar o trabalho de uma ou mais 

unidades. É fundamental que um Clube tenha uma diretora 

associada e que a mesma tenha o controle de tudo o que disser 

respeito a meninas e que um Clube pequeno tenha pelo menos um 

diretor associado que tenha o controle de tudo o que disser respeito a meninos. Um diretor 

(a) associado (a) precisa saber quantos meninos (as) o Clube tem, o que os desbravadores 

esperam do Clube, que sugestões para atividades exclusivas de meninos (as) eles querem 

fazer e etc. Alguns assuntos precisam ser tratados exclusivamente com meninas e é a diretora 

Duas cabeças 
pensam 

melhor que 
uma você não 

acha? 
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associada que deve tomar a frente das mesmas. Em nosso clube, enquanto diretor só resolvo 

problemas de natureza disciplinar caso o conselheiro e o respectivo diretor associado não 

consigam resolver o problema. Caso contrário eles tem autonomia para resolver. 

O conselheiro é tão importante para o Clube, que trabalha com base na 

competência e no talento do mesmo, que desenvolvi um curso só para eles e 

a apostila tem aproximadamente 35 páginas de instrução. Aconselho a quem 

estiver lendo este material solicitar o Curso de Formação de Conselheiro 

e terei imenso prazer em servi-los. Nossos conselheiros, sem exceção, são 

adestrados tão logo completem 16 anos, recebem um distintivo de 

participação por ter feito o curso, são submetidos a uma prova de avaliação e já passam a 

fazer parte do Clube de Líderes, com uma reunião mensal de adestramento técnico.  O 

conselheiro é a própria alma do funcionamento das unidades e cabe a ele cuidar com 

prioridade do maior patrimônio do Clube que são os desbravadores. Colocar conselheiros 

sem treinamento e que não gostem de lidar com pessoas é maior massacre em curto prazo 

que um diretor pode dar para o seu Clube. Nossos conselheiros são rapazes e moças que 

começam sua carreira no Clube como conselheiros associados por um ano (isto aos dezesseis 

anos) e aos dezessete recebem uma unidade para si tendo o apoio do conselheiro associado 

que completou dezesseis e precisa aprender com ele. Nesse esquema, o conselheiro antigo 

sempre vai ensinando o mais novo e o diretor associado faz o trabalho de supervisão e 

acompanhamento da postura do conselheiro e da unidade. Cabe ao conselheiro visitar seus 

desbravadores e espera-se que o mesmo tenha o nítido desejo de crescer em conhecimento, 

pois os meninos chegam ávidos para aprender e se o conselheiro não faz as classes e não 

cresce em conhecimento não cumpre bem o seu papel. Presença no clube, interesse pelos 

desbravadores como pessoa e como membro do Clube são fundamentais para o desempenho 

da função. 

  O instrutor não precisa pertencer ao quadro de membros 

do Clube, podendo ser alguém que venha esporadicamente, dê sua 

instrução e vá embora. Agora, caso esta pessoa queira participar como 

membro normal da diretoria, deve ele adquirir seu uniforme, sentar 

Já pensou em 
ser um 

Conselheiro 
de equipe? 

Eu, um 
instrutor? 

Pow, demoro! 
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com os diretores do Clube e mostrar seu plano de trabalho para todo o ano. Quais instruções 

ele sabe dar, quantos instrutores mais ele pode trazer, qual o critério de avaliação para as suas 

instruções são algumas das perguntas que precisam ser respondidas pelo instrutor caso ele 

queira virar membro do Clube.  

O capitão é escolhido pelos membros da unidade e cabe a ele representar os 

interesses da sua unidade perante a diretoria. Cabe a ele a tarefa de comandar a unidade, 

substituir o conselheiro na sua ausência, ser um exemplo para os seus 

liderados e estimular todos os membros da sua unidade a darem o seu 

melhor. Em nosso Clube, a exemplo dos conselheiros, nenhum capitão 

começa o ano de atividades desbravadoras sem ter passado por um Curso 

de Formação de Capitães, com doze horas de instrução, prova de avaliação 

e trunfo de participação. Nossos capitães ficam no cargo por um ano, salvo 

se na prática o conselheiro sentir a necessidade de mudá-lo. Em nossa 

última reunião anual a unidade se reúne e escolhe o capitão para o novo ano e antes de 

começar as atividades com o Clube no ano seguinte, ele fará o Curso de Formação de 

Capitães. A prática tem demonstrado que os cursos têm sido bons na formação dos nossos 

desbravadores e quase todos os capitães que começam o ano terminam o mesmo no cargo. 

4.2 A dinâmica das reuniões do Clube 

Ter uma diretoria boa, um equipamento de primeira, uma sede, uma banda, 

equipamentos de primeiros socorros, uma bandeira do Clube, um uniforme bem diferente, 

tudo isso é muito importante para um Clube de Desbravadores, porém é no dia a dia, reunião 

por reunião que você como diretor estará construindo um bom Clube ou não.  

Peito pra 
fora, barriga 
pra dentro! 

Um 
Dois 
Um  

Dois... 
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As reuniões precisam ser bem elaboradas para atrair os desbravadores e a 

mesmice mata os Clubes muito mais do que qualquer outra tragédia que possa 

acontecer. Se sempre é o diretor que abre as reuniões, se é sempre a mesma diretora 

associada que lê a meditação, se é sempre o mesmo instrutor que comanda os hasteamento, 

com certeza seu Clube não durará muito tempo, pois se existe uma classe de pessoas que 

gosta de variedades são exatamente os 

nossos juvenis e adolescentes.  O clube 

tem como fornecer variedades desde que 

sua diretoria saiba explorá-la.  

É importante que cada unidade faça 

a cerimônia de abertura, que o diretor do 

Clube deixe o associado trabalhar e o 

conselheiro também, é fundamental que as 

reuniões tenham um tempo razoável para o 

cantinho da unidade, que as especialidades 

sejam trazidas sempre com ilustrações 

(vídeo, fotografias e muita prática), que as 

aulas de ordem unida tenham sempre uma variação diferente dos comandos tradicionais. Em 

nosso clube compramos para todos três livros de instruções e nossos conselheiros, instrutores 

e diretores já sabem o que irão ensinar na próxima reunião, já se preparam com a devida 

antecedência. Nessa dinâmica de reunião sempre é importante lembrar a importância dos 

jogos como excelente forma de aprendizado. 

 

“Se sempre é o diretor que 

abre as reuniões, se é 

sempre a mesma diretora 

associada que lê a 

meditação, se é sempre o 

mesmo instrutor que 

comanda os hasteamento, 

com certeza seu Clube não 

durará muito tempo.” 
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Reuniões ao ar livre com culinária de campanha, reuniões esportivas, caminhadas, 

passeios, visitas a zoológicos, a quartéis, a museus, a cavernas, a outros clubes, a parques de 

sua cidade são formas interessantes de ter excelentes reuniões.  

Reuniões de integração com outros clubes são fantásticas para desenvolver a amizade 

entre desbravadores, reuniões de caráter missionário também fazem parte do contexto de 

boas reuniões (visitas a asilos e orfanatos, distribuição de folhetos, campanhas 

evangelísticas), reuniões de trabalho comunitário estilo “Adote uma Praça” e o  clube uma 

vez por mês se responsabiliza por limpá-la, reuniões para servir ao próximo entregando cestas 

básicas são muito bem vindas num Clube de Desbravadores. 

Inúmeros recursos precisam estar disponíveis para o Clube passar a ter reuniões 

interessantes e dentre eles destacamos: DVD, televisão, DVDs sobre natureza e mesmo 

cursos de trabalhos manuais e primeiros socorros, bolas, redes, jogos de salão, jogos bíblicos, 

cartolinas, tinta, pincéis e tudo o que for surgindo e que seja útil na dinâmica das reuniões. 

Para ter um Clube nesse nível implica em investir dinheiro e muitos clubes sempre 

reclamam que são pobres e não vão conseguir ter esse nível. É importante que os diretores 

consigam e também doem ofertas especiais para que o Clube possa se equipar e se os recursos 

não vêm da Igreja, devemos buscá-los no mundo através de campanhas específicas. É 

necessário saber aonde se quer chegar para poder lutar por aquilo que se quer.  

Ser desbravador é 

uma eterna aventura! 
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Quanto mais interessante for sua reunião mais 

os meninos virão. É importante que os conselheiros que 

lidam mais diretamente com os desbravadores estejam 

sempre se esforçando para trazer novidades e aos diretores 

cabe a mesma missão. Reuniões com filmes sobre 

sobrevivência na neve, a vida de diversos animais ou 

mesmo filmes com um enredo interessante para os 

desbravadores são curiosidades muito bem vindas e que 

transformarão sua reunião. 

Existem cinco tipos de reuniões, cada uma com 

um objetivo diferenciado e saber usá-las no momento 

certo é o segredo para ter um Clube com uma programação variada. Vamos a elas: 

4.2.1 Reuniões de adestramento 

Objetivo: Preparar tecnicamente os desbravadores. 

 

Nestas reuniões as classes de desbravadores e as especialidades devem ser 

devidamente exploradas. Estimule seus desbravadores a começar 

as classes tão logo o Clube comece a funcionar. Junto com as 

classes insira no seu programa de trabalho as especialidades 

e para evitar que você como diretor ou sua diretoria assuma 

tudo sem saber como fazer, convide um membro da igreja 

para ensinar o que ele sabe, convide um membro de diretoria 

que possa ajudá-lo nesta missão de ensinar as especialidades. 

Em muitos clubes o adestramento nem sempre atende as reais 

necessidades dos desbravadores.  

Cansei de visitar Clubes onde os desbravadores estão 

recebendo instruções, porém nenhum dos desbravadores tem 

Ser um 

Desbravador é... 

 

“Quanto mais 

interessante for 

sua reunião mais os 

meninos virão.” 
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uma folha de instruções igual a que o instrutor tem para ensiná-lo.  

Muita coisa é ensinada e pouco é aproveitado, pois depois de uma hora ou mais de 

papo ou aquela maçante palestra nada é entregue aos desbravadores e não demora muito tudo 

é esquecido. Compramos três livros de instrução e nossos conselheiros, que são os 

responsáveis primários por ensinar as classes de desbravadores aos meninos (as) tem 

procurado passar instruções. Os desbravadores têm o mesmo livro dos instrutores, 

conselheiros e diretores. Costumamos ministrar pequenas provas ao término de cada 

instrução para avaliarmos o aprendizado. 

 

 

4.2.2 Reuniões esportivas 

Objetivo: Desenvolver as habilidades físicas e esportivas.  

 

Se seu clube funcionar só pensando em classes e especialidades, você como diretor 

estará desenvolvendo um aspecto do lado educacional do Clube que é a parte mental. A parte 

física tão necessária quanto à parte mental é desenvolvida nas reuniões esportivas. Mas 

muitos clubes entendem reunião 

esportiva como o “dia do futebol.” 

Esta reunião é dia de futebol, de 

vôlei, de handebol, de exercícios 

físicos para cumprir as classes de 

desbravadores, como oportunidade 

única para o diretor e os associados 

observarem os atletas do Clube e 

começar a formar os times do Clube 

para competições em Camporees e 

Olimpíadas da Região.  
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Nessas reuniões como a tônica é o lazer e o esporte, é fundamental que o diretor ou 

os associados pensem em mesclar atividades entre meninos e meninas, pois na prática as 

meninas muitas vezes ficam desanimadas, pois os meninos ocupam a quadra ou o campo e 

nada ou quase nada sobra para elas. É muito prudente começar essas reuniões com um ligeiro 

aquecimento, para evitar problemas de ordem física entre os desbravadores. Existe uma série 

de jogos e recursos diferenciados para incrementar uma boa reunião esportiva e as gincanas 

entre as unidades mesclando conhecimento técnico de algumas matérias sobre desbravadores 

e atividades esportivas são muito bem vindas. Outra atividade a ser desenvolvida utilizando 

a tônica da reunião é a Olimpíada interna do Clube, onde desbravadores competem 

individualmente ou por unidade, tudo valendo troféu e medalhas. Os desbravadores se 

esforçam como nunca em troca de uma medalha e as unidades quase que enlouquecem de 

tanto torcer e gritar. 

 

4.2.3 Reuniões de atividade 

missionária. 

Objetivo: Adestramento 

espiritual e prática de 

serviço ao próximo. 

 

As atividades de 

cunho missionário são a 

própria cara do movimento 

desbravador. O que nos 

diferencia como Clube de 

Desbravadores são exatamente as 

atividades missionárias. Visitas a outras igrejas, participação em tendas 

evangelísticas, visitas a asilos, orfanatos, hospitais, distribuição de folhetos, serviço 

comunitário (ajuda a desabrigados, campanhas de vacinação, pintura e pequenas reformas 

em comunidades carentes), pregação do evangelho, participação em festivais de corais de 
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desbravadores, prestigiar solenidades de investidura de outros clubes são a própria razão de 

ser do nosso movimento e isso que nos diferencia dos demais. É importante que a diretoria 

conscientize seus desbravadores em cada uma destas atividades e deixe bem claro para eles 

o que se espera deles incluindo o comportamento em cada local a ser visitado. Num hospital 

requer-se silêncio quase que absoluto. Num asilo requer-se uma incrível capacidade de ouvir 

o que os velhinhos têm a nos dizer. Num orfanato levemos alegria e habilidade para lidar 

com as crianças. Ao visitarmos outra igreja, nossa lei nos pede que “andemos com reverência 

na casa de Deus.”  O importante é que em cada uma dessas atividades, os itens das  Classes 

vão sendo assinados pelos conselheiros e desta forma os meninos conseguem ir completando 

os itens e se preparando para a solenidade de investidura.    

4.2.4 Reuniões de lazer e entretenimento 

Objetivo: desenvolver o lado social de cada desbravador. 

 

Pouquíssimos clubes têm 

reuniões só de lazer e 

entretenimentos e desta forma 

poucos são os Clubes que 

desenvolvem o lado social de 

cada desbravador. Neste tipo de 

reunião os desbravadores se 

reúnem para comemorar os 

aniversários, todos tem tempo 

para jogos, para conversas 

diversificadas, para ver um 

bom filme e para brincarem de hora social. Geralmente essas 

reuniões nunca são realizadas no horário de uma reunião normal e exatamente por isso fazem 

os desbravadores vibrar pela oportunidade de sair e ter momentos inesquecíveis que eles 

nunca terima com seus pais. Em nosso Clube criamos a tradição da Festa Anual das Unidades, 
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onde o conselheiro e os seus desbravadores sentam juntos e planejam uma festa para seus 

desbravadores. Festa está dentro dos princípios de nossa igreja, com alimentação saudável, 

com jogos interessantes ou mesmo reunirem-se pelo prazer de estarem juntos. Como reuniões 

sociais, temos também uma tradição entre a diretoria: um Jantar Anual de Gala onde 

terminamos nosso ano com uma comemoração em restaurante com toda a diretoria, com 

despesas sendo cobertas pela mensalidade de dezembro que dedicamos exclusivamente para 

festividades de encerramento do ano. Muitos desbravadores de nosso clube foram pela 

primeira vez em restaurantes em atividades sociais de nosso Clube e nunca mais se 

esqueceram disso. Recomendamos, portanto, que você como diretor inclua estas reuniões no 

contexto de suas atividades do seu clube e verás que não ira se decepcionar.  

 

4.2.5 Reuniões Mistas 

Objetivo: Diversificação das atividades. 

 

Nestas reuniões, que são as mais utilizadas pelos clubes, à nota tônica é variar o que 

irá ser apresentado aos desbravadores. Estas reuniões começam com a abertura tradicional 

(Hino, Voto, Lei, Lema e Alvo), meditação, cantinho de unidade, instrução e esportes, 

recados e encerramento.  Geralmente o item instrução absorverá maior tempo da mesma, 

porém em nosso Clube quem fica com a maior carga de dar as 

instruções são os conselheiros em primeiro plano, pois didaticamente 

falando é bem melhor para o aprendizado uma pessoa ensinar para um 

grupo de 6 a 8 desbravadores que para um grupo bem maior, daí o 

porquê do conselheiro ficar com a tarefa de adestrar. Neste tipo de 

reunião, um diretor associado (a) ou mesmo o diretor deve 

controlar bem o fator tempo, pois pode haver excesso de esportes 

em detrimento da instrução ou o inverso e o segredo neste tipo de 

reunião é exatamente o equilíbrio entre as atividades. 
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5 Secretaria / Tesouraria / Patrimônio de um Clube de 

Desbravadores 

5.1 Secretaria de Clube 

 

Quando se fala em secretaria, papéis, relatórios, 

formulários e burocracia muitos desistem antes mesmo de 

começar. Embora esses três departamentos ou atividades 

devam ser delegados aos diretores associados, cabe ao 

diretor saber o mínimo necessário para ensinar seus 

associados e também para controlar dados importantes 

sobre a vida do seu  Clube. Perguntas como: Quantos 

desbravadores você tem? Quantos são batizados? Quantas 

barracas o clube possui?  Quanto entrou de mensalidade 

no ano em curso? E outras  precisam ser respondidas  pela liderança do Clube, senão sua 

diretoria acaba vendendo uma imagem de desorganização. Vamos a alguns papéis 

fundamentais no nosso Clube e que por certo poderão ajudá-lo também a estruturar sua 

secretaria. O primeiro deles é a Ficha de Inscrição e ela só será recebida devidamente 

acompanhada da Xerox da certidão de nascimento e de uma fotografia. 

 

CLUBE DE DESBRAVADORES CIDADE SORRISO 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

DADOS PESSOAIS 

NOME: 

RUA: 

COMPL.: BAIRRO: 

CIDADE: UF:  

CEP: 

FONE: DATA NASC.: CIDADE: 

CERTIDÃO DE NASC.: RG: CPF: 

Será que eu 

fiz a 

chamada? 
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RELIGIÃO: BATIZADO:             sim                   não 

PLANO DE SAÚDE: CARTEIRA Nº:  

FILIAÇÃO 

PAI: 

MÃE: 

INFORMAÇÕES PRIMEIROS SOCORROS E USO MÉDICO 

TIPO SANGUINEO: FATOR RH: 

VACINAÇÃO CONTRA TÉTANO:                    SIM                          NÃO: 

SOFRO DE:                        DIABETES                                     EPILEPSIA                EMOFILIA 

        

   

CORAÇÃO                        BRONQUITE                                 OUTRO 

SOU ALÉRGICO A:                   PENICILINA                                         SORO                                      

ANTITOXINAS                    

OUTRO: 

TOMO O SEGUINTE REMÉDIO DE USO CONTÍNUO: 

EM CASO DE ACIDENTE LIGUE: CHAME POR: 

  

DADOS HISTÓRICOS DO DESBRAVADOR 

RECEBEU O LENÇO EM:  ________/_______/_________ 

INVESTIDURAS: 

CLASSES REGULARES CLASSES AVANÇADAS 

            

  AMIGO EM    _____/______ 

  

 AMIGO DA NATUREZA EM  _______/______ 

  COMPANHEIRO EM   _______/_______   

COMPANHEIRO DE EXCURSÃO EM  

_______/_______ 

  PESQUISADOR EM ________/_______   

PESQUISADOR DE CAMPOS E BOSQUES EM  

___/____ 

  PIONEIRO EM  _______/_______   

PIONEIRO DE NOVAS FRONTEIRAS EM  

_____/_____ 

  EXCURSIONISTA EM  ________/_______   

EXCURSIONISTA NA MATA EM  

_______/_______ 
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  GUIA EM   ________/________   

GUIA DE EXPLORAÇÃO EM  

_________/________ 

                        

LIDERANÇA 

CURSO BASICO PARA DIRETORIA EM _________/_______ LIDER EM _________/_________ 

AGRUPADAS EM   _________/_______ LIDER MASTER EM  ______/_______ 

LIDER MASTER AVANÇADO EM  __________/__________   

                        

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CLUBE 

Especialidades     Camporees   Acampamentos  Desfiles   Cursos  Olimpíadas  Feiras 

Certificados    Congressos    Convenções Acantonamentos       Excursões    Outros      

ATIVIDADE  DATA LOCAL 

ASSINATURA 

RESPONSÁVEL 

        

        

        

        

        

 

B) O segundo formulário é entregue aos pais no dia de matrícula e contém várias orientações 

que norteiam a entrada do desbravador em nosso Clube e se chama: Normas para Inscrição. 

 

5.1.1 Normas para inscrição 

Clube dos desbravadores cidade Sorriso informa: 

 

 AS INSCRIÇÕES PARA O CLUBE ENCONTRAR-SE-ÃO ABERTAS EM 

NOVEMBRO DO CORRENTE. 

 

Candidatos a desbravadores: 

1. meninos e meninas que farão 10 anos em 2015. 
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2. juvenis e adolescentes acima de 10 anos. 

5.1.2 O que trazer para a inscrição: 

 Xerox da certidão de nascimento ou registro geral 

 Endereço completo do desbravador incluindo CEP 

 Taxa simbólica de 5 pastas de dentes . 

 A presença do pai ou responsável. O desbravador sozinho  não efetivará sua 

inscrição. 

 Tipo sanguíneo. 

 1 fotografia 3x4 ou 2x2 . 

 

Observação importante: nenhum desbravador será membro do clube com ficha 

incompleta, portanto, certifique-se que tudo o que foi solicitado realmente estará em 

mãos para a inscrição. 

 

5.1.3 Custo do uniforme oficial e de atividades: 

 

 Aproximadamente R$ 150,00 (com costureira). 

OBS: Nenhum desbravador deverá comprar o uniforme sem primeiro ter sido 

aprovado num treinamento para novatos durante o mês de março de 2015. Dependendo 

do comportamento do juvenil em março de 2015, diremos aos pais se ele deve ou não 

ficar no clube. Demais distintivos e especialidades não serão cobrados dos pais. 

 

 A mensalidade do clube é de R$ 20,00 por mês totalizando R$ 240,00 por ano. Com 

a mensalidade o clube faz todas as suas atividades (incluindo 2  acampamentos 

sendo um camporee), caminhadas, visitas a outras igrejas, visitas a parques, jantar 

anual de encerramento e  receberá também dois distintivos que ele fizer por direito 
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no seu uniforme,  sem que seja necessário pagar mais por  acampamentos e 

passeios. 

OBS: Pedidos extraordinários de alimentos poderão ser solicitados. 

 

 O mês de janeiro é folga do clube e já no mês de fevereiro os desbravadores deverão 

trazer a cota de janeiro e fevereiro, pois é com ela que acampamos em março. 

 Prazo para inscrições:  primeira reunião, primeiro domingo de novembro. Segunda 

reunião para entrega da documentação, segundo domingo de novembro. 

 

C) O terceiro papel de nossa secretaria é entregue ao desbravador na reunião em que ele 

confirma sua inscrição (quando ele traz a ficha e a xerox da certidão). O terceiro papel é uma 

declaração de Bem Vindos ao Cidade Sorriso. 

 

5.2 BEM VINDOS AO CLUBE CIDADE 

SORRISO !!!!!!!!!  

 

 Prezado desbravador: 

 

No dia 8 de fevereiro de 2015, 

começará uma nova etapa em sua vida. 

Você vai ser um Desbravador e 

gostaríamos que você soubesse de 

algumas coisas que são fundamentais em nosso Clube.    

Vamos a elas: 

 

1) Quase todas as nossas atividades valem pontos. Os mais esforçados recebem 

distintivos, brindes, acampam, viajam, saem e passeiam. Neste ano de 2015 valem 

pontos as seguintes atividades: 

 

Conheçam o 

meu clube! 
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3)  Decore estes itens abaixo pois serão falados em todas as nossas reuniões: 
 

      Lei - A lei do desbravador ordena-me: observar a devoção matinal, cumprir fielmente a 
parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, 
andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. 
       Lema - O amor de Cristo nos motiva. 
       Alvo  - A mensagem do advento a todo mundo nesta geração. 
       Lema do Cidade Sorriso - Servindo aos outros seremos mais felizes 

       Alvo do Cidade Sorriso  - Cada Clube um amigo, cada desbravador um irmão. 

 1.1) Sua presença às 9h30 de domingo: 10 pontos 

        Sua presença após às 9h30: 5 pontos  

 1.2) A mensalidade (R$ 20,00) paga até dia 10: 10 pontos 

        A mensalidade (R$ 20,00) paga após dia 10: 5 pontos 

         Em fevereiro deverão ser acertadas as mensalidades de janeiro e fevereiro. 

 1.3) Sua presença com uniforme de atividades: 10 pontos  

         Sua presença sem uniforme: 5 pontos  

 1.4) Cada desbravador deve manter um contato diário  pela manhã com Deus. 

Comece a partir de amanhã a fazer seu culto antes mesmo de ir para escola.  

Leia uns versos da Bíblia, cante e ore  -  reserve um tempo  pela  manhã  para meditar em 

Deus. Iremos ligar para seus pais para saber como anda sua devoção matinal. Se você estiver 

fazendo direito  - 10 pontos e se tiver mais ou menos - 5 pontos.  

 2) O namoro dentro das atividades do Clube não é permitido nem aos membros da 

diretoria - beijos, abraços, mãos dadas deverão ser esquecidos quando em atividades do 

Clube, sejam elas quais forem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4)  Traga com você : Muita alegria, disposição, vontade de sair, caminhar, 

passear, tomar banho de rio, tomar uns banhos de chuva, curtir uma fogueira, comer comida 

deliciosa e todas as outras maravilhas que tornarão você um desbravador muito especial. 
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       SORRIA, VOCÊ JÁ É UM DESBRAVADOR !!!!!! 

 

 

5.3 Diretoria do Clube Cidade Sorriso   

  

5.3.1 Relatório de Avaliação de Unidades.  

 

Os Clubes de Desbravadores funcionam em grande parte avaliando, pontuando e premiando 

suas unidades e seus desbravadores e é por isso que o Relatório de Avaliação de Unidades é 

fundamental. Quem avalia unidades é o diretor ou o diretor associado. 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS UNIDADES DO CLUBE CIDADE SORRISO 

MÊS: ___________________________________________________________________ 

UNIDADE : 

CONSELHEIRO: 

CAPITÃO: 

PONTUAÇÀO: CADA ITEM 5 PONTOS  

 

Data Cons/Pres Cap/Pres Sec/Pres Bandeirin Cantinho Limp. Sede Total 

1)        

2)        

3)        

4)        

5)        

6)        

 

Mãe! 

Traz meu lenço 

que eu tenho 

investidura!!! 

PARABÉNS! 
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5.3.2 Relatório de Pontuação dos Desbravadores. 

 

Utilizado pelo conselheiro em cada reunião e serve para 

avaliação de Desbravadores. 

 

 

Pontuação desbravadores Cidade Sorriso 2015                                           

MÊS: ____________________________________________________________________ 

 

UNIDADE : 

CONSELHEIRO: 

CAPITÃO: 

PONTUAÇÀO: CADA ITEM 10 PONTOS  

 

DESBRAVADOR PONTUAL PRESENÇA UNIFORME MENSALIDADE TOTAL 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

6)      

 Avaliado por : _____________________________________________________________ 
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5.3.3 Relatório de Visitação do Conselheiro 

 

Este relatório é de preenchimento exclusivo pelo 

conselheiro das unidades de nosso Clube. Cabe a ele visitar 

um desbravador por mês e trazer o relatório para o diretor do 

Clube.  

 

RELATÓRIO DE VISITAÇÃO DO CONSELHEIRO - 

CLUBE CIDADE SORRISO 

CONSELHEIRO:_________________________________________________________ 

UNIDADE:______________________________________________________________

MÊS:____________________________________________________________________ 

 

META DO CONSELHEIRO  UMA VISITA POR MÊS 

DESBRAVADOR VISITADO   

DATA DA VISITA   

DADOS SOBRE O DESBRAVADOR  

Nome Completo   

Idade   

Data de Nascimento   

Telefone   

Endereço  

  

Área Educacional   

Colégio que estuda   

Série que está cursando  

Matéria que mais gosta  
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Área Espiritual   

É Adventista?  

E Batizado?  

Tem lição da Escola Sabatina?  

Tem Bíblia?  

Se não é batizado, tem interesse na Classe 

Bíblica? 

 

  

Área Social / Financeira  

Residência     •   Razoável        • Boa       •Excelente 

Padrão de Vida    •   Razoável        • Bom      • Excelente 

Tem mesada    •   Sim                  • Não 

  

Área Emocional   

Pais moram juntos • Sim                   • Não 

Pais separados • Sim                   • Não 

Conhece o pai  • Sim                   • Não  

Algum trauma emocional • Sim                   • Não 

  

Dados pessoais do desbravador  

Esporte preferido  

Lazer preferido  

Problemas de saúde  

Serviços domésticos  

O que mais gosta de fazer em casa   
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5.4  Tesouraria de Clube  

 

Uma tesouraria de Clube de Desbravadores a meu ver, precisa de apenas dois 

formulários de controle: 

  

5.4.1 Livro Caixa 

 

Estamos na era da informática e não precisamos comprar em papelarias o tradicional 

livro caixa onde registraremos todas as entradas e saídas para controlar o dinheiro do Clube, 

portanto um formulário com as seguintes linhas abaixo resolverá o seu problema de controle. 

LIVRO CAIXA / MÊS JANEIRO/ ANO: 2015 

Data Histórico Entradas (R$) Saídas (R$) Saldo (R$) 

01/01 Saldo em Caixa   32,00 

09/01 Recebido mensalidades diversas 120,00  152,00 

10/01 Compra de bandeira e facões  52,00 100,00 

     

5.4.2 Controle de Mensalidades da Unidade 

 

Em nosso Clube a cada reunião o tesoureiro da unidade recebe o dinheiro da mensalidade 

dos desbravadores, emite o recibo em três vias, ficando uma via para o desbravador, uma 

para arquivo do tesoureiro da unidade e a outra via com o respectivo dinheiro fica para o 

tesoureiro do Clube, que por sua vez utiliza o controle abaixo para ter em mãos uma posição 

sempre atualizada.  
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Controle de Mensalidade da Unidade Falcões Dourados 

Nomes JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Adriano 20 20 20 20 20        

Fábio 20 20 20 20         

Rodrigo 20 20 20 20 20        

Ricardo 20 20 20 20         

  

 Em nível de Clube o diretor não precisa mais do que estes dois formulários para 

controle e caso ele queira uma posição mais gerencial, caberá a ele fazer um balancete para 

prestar contas à tesouraria da Igreja e pais. Em nossas reuniões de pais geralmente 

informamos como estamos administrando os recursos que o Clube recebe, através de um  

balancete devidamente conferido e impresso para os mesmos.  

 

 

5.5 Patrimônio  

 

Uma das funções importantes na administração de um 

Clube de Desbravadores é exatamente o cuidado e o 

zelo que sua diretoria deverá ter para com o seu 

patrimônio. 

Por patrimônio entendemos todos os bens que vierem a 

pertencer ao Clube durante sua existência e que são 

fundamentais para a realização das atividades essenciais 

de um Clube de Desbravadores. 

Exemplos de patrimônio: barracas, bandeiras, troféus, instrumentos de fanfarra, lonas 

plásticas, ferramentas, material esportivo, computadores, mesas, máquinas de escrever, 
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impressoras, armários, televisão, vídeo, filmadora, livros e quaisquer outros equipamentos 

que se fizerem necessários. 

Um clube estruturado tem um desbravador mais antigo, o almoxarife geral, para cuidar do 

patrimônio, porém é importante que um diretor associado supervisione o trabalho deste 

desbravador e que esteja atento ao cuidado do mesmo principalmente quando o Clube sair 

para acampamentos ou excursões. 

Pela nossa natureza humana, dificilmente cuidamos daquilo que não é exclusivamente nosso 

e essa afirmação é muito certa quando aplicada aos desbravadores, pois devido a sua pouca 

idade e por não terem ainda ideia 

de valor, geralmente as coisas 

materiais tem pouca duração nas 

mãos deles e aí a necessidade de 

termos em nosso meio um 

almoxarife geral que é a pessoa 

que zela mais de perto pelo 

material do Clube e um diretor 

associado que se responsabilize 

por eventuais perdas e pelo 

aumento do patrimônio também.  

 

Em nosso clube, onde o sistema de 

unidade funciona para valer, as barracas são, em primeira instância, da unidade e em segunda 

do Clube. O que esta afirmação quer dizer? Quero dizer que a responsabilidade por 

estragos na barraca, furos, perda de espeque, rasgos na lona protetora são da unidade 

que as usou e, portanto, deverão trabalhar para repor o prejuízo ou trazer o dinheiro 

para os devidos consertos.  

 

Alguém ai 

lembrou de 

trazer capa de 

chuva? 
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Cada unidade possui também seu material individual tais como panelas, utensílios de 

cozinha, machadinha, lampiões, espeques extras, lanternas, lonas plásticas (para proteção do 

fogo em caso de chuva) e etc, cabendo ao almoxarife da unidade e ao conselheiro a 

responsabilidade pelo material da unidade.  

Como diretor do Clube providencio apenas os maiores e mais caros materiais para as 

unidades que são: barraca, lona plástica, mastro e o bandeirim (apesar de não ser tão caro 

prefiro dar e manter uma padronização) e cabe à unidade providenciar panelas, machadinhas, 

grelha, talheres, pratos, saco de estopa (com a marca do Clube ou da unidade), utensílios de 

plástico para cozinha, álbuns para fotos e etc.  

 Em nosso Clube essa política tem trazido resultado, pois a unidade que trabalha mais 

(vendendo flanela, réguas, chaveiros)  com certeza irá aumentar o patrimônio ano a ano e se 

destacar principalmente nas atividades de campo, e o fato de ter que pagar para consertar as  

barracas  na volta do acampamento os torna mais zelosos.  

Será muito louvável que o diretor de patrimônio tenha sempre em mãos uma lista dos bens 

que o Clube possui e entregue uma via para que o diretor tenha também essas preciosas 

informações.  

6 Montando o Calendário Anual e Ideias sobre Solenidades de 

Investiduras. 

6.1 Montando o Calendário Anual  

Uma das funções básicas administrativas é o 

planejamento. Elaborar o calendário para o ano é um 

exercício de planejamento e um calendário mal feito 

gera transtornos inimagináveis para um Clube.  

 

Quais as precauções que um diretor deve ter ao fazer um calendário anual para o seu 

Clube? O que ele deve incluir como essencial? O que é supérfluo e pode ser dispensado? 
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Quais atividades não dão para deixar de fazer? Ir ou não aos Camporees da Associação ou 

da Região?  

Você como diretor precisa, antes de fazer 

o calendário anual, responder duas perguntas 

básicas:  

 1ª) Quais são as reais necessidades do seu Clube para o ano 

em curso? 

  2ª) Aonde você quer chegar com seu Clube no ano em curso?  

 

 Se você não sabe responder essas duas perguntas você com 

certeza estará se preparando para fazer o pior calendário de sua carreira como diretor. 

Caso seu clube seja novo e nem barraca tem ainda, compensa ir aos trancos e 

barrancos no Camporee da Região ou da Associação apenas para colocar mais um distintivo 

na sua faixa ou é melhor estruturar o clube ao longo de um ano e depois se aventurar num 

evento grande? Seu Clube tem materiais cívicos, esportivos, utensílios de campo necessários 

para seus eventos?   

É importante que um calendário anual seja resumido, com datas definidas e que 

contenha todos os planos para o Clube para um ano. Algumas programações são essenciais 

e dentre elas destacamos abaixo: 

 

O treinamento para novatos no primeiro mês de atividades - Em nosso clube ninguém 

entra como desbravador. Entra como candidato a desbravador e se passar no treinamento e 

gostar do Clube preenche a ficha de inscrição e é autorizado a fazer o uniforme. 

 

Dois ou três acampamentos por ano - O acampamento é uma atividade essencial na vida 

de um desbravador. Clube que não acampou ainda não sabe o que é um Clube de 

Desbravadores. 

 

 

E agora? 
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Acampamento (ou acantonamento) de lazer para a diretoria - Atividade realizada antes 

de começarem as atividades para os desbravadores. Começamos o ano com um acampamento 

proporcionando momentos de lazer para a diretoria. 

 

Programação do Dia Mundial dos Desbravadores – toda ela a cargo do Clube incluindo 

Escola Sabatina, Culto e J.A. 

 

Duas solenidades de Investidura por ano – geralmente uma em junho para (classes 

regulares) e outra no fim do ano (para classes avançadas) como justo prêmio para os 

desbravadores que conseguiram completar as Classes. 

 

Camporee da Associação – em nosso Clube vamos um ano sim e outro não. No ano que não 

vamos desenvolvemos várias programações alternativas e interessantes e com o dinheiro que 

economizamos investimos no aumento do nosso patrimônio. 

 

Atividades Missionárias – em nosso Clube já tentamos trabalhar em comum acordo com a 

ação missionária e deu resultado. Seria muito louvável que o Clube se tornasse um 

departamento disposto a sentar com a liderança missionária da Igreja e planejarem juntos a 

ofensiva missionária. É bom que o diretor novo saiba que nas Classes de Desbravadores são 

exigidas visitas em asilos e orfanatos e no calendário anual é fundamental que haja espaço 

para tais atividades. O dia ideal para tais atividades é o sábado e para não sobrecarregar todos 

os sábados é bom planejar com antecedência.   

 

 

Atividades Esportivas/Caminhadas – Um bom Clube desenvolve atividades de cunho 

físico sendo assim: olimpíadas entre unidades, jogos diversos, caminhadas com e sem 

pernoites são atividades essenciais. 

 

Como um  farol, mantenha 

seu curso Diretor!!! 
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Integração com outros Clubes – Visitas a outros clubes com objetivos de estimular o 

companheirismo entre os desbravadores ou mesmo prestigiar eventos de outros Clubes são 

importantes para o calendário anual. 

 

Festas sociais – para comemorar o aniversário do Clube, para as unidades, jantar de gala 

para a diretoria (ou para todo o Clube) são atividades de cunho social muito esperada pelos 

desbravadores. 

 

Batismo da Primavera – Atividade essencial para um bom Clube e mesmo que nossos 

desbravadores não se batizem nossa presença como líderes de meninos e meninas é 

importante. 

 

Semana de Oração Infanto-Juvenil – Um programa alternativo para a Voz dos Juvenis. A 

diferença é que tal semana envolve todos os setores que trabalham com crianças dentro da 

Igreja, desde o Rol A até os Juvenis, passando lógico, pelo Clube de Desbravadores. 

 

Programas de Integração com a Região – Os clubes são separados por área geográfica e o 

regional se responsabiliza pela integração dos diferentes Clubes. Se negar a participar na 

região é adotar uma atitude antissocial. 

Como diretores de Clubes e subordinados que somos a uma Comissão da Igreja é 

importante que este calendário seja devidamente lido e aprovado pela Comissão. A prática 

tem demonstrado que é melhor aprovar tudo, porém aos poucos. Mês a mês, o diretor leva 

suas necessidades de sair da Igreja para a liderança e devagar vai conseguindo fazer com que 

seu Clube cumpra tudo o que planejou para o ano.  

Fazer um calendário anual e ao chegar ao fim do ano não fazer uma análise do que se 

conseguiu ou não fazer não tem muita razão de ser. O calendário não é uma camisa de força, 

porém ele delimita os marcos e define os sonhos para o Clube. Fazer um calendário e ao 

longo do caminho se distanciar do planejado mostra que sua administração é do tipo “Maria 

vai com as outras. 

Esse manual para 

diretores está demais!!! 
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6.2 Ideias sobre Investiduras 

   

As solenidades de 

Investiduras são uma atividade 

fundamental para o desempenho de 

um bom Clube e é necessária na 

vida do desbravador, pois é nela 

que os nossos liderados recebem 

todas as condecorações que o 

movimento desbravador tem 

para lhes oferecer.  

Muitos Clubes insistem 

em realizar solenidades intermináveis de 

investidura e muitas delas são realmente muito chatas, e o que é pior, o fazem dentro de 

uma programação de jovens com duração nunca inferior a duas horas. Resumindo: um 

verdadeiro massacre para os membros da Igreja que 

vão prestigiar seu Clube. Uma programação demorada, 

sem atrativos, com desbravadores recebendo 

distintivos, entrando e saindo de forma, 

cumprimentando os líderes, na maioria das vezes só 

interessa mesmo aos membros do Clube e não ao 

universo de membros da igreja que nada tem a ver com 

desbravador. 

 

Pensando nisso trazemos aqui sugestões para suas solenidades de investidura: 

a) Faça mais investiduras ao ar livre. 

b) Convide outros clubes e os pais dos desbravadores para fazerem uma atividade comum. 

c) Utilize um dom especial que Deus lhe deu que se chama criatividade para fazer algo 

diferente. Use balões coloridos de acordo com a cor da Classe, use velas em 

“Se você insistir em fazer 

dentro da Igreja insira 

uma solenidade rápida 

como parte de uma 

programação e não faça só 

investidura.” 
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programações noturnas, use nomes das Classes bem grandes em cartolina colorida de 

acordo com cada Classe. 

d) Seja pontual ao começar e ao terminar. Solenidades como essa não devem durar muito 

tempo. Muitos Clubes insistem em fazer no dia da solenidade testes com os meninos 

e lá ficam os desbravadores apavorados com a possibilidade de perder o distintivo. Se o 

desbravador cumpriu todos os requisitos e merece participar da investidura, aquela 

solenidade é para ele um momento de comemoração e não um vestibular. 

 

Se você insistir em fazer dentro da Igreja insira uma solenidade rápida como parte 

de uma programação e não faça só investidura. Como diretor do Clube de Botafogo, Rio 

de Janeiro, fazíamos investidura em nossa programação JA no dia Mundial dos 

Desbravadores, sempre inserindo a mesma num contexto de acampamento, reunião de sede, 

visitas a outros clubes.  

 

Certa investidura foi realizada no contexto de um acampamento, onde montamos duas 

barracas lá na frente, usamos luz negra em tela branca cheia de pontinhos brancos, fizemos 

uma fogueira usando lenha toda coberta com plástico vermelho e utilizamos uma lâmpada 

envolta num copo todo colorido de cor alaranjada e colocamos em cima da fogueira uma 

panela com outra dentro. Como estávamos em ambiente de acampamento, utilizamos um 

copo de refrigerante (de 500 ml) com lâmpada dentro e por trás do cenário o sol se punha no 

acampamento. Fizemos o culto com os desbravadores ali mesmo na plataforma.  
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A primeira pedida que vem logo após o pôr do sol geralmente é pipoca. Riscamos 

um fósforo, acendemos a fogueira, um ventilador 

estrategicamente colocado sob a 

fogueira fez o papel dele e deu a 

impressão de fogueira de verdade. 

Com a igreja totalmente escura, 

peguei um pacote de pipoca, 

despejei dentro da panela grande, 

pois na panela pequena já tinha 

pipoca pronta. Mexi a panela como 

se estivesse fazendo mesmo a 

pipoca. Numa saleta ao lado parte de 

minha diretoria estava fazendo pipoca de verdade com 

um microfone junto ao fogão a gás, e o milho começou a pipocar. No ambiente do 

acampamento eu continuava mexendo a panela como se a pipoca de verdade estivesse sendo 

feita ali. Minha diretoria com um ventilador dentro da saleta empurrava o cheiro de pipoca 

para dentro da Igreja. Servi a pipoca que estava pronta na panela para os nossos 

desbravadores.  

Depois do pequeno lanche fizemos uma investidura (essa de verdade) à luz de 

lampiões e apagamos a fogueira. Pedi para que todos os desbravadores fizessem sua oração 

antes de irem dormir. Antes de entrarem na barraca lançamos a luz negra na tela previamente 

pontilhada de branco e o que se viu foi uma linda noite de céu estrelado. Entre ligar a luz 

negra e desligar e acabar o programa não durou dez segundos e convidamos todos a se 

levantarem para encerrar o programa.  

 

Quando as luzes da igreja se acenderam vimos o zelador da igreja com dois baldes de 

água prontos para serem jogados na nossa fogueira e ele só não o fez porque alguém o 

convenceu a não fazê-lo. Toda esta programação não durou mais do que uma hora e 

desnecessário foi dizer que foi um sucesso de público e de crítica.  
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Os segredos para o sucesso de 

programações dos Clubes em nossas 

igrejas, seja elas investiduras, JA ou  

mesmo  no  sábado  pela manhã, serão 

sempre: pontualidade (hora para 

começar e hora para  terminar ), 

criatividade e quando estiver ficando 

bom você encerra e deixa um gosto de 

“quero mais.” 

7 Especialidades e Uniforme 

 

7.1 Especialidades 

 

Especialidades é o campo mais vasto para o aprendizado de um 

desbravador e tornar esse aprendizado interessante é uma das 

responsabilidades do diretor e, por extensão, de toda a diretoria do Clube.  

Em nosso clube temos um instrutor geral de especialidades que 

ministra, coordena e supervisiona toda e qualquer especialidade que 

porventura alguém queira transmitir aos desbravadores. Cada diretor ou 

mesmo conselheiro que tiver interesse de ensinar qualquer especialidade 

vai a ele e deve apresentar os seguintes quesitos: a apostila pronta da 

especialidade em questão, uma listagem de presença com os nomes dos 

desbravadores que querem fazer tal estudo, a previsão de horas aula, a 

cópia da prova que será ministrada aos candidatos a especialidade. Este 

instrutor então analisa a apostila com os requisitos da especialidade e 
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decide se o trabalho habilita ou não o membro da diretoria a ministra-la. Geralmente o 

trabalho é bem feito e desta forma cada diretor ensina com prioridade o que sabe e cabe ao 

instrutor providenciar as especialidades básicas que são solicitadas nas classes de 

desbravadores.  

 

Em nossos acampamentos planejamos com antecedência as especialidades que 

ministraremos e damos preferência as especialidades relacionadas a vida campestre tais como 

arte de acampar, habilidade de acampar I,II,III,IV , nós e amarras, cozinha de  campo e depois 

de aulas teóricas no clube, as aulas práticas são realizadas no acampamento habilitando 

nossos desbravadores a receber a tão cobiçada especialidade.  

 

Uma norma interessante em nosso programa de especialidades é o critério como 

fazemos a avaliação. Neste critério entram três requisitos: presença do desbravador na aula 

de especialidades de pelo menos 80% (de cada cinco aulas, o desbravador tem que estar 

presente em quatro delas) e isto vale 3 pontos na escala até 10. O trabalho que nossos 

desbravadores fazem para comprovar o estudo vale 3 pontos na escala até 10 e os últimos 3 

pontos são conseguidos na prova. Para receber o distintivo ele deve tirar pelo menos nota 1 

no total de três para alcançar a média 7 (sete) que é a nota mínima aceitável para o aprendiz 

da especialidade receber o distintivo. 

 

Como você pode ver contou bastante o que ele aprendeu no Clube. O trabalho que ele 

teve que fazer cabendo-o a obrigação de tirar nota baixa proporcionalmente na prova para se 

habilitar. Concentrar todos os pontos na prova traria muito desânimo aos nossos 

desbravadores e dividindo os pontos o resultado foi outro totalmente diferente.  
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7.2 Uniforme 

     

No que diz respeito a uniforme, devido nossas reuniões serem aos domingos, 

utilizamos quase sempre nosso uniforme de atividades: calça jeans e camiseta oficial, porém 

nenhuma saída para trabalho missionário é feita sem o uniforme 

de gala. A cada quatro meses nosso clube, 

para suas atividades normais e para uma 

rigorosa inspeção, avalia nossos dois 

uniformes. Nesse dia os sapatos engraxados, 

as unhas bem limpas, o uniforme impecável 

são itens da inspeção entre outros que sofrem 

uma avaliação bem criteriosa de minha parte. 

Os desbravadores recebem sua nota pessoal na 

avaliação do uniforme e as unidades recebem sua nota nos demais quesitos que são barraca, 

material de primeiros socorros, ferramentas da unidade e utensílios de cozinha. 

Durante anos de vida desbravadora, vi muitos clubes inventarem uniformes e até 

mesmo distintivos que nada tem a ver com o movimento desbravador. Nosso conselho para 

diretores é obter o mais depressa o uniforme de gala e a camiseta de atividades nem que seja 

através de campanha. Com o passar do tempo e com a estabilização do clube poderia se 

pensar num uniforme de campo, guardadas nossas características de desbravadores e não de 

militares. 

 

 

8  As Unidades nos Clubes de Desbravadores  

   

O material que você irá ver a seguir foi desenvolvido com 

base em nossa experiência com unidades de nosso Clube e já 
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serviu de referência em cursos de liderança para 85 clubes na Associação Sul Paranaense e 

outros tantos no Rio de Janeiro.  

          

8.1 Definição de Unidade  

 

A unidade de um clube de desbravadores é muito mais do que um pequeno grupo de 

meninos ou meninas cada um sob a responsabilidade de um rapaz ou moça encarregado de 

liderá-los. As unidades quando bem desenvolvidas tornam-se a segunda família de um 

desbravador. 

 

8.2 O Sistema de Unidade  

                 

O principal objetivo do sistema de unidade é dar 

responsabilidade real a todos os    desbravadores quanto seja 

possível, obedecendo-se sempre o critério da idade de cada 

um. Isto faz com que cada juvenil sinta que tem, pessoalmente, 

alguma responsabilidade pelo bem de sua unidade e leva cada 

unidade a ver sua responsabilidade definida para o bem do Clube. Através do sistema de 

unidade os desbravadores aprendem que têm uma considerável participação em tudo que o 

seu Clube faz. O sistema é uma característica essencial do treinamento do desbravador. O 

sucesso é absolutamente seguro desde que ele seja convenientemente aplicado. E não pode 

ser de outro modo. Atribuindo-se responsabilidade a um indivíduo, obtém-se uma avaliação 

do desenvolvimento do seu caráter. A simples indicação de um conselheiro como dirigente 

responsável por uma unidade é um passo para prepará-lo para um dia substituir o diretor do 

Clube. 
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8.3 Componentes da unidade / Cargos / Funções  

A unidade é composta dos seguintes membros: 

 

Conselheiro – Escolhido pela comissão executiva do Clube. Como pré-requisito básico para 

ser conselheiro deve ele entender os juvenis e amá-los. O conselheiro é a mola mestra do 

Clube. A unidade é o reflexo do conselheiro: se o conselheiro é fraco a unidade é fraca, se 

ele é animado a unidade é animada. O conselheiro é, portanto, um membro chave da diretoria. 

Capitão – Deve ter o magnetismo pessoal que atraia seus companheiros para o trabalho, os 

jogos e demais atividades da unidade. Ele toma conta da unidade na ausência do conselheiro 

e quando o Clube é novo cabe ao conselheiro indicar o capitão.  Quando o Clube já tem 

experiência cabe a unidade escolher o seu capitão. Em nosso Clube (Cidade Sorriso), o 

capitão dirige a unidade durante um ano, porém antes de assumir a função recebe um curso 

intensivo totalizando 15 (quinze) horas de instrução, com direito a trunfo e distintivo de 

Capitão no final do mesmo.  

 

Secretário – É o desbravador dos relatórios, do papel, da caneta, da prestação de contas a 

secretaria do Clube e da chamada, da documentação. É o responsável pela organização 

burocrática da unidade. Em nosso Clube, cabe a ele preencher o Relatório de Atividades da 

Unidade e entregá-lo ao diretor do Clube. 

 

Tesoureiro – É o desbravador que recolhe as cotas e preenche o Relatório de Tesouraria da 

Unidade. Qualquer atividade que envolva dinheiro com a unidade é de responsabilidade do 

tesoureiro. 

 

Almoxarife – É o desbravador que controla todo o material da unidade. Cabe a ele zelar pelo 

patrimônio da unidade e cobrar o devido cuidado por parte dos demais membros. Em nosso 

Clube a unidade recebe da diretoria: uma barraca, um saco da unidade, o bandeirim e o 

bastão. Cabe à unidade e ao almoxarife providenciar o restante.   
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Padioleiro – É o desbravador que se especializa em primeiros socorros, enfermagem, 

curativos e atendimentos de emergência. É o braço direito do enfermeiro do Clube. 

 

Capelão – É o desbravador que se responsabiliza pelos momentos devocionais, meditação, 

leitura do Clube do Livro, ano bíblico e música. 

 

Esportista – É o desbravador que se responsabiliza pelo material esportivo, olimpíada, jogos 

e brincadeira na unidade. Atividades sociais também fazem parte do rol de suas atribuições.  

 

 

8.4  O nome / o símbolo / o tema da unidade 

      

O nome e o símbolo da unidade geralmente estão ligados a animais, flores, estrelas, 

constelações, pedras, aves, árvores e etc. Cada unidade tem liberdade de escolher seu próprio 

nome e providenciar o seu próprio bandeirim. O tema também está ligado aos nomes da 

mesma. Ex: Águia – “voar alto” – Castores: “Trabalho árduo.”  

 

8.5 O chamado e o grito de guerra de 

unidade  

      

O chamado deve ser aprendido 

exclusivamente pelos membros da unidade. Age 

como se fosse um código secreto da unidade e é 

muito utilizado quando escondidos ou a noite. 

Geralmente as unidades utilizam a voz de algum animal. O grito de guerra, no 

entanto, já serve para unir a unidade em seus propósitos e desafios. É utilizado quando saem 

Olha o grito de guerra! 

Eu sou um Desbravador... 

...e vou mostrar o 

meu valor! 
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de forma, quando conquistam pontos em atividades, quando se reúnem na casa de alguém e 

etc. A unidade escolhe algum tema, cria uma rima, põe um efeito musical e acaba saindo o 

grito. 

 

8.6 As tradições da unidade  

      

São as coisas boas que a unidade tem feito regularmente, mostrando iniciativa e 

inovação. Exemplos:  

 

1. Os “Gaviões” tradicionalmente tiram a especialidade de sinalização. 

2. A “Tulipas Negras” tem como tradição todas as suas componentes serem boas 

cozinheiras de campanha. 

3. A “Águia Dourada” nunca grita para entrar em forma. Ela se forma por sinais 

convencionados por eles mesmos. 

4. Os “Leões” sempre trazem uma lembrança dos acampamentos do Clube para o museu 

da unidade. 

5. Na unidade “Tigrões” ninguém usa a machadinha sem aprender as regras de 

segurança. 

6. Todas as reuniões da unidade “Estrela D’alva” começam com oração, até mesmo as 

reuniões esportivas. 

7. Todos os componentes da unidade “Elite Masculina” fazem a devoção matinal sem 

falhar um dia. 

8. Os “Falcões” sempre pintam um espeque de branco em cada acampamento que eles 

vão e dependuram na sede. 

9. Na “Guepardos” o desbravador só recebe o lenço depois de apresentar um trabalho 

sobre o felino guepardo. 

Na “Lírios do Vale” todas as desbravadoras devem fazer um trabalho sobre flores durante os 

primeiros três meses do ano.  
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8.7 Atividades da Unidade       

Nossas unidades tem autonomia para planejar e executar as atividades que julgar 

conveniente, obedecendo é lógico as normas do Clube, a necessidade de cumprir os requisitos 

da classe dos desbravadores e as normas da igreja. Com base nessa filosofia nossas unidades 

fazem as seguintes atividades em nível de unidade: 

 

 

 

8.7.1 Espirituais: 

 

Projeto 3ª Idade: visita a idosos da igreja. 

Projeto Hospital: visita a hospitais e clínicas em horários de visita. 

Projeto Ajude uma criança a sorrir: com donativo anual de algum brinquedo para crianças 

carentes. 

Projeto GAIA: donativos e 

recolta de itens de higiene 

pessoal para os industriários 

de nossos colégios. Nosso 

Clube executa esse projeto há 

quatro anos. 

Projeto Programa Jovem: 

quando convidadas, nossas 

unidades se deslocam com uma 

equipe de fantoches para 

programações jovens em igreja 

pequenas. 
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Diversas outras atividades também fazem parte do rol de atividades espirituais tais 

como recepção na igreja, apoio a campanhas da Adra, distribuição de folhetos, participação 

musical em cultos e escola sabatina, visitas a pessoas afastadas da igreja, gincanas bíblicas, 

batismo de desbravadores, cursos “Como deixar de fumar”, Semana de Oração Infanto 

Juvenil, vigílias, congressos de juvenis e desbravadores, dia de finados, dia das mães, dia dos 

pais e etc. 

  

8.7.2 Esportivas e Sociais  

 

Inclui jogos e atividades sociais em 

casas de membros, com destaque especial para 

a Festa Anual da Unidade, que será uma das 

mais badaladas atividades de nossas unidades 

para este ano de 2015. Cada unidade define a 

data da festa, o local, o custo, o vestuário, a 

decoração, as fotografias, a filmagem, o tempo 

de duração e traz todas estas informações para 

conhecimento dos diretores. 
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8.7.3 Culturais 

 

        Estudo de Especialidades, visitas a 

bases aéreas, corpo de bombeiros, 

planetários, zoológico, museu e aquário 

público. 

 

8.8 Acampamentos e Atividades ao Ar 

Livre  

Nossas unidades têm quatro atividades 

típicas que são: 1) O Acampamento da 

unidade: onde só participa a unidade, o diretor 

associado do setor e o diretor; 2) O Camporee 

de unidades: onde as unidades funcionam como 

mini clubes e todas cumprem requisitos para chegar ao Camporee 

de Unidades, realizado a cada 2 anos em nosso Clube; 3) O  Domingo no parque: atividade 

mensal com as unidades saindo da sede e conhecendo um parque de nossa cidade com 

objetivo específico de adestramento;  4) Projeto Cada Clube um Amigo: nossas unidades 

visitam um clube por ano e passam ali uma manhã de domingo se relacionando com outros 

desbravadores.   Como somos em 15 unidades, nos propomos a nos relacionar com 15 clubes 

ao longo de um ano e desta forma estreitar nossa amizade com nossos irmãos desbravadores.  

Vamos ter um item especial só sobre acampamentos chamado: A unidade vai ao campo, 

onde comentaremos mais sobre estas atividades. 

 

8.9 Missões da Semana  

Dê a um menino um pedacinho de pau qualquer e ele o jogará fora, isto se você 

conseguir que ao menos o segure, o que provavelmente não fará. 
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 Dê-lhe um pedacinho de pau qualquer e ele o 

guardará com prejuízos inimagináveis se você lhe 

disser que há uma missão secreta especial a ser 

cumprida que depende daquele pauzinho. É a 

missão especial que lhe deixa empolgado. Sua 

autoestima depende de fazê-la cumprir.  

Qualquer juvenil está inteirado dos filmes, dos 

livros que falam de missões especiais e eles vivem sonhando 

com esses heróis e em serem esses heróis. Esse é o ponto desse tópico: a missão do 

desbravador. Essa deve ser passada para ele com carisma, como um desafio que não raras 

vezes parecerá simples, mas será difícil e outras vezes parecerá difícil e será simples. 

Explique-lhes que as aparências enganam e que cada missão é tão importante quanto a outra.  

 

 

As missões aqui apresentadas são divididas em: 

1) Missões especiais secretas. 

2)   Missões especiais sem propaganda. 

3)   Missões especiais com propaganda. 

 

        Vamos a elas:        
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8.9.1 Missões Especiais Secretas 

a) Cada unidade providenciará serenata ou alvorada especial para aniversariante 

da semana. 

b) Alguma unidade enviará cartões e cartas para membros afastados do Clube, 

para seus pais, não se identificando a princípio até que haja uma programação 

especial do Clube ou da Igreja, quando eles então serão convidados. 

c) Enviar carta para membros da Igreja com mensagens que tenha este teor: 

1) Jesus ama você, não importa o que isso implica. 

2) Esta semana estou orando por você. 

3) É maravilhoso ter um(a) amigo(a) como você. 

d) Fazer um jornal do Clube com reportagens de toda a Igreja.  A missão de repórteres 

é emocionante para os desbravadores. A missão pode ser assim: tudo o que acontecer com 

fulano esta semana você vai anotar, ou fotografar fulano quando estiver na cozinha, você 

gravará o ronco do fulano para o programa tal. Entretanto, como estamos tratando de 

atividades religiosas, a reportagem pode ser de acompanhar o trabalho missionário e fazer 

um artigo sobre o mesmo. Fazer uma observação aguçada da escola sabatina, do culto, prestar 

um relatório dos horários, participantes, virtudes, falhas, aspectos que podem e como podem 

ser melhorados. Acompanhar o trabalho da Adra, dos JA, da escola sabatina filial, música e 

etc. É inclusive interessante verificar, através desses missionários secretos, quem é que traz 

as flores para a igreja e como desempenha esse papel. Se a pessoa planta em seu jardim, 

fotografa-la colhendo, anotar seus passos e etc. Se compra anotar seus passos na escolha das 

flores, quando arruma na igreja e etc. Fazer uma reportagem sobre o zelador também é 

interessante.  

       

8.9.2 Missões Especiais sem Propaganda    

a) Dar aos desbravadores a missão de ligar para alguma pessoa ao pôr do sol de sexta 

feira desejando um feliz sábado em nome de todo o clube. 
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b) A cada semana uma unidade ou uma dupla de desbravadores recebe a missão de 

estar no sábado colaborando com o diaconato na igreja. Devem estar sempre uniformizados. 

Sua tarefa pode ser de recepção ou orientação. 

c) Os escoteiros usam muito a boa tarefa do dia.  Isso é importante dentro de um clube 

de desbravadores. É a sua missão do dia fazer bem a alguém.  Na reunião seguinte devem 

prestar relatório ao conselheiro da unidade. Cada conselheiro escolherá uma dessas 

experiências para ser relatada a todo o grupo no horário da reunião geral. O hábito de ser 

cortês, bondoso, prestimoso deve ser enraizado no caráter de cada desbravador. São virtudes 

que compõem o quadro da boa conduta. A sociedade formada por pessoas assim é 

maravilhosa. É o resultado da presença do Espírito Santo.  

d) Visitar os afastados é missão que traz grandes resultados. Essa missão não pode 

ser deixada de lado pelo clube. Sempre esses missionários especiais devem estar visitando 

essas pessoas. Devem, esses 

missionários especiais, ser orientados 

pela diretoria sobre seu 

procedimento. Verificar quais os 

corinhos que aquela pessoa mais 

gostava, quais as passagens, quais 

os hinos e outros detalhes que 

marcaram aquela pessoa na igreja 

ou no clube. Havendo 

possibilidade de oferecer alguma 

lembrança da visita é bom que o 

faça. É sempre bom dizer que sentiram a 

falta daquele membro. Caso haja algum setor no clube em que aquela pessoa 

possa ser útil como: secretaria, instrutor, cozinha, intendência ou qualquer outro, convide-o. 

Quando se ama alguém, precisa-se desse alguém. Isto é diferente de amar porque precisa. 

Cristo precisa de nós porque nos ama, porque seu amor arranja um espaço para nós em Seus 
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planos. Cristo tem um lugar para aquela pessoa visitada e este lugar deve ser mostrado a ela. 

Isso confirma a aceitação dela por parte do clube, igreja e de Cristo.   

 

8.9.3 Missões Especiais com propaganda 

 

 A campanha do quilo é envolvente, ativa e todo desbravador gosta de participar. A 

influência e dinamismo da diretoria deve contagiar o grupo. Lança-se a propaganda de alto 

falantes, de automóveis, na emissora de rádio, televisão, jornal, panfletos e etc. É bom que a 

propaganda seja iniciada com bastante antecedência preparando o povo para contribuir, 

incluindo mais um quilo nas compras do mês. É bom deixar bem claro para os futuros 

doadores o destino dos quilos, pois as pessoas não gostam de ser traída em seus propósitos e 

os desbravadores recoltam os quilos sempre devidamente uniformizados. 

8.10 Dicas para Classe Bíblica / Cultos de Unidade / Atividades Religiosas 

           a) Concursos bíblicos: Perguntas interessantes dentro do 

trecho do ano bíblico semanal. 

b) Maratona bíblica: Quem ler primeiro o texto citado ganha 

o ponto. 

c) Descobertas bíblicas: Trabalho para toda a unidade: os 

desbravadores anotam, durante a semana, dentro do trecho do ano bíblico: personagens, 

profissões, cidades, animais, plantas e fatos curiosos. 

d) Os versos da semana: o versículo que mais gostou. Cada um que decorou soma 

mais um ponto para a unidade. 

e) Cenas bíblicas: Encenar, fazer um cartaz, contar uma história. A diretoria sorteia a 

tarefa para a unidade. 

f) Enigma bíblico: A unidade lança o desafio para o clube. Se até a próxima reunião 

ninguém decifrar, ela ganha os dobros dos pontos e continua desafiando até que uma acerte. 

Se alguma unidade acertar ganha metade dos pontos. 
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g) Cena muda: Uma unidade encarregada de representar uma cena ou mensagem só 

com gestos. Quem descobrir primeiro levanta a mão e revela. 

Considerações: Tudo deve ser feito dentro do ano bíblico semanal evitando 

tendências teatrais.  Faça tudo mais no estilo infantil que no juvenil. Nada de muito aparato, 

individualismo e muito menos competição. Líderes cristãos procuram estabelecer um clima 

de reverência quando é lida a Palavra de Deus, sem, contudo, bloquear a alegria natural das 

crianças. O objetivo é levá-los a trabalhar em grupo com a Bíblia na mão e levá-los amar a 

Palavra de Deus, achá-la interessante, manuseá-la e aprender lições de vida e cristianismo. 

 

8.11 O Bandeirim e o Bastão da Unidade   

         

 O bandeirim da unidade é a própria alma da 

unidade e é a maior expressão de civismo que a 

unidade possui. É muito importante que a unidade 

saiba que o nome da unidade vai escrito na parte 

azul do bandeirim e o símbolo na parte branca. 

Qualquer coisa diferente disto é erro na 

confecção do bandeirim. O bandeirim da unidade 

é privilégio do capitão levar e na sua ausência 

qualquer membro da unidade. Em nosso clube, quando vemos 

relaxamento com o bandeirim, o capitão é severamente advertido podendo inclusive tomar 

uma carta de advertência.  

           Muitos desbravadores utilizam o bastão só para levar o bandeirim. Será que ele só 

serve para isso? Eis algumas dicas para utilizar o bastão de sua unidade (quando não estiver 

com o bandeirim): 

 Travessia de montanhas / Locais pedregosos /Atividades noturnas / 

Acampamentos / Caminhadas / Escaladas / Atividades da Unidade / Investiduras/ 

Para conter uma multidão / Pular sobre um fosso / Manter sua unidade junta no 
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escuro/Ajudar o desbravador a passar sobre um muro /Fazer mastro de bandeira/ 

cabanas e verificar a profundidade de um rio. 

 

8.12  Materiais de uso da Unidade 

Em nosso clube, a diretoria providencia uma barraca, o bandeirim, o bastão e uma sacola 

com a marca do clube para a unidade. Cabe a ela conseguir o resto que é uma grelha, 

utensílios plásticos, panelas, cantis, suportes, lanternas e outros utensílios de campo. Cada 

unidade tem muito tempo para se equipar e cabe a ela trabalhar junta, recoltar, pedir, 

vender, enfim, correr atrás dos recursos para atingir seus objetivos.  

8.13 Formulários utilizados pela Unidade: atividades da unidade 

 

RELATORIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE 

CLUBE CIDADE SORRISO 

Mês: 

Nome da Unidade:                                                                       Setor:  

Conselheiro:                                                                                 Capitão: 

Secretário:                                                                                    Diretor Associado: 

Quantos membros tem a unidade?  

Quantas reuniões tiveram este mês?  

SECRETARIA 

 Quantos membros tem carteira do Clube?  

 Quantos têm algum documento de identificação?  

TESOURARIA 

Quantos membros pagaram a mensalidade em dia?  

 Quantos membros pagaram a mensalidade em atraso?  

Quantos membros estão isentos da cota?  
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EQUIPAMENTOS 

 Esta unidade tem bandeirim e mastro padrão?  

 Liste o material que sua unidade já possui -  

VISITAÇÃO 

 Quantos desbravadores foram visitados este mês?  

 OBS: Anexar relatório de visitação devidamente preenchido.  

ATIVIDADES EXTRA - CLUBE 

 Descreva alguma atividade extra clube neste mês -  

ATIVIDADES MISSIONÁRIAS 

 Descreva alguma atividade missionária feita no mês -  

ESPECIALIDADES 

 Quantos estão fazendo alguma especialidade?  

 Liste quais -  

  

 Secretário da Unidade:                                    Capitão:                                        

Conselheiro:    

  

8.14 Formulários utilizados pela Unidade: tesouraria da unidade  

 

RELATÓRIO DE TESOURARIA DA UNIDADE 

CLUBE CIDADE SORRISO 

Mês: 

Nome da Unidade:                                                                       Setor:  

Conselheiro:                                                                                 Capitão: 

Secretário:                                                                                    Diretor Associado: 

NOME DESBRAVADOR MENSALIDADE EM 

DIA 

MENSALIDADE 

ATRASADA 

PONTUAÇÃO 
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TOTAL: R$  R$   

Tesoureiro da Unidade 

                                        

Capitão Conselheiro 

 

 

 

Critérios de Pontuação: 5 pontos mensalidade paga até dia 10 do mês . 

                                       3 pontos mensalidade paga após dia 10 do mês . 

       2 pontos mensalidade paga no mês seguinte .  

 

Data de entrega do relatório: Até o dia 10 do mês seguinte. 

 

Observações:   l) O tesoureiro da unidade deverá receber o dinheiro da mensalidade e no ato emitir o 

recibo em duas vias para o desbravador. 

   2) A primeira  via  do  recibo  deverá  ser  entregue  junto  com  o  dinheiro  

para  o tesoureiro do Clube ou o diretor associado responsável pelas finanças do Clube.  

  3) O tesoureiro  da unidade deverá guardar o carnê assinado pelo tesoureiro do 

Clube como prova de que ele recebeu o dinheiro e a primeira via do recibo do tesoureiro da 

unidade.  

  4) A partir do dia 10 do mês seguinte, o tesoureiro do Clube terá 10 dias para 

validar o relatório da unidade. 

  5) O conselheiro faz parte da unidade portanto sua mensalidade deverá ser paga ao 

tesoureiro da unidade. 
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9 Eventos Espirituais: Classe Bíblica / Semana de Oração 

Infanto Juvenil / GAIA / Jogos Bíblicos / Visitas 

Missionárias. 

 

Sem eventos espirituais seríamos semelhantes a grupos de acampantes que procuram 

viver a vida sem objetivos espirituais. Como igreja, 

uma de nossas metas principais, se não for a 

principal é exatamente incutir valores eternos na 

formação do caráter de nossos desbravadores. 

São exemplos de eventos espirituais: 

 

 

9.1 Classe Bíblica 

 

Em nosso Clube costumamos repassar os 

estudos para os conselheiros e eles os repassam para 

os seus desbravadores. Esse estilo de ministrar a 

Classe Bíblica é muito mais proveitoso do que a 

Classe Bíblica direta para o Clube todo, em virtude 

de que didaticamente o aprendizado terá mais 

qualidade em virtude do número menor de ouvintes. 
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Mas uma vez que estamos lidando com crianças, nada melhor do que fazer do estudo da 

Bíblia uma atividade superinteressante utilizando criatividade, materiais diversos (tesoura, 

cola, balões, argila, giz, lápis de cor, caneta, borracha) e  muita 

vontade de ensinar com alegria os seus desbravadores. 

Nosso Clube já tem alguns estudos prontos preparados 

para a idade juvenil, onde ministramos a Palavra de Deus e 

junto com ela vem toda uma aplicação prática e divertida 

utilizando os materiais que mencionamos acima. Logicamente 

cada material terá uma utilidade específica: usamos argila no 

fim do estudo da criação com cada desbravador tentando fazer 

um boneco representando a criação de Adão, usamos caça 

palavras com nomes dos diferentes livros da Bíblia no estudo sobre a Palavra de Deus, 

usamos revistas velhas para os desbravadores cortarem e montarem painéis em cartolinas 

quando ministramos o estudo sobre alimentos imundos e saudáveis, utilizamos cartolinas em 

forma de números do 1 ao 7 quando estudamos passo a passo a criação e cada desbravador 

vai desenhando ou colando figuras referente aos dias estudados, usamos figuras do sol ou 

mesmo desenhos do sol, copos com água, Bíblias e etc. 

  Quando estudamos sobre os oito 

remédios de Deus, usamos uma cartolina 

redonda com formato de pizza cortada em dez 

pedaços quando estudamos sobre a importância 

dos dízimos na vida do cristão e o desbravador  

aprende a fazer um orçamento sobre gastos, 

porém lembrando que o primeiro pedaço do 

nosso orçamento pertence a Jesus, estamos 

investindo em Bíblias diferentes das 

tradicionais ( Bíblias com desenho, Bíblia para 

adolescentes, Bíblia para crianças de 9 à 11 

anos que vem com muitas ilustrações ) e 
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estamos fazendo  planos para nosso  Clube assumir  a Classe Batismal para crianças de nossa 

igreja, uma vez que temos uma parte destes estudos prontos, iremos acrescentar mais e mais 

estudos a cada mês e podemos também oferecê-lo para outros meninos e meninas que são 

membros da igreja e  que não são do  Clube. 

9.2 Semana de Oração Infanto Juvenil  

 

Como membro de Igreja desde pequeno, uma vez me questionei: se 

existe semana de oração para os jovens e adultos de nossa 

igreja, porque não fazer uma semana de oração 

envolvendo todas as crianças de nossa igreja?  

Contatamos as lideranças dos seguintes 

departamentos: Rol A e Rol B, Jardim da Infância, 

Primários, Juvenis, a Escola Adventista e 

sentamos juntos para levar avante a ideia. 

Resultado: aprovação imediata e euforia para todo 

o lado. Meu próximo passo foi defender a ideia junto 

à comissão da igreja que aprovou por unanimidade. 

 Neste estilo de programação cada departamento se 

encarrega de montar a plataforma, conseguir variação musical para o seu dia, trazer 

lembrança para um sorteio que é feito antes de começar o programa, apresentar os 

componentes da plataforma, trazer um(a) professora para fazer o momento da história, 

anunciam toda a rotina da semana, incluindo os momentos de louvor e os momentos de 

oração. Se o departamento quiser assumir a mensagem pregada, cabe a ele correr atrás de um 

pregador criança ou juvenil e em hipótese alguma adultos pregam nesta semana. Os 

desbravadores geralmente são convidados para pregar toda a semana, recebem os sermões 

previamente feitos para essa ocasião com a devida antecedência e muitos adultos ficam 

surpresos com a capacidade e o desprendimento dos nossos desbravadores. 
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No ano de 1999, fizemos a segunda edição da Semana de Oração Infanto Juvenil da 

Igreja do Portão com o tema: Amigos de Jesus enfocando mensagens interessantes sobre 

Davi, Timóteo, Ester, Moisés, José e Paulo. Á cada noite começávamos quinze minutos antes 

com música previamente escolhida entre as selecionadas na coletânea e pontualmente (e isso 

é muito importante) às 20:00 horas  a plataforma entrava e fazia a programação. A cada dia 

entregávamos números para as crianças (e nunca para adultos) que lhes dava direito a 

participar do sorteio dos brindes que dávamos dia a dia. À cada noite ficávamos anotando o 

nome de todas as crianças pontuais, pois na sexta à noite, no encerramento entregamos três 

Bíblia diferenciadas (uma para bebes, outra para juvenis e primários e outra para 

adolescentes) sorteadas somente entre os dezessetes pontuais de toda a semana. A euforia de 

poder participar de uma semana só para crianças e ainda por cima ter a chance de ganhar uma 

Bíblia especial e diferente fez a alegria das crianças de nossa igreja e conseguimos também 

conquistar os pais para o nosso lado. 

 Estamos substituindo a tradicional Voz do Juvenil em nossa Igreja por essa Semana 

de Oração Infanto Juvenil, com a vantagem de envolver todos os departamentos e para 

fecharmos com chave de ouro, fizemos um almoço de integração entre os líderes dos 

departamentos envolvidos com suas respectivas famílias.   

 

 

9.3 GAIA – Grupo de Amigos dos Industriários Adventistas 

 

O GAIA  (Grupo de Amigos dos Industriários Adventistas) é um serviço criado na 

sala dos juvenis da Igreja do Portão em 1995 e consistia em receber a cada sábado na hora 

da Escola Sabatina itens de higiene pessoal e que uma vez por ano levávamos aos colégios 

internos adventistas, especialmente o Instituto Adventista Paranaense . 

Começamos com entrega de 1485 itens em 1995 e a cada ano fomos implantando 

novos métodos de arrecadar itens para os alunos bolsistas de nossos colégios, chegando a 

cifra de 5.700 itens no ano de 1999, beneficiando 100 alunos bolsistas do IAP. 
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Como o projeto funciona hoje? Contatamos o colégio logo no início do mês de março 

para saber quantos industriários existem e ao invés de arrecadar mês a mês na Escola 

Sabatina, estamos agora com um cadastro de colaboradores que doa R$ 20,00 (Vinte reais) 

por ano, dinheiro este doado em março, devidamente recebido pelo caixa da igreja local com 

emissão de recibo para todos os doadores e tão logo o dinheiro entra no caixa da Igreja é 

retirado mediante vale pela diretoria do Clube que se responsabiliza de ir comprar em 

distribuidoras os itens que levamos aos alunos: shampoo, condicionador, sabonetes, pasta de 

dente, escovas de dente e absorvente feminino. Montamos um kit básico para cada aluno e 

como já sabemos o nº de alunos fica fácil saber o quanto de cada item será necessário para 

evitarmos o desperdício de dinheiro e de tempo. Marcamos a data de nossa ida e com base 

no efetivamente comprado temos uma ideia de quantos kits poderemos montar e fazemos a 

montagem dos kits no colégio. 

Geralmente temos tido o apoio de um irmão de nossa denominação que gentilmente 

se engajou no projeto e com o seu caminhão tem dado uma colaboração relevante aos 

industriários. 

Distribuímos tudo o que arrecadamos durante as primeiras horas do domingo, logo 

após o por do sol de Sábado. Deixamos tudo o que vai ser doado em caixas fechadas, cada 

aluno recebe uma sacola plástica e cada um dos nossos desbravadores vai fazer a entrega já 

sabe a quantidade exata do que ele deverá colocar na sacola plástica do aluno. 

As reações de nossos irmãos industriários é um misto de surpresa e descrença. A 

maioria deles não consegue entender como de repente, em mais um sábado comum de suas 

vidas, alguns desbravadores chegam e entregam sem nenhum interesse adicional, sacolas 

repletas de itens de higiene pessoal que são extremamente necessários no dia a dia do aluno 

bolsista, itens que talvez muitos não poderiam adquirir em condições normais. 

O GAIA é um projeto que começou com o donativo de apenas cinco (5) sabonetes e 

em sua última edição deixamos 5.700 itens para nossos irmãos bolsistas. Para não dizer que 

ficamos apenas em nosso estado, o GAIA já viajou quinze (15) horas e em 1997 levamos 

aproximadamente 2.800 itens no IACS no Rio Grande do Sul. 
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Temos um sonho: que outros clubes sejam de nosso estado ou não, gostem da ideia e 

façam o mesmo em prol dos industriários de cada estado do Brasil    

 

9.4 Jogos Bíblicos 

 

Diretor de Clube de Desbravadores deve estar sempre atento às novidades que vão 

surgindo na área de jogos bíblicos, pois muitas das vezes, num acampamento e num Sábado 

á tarde essa pode ser a grande opção de programação. 

Quartetos bíblicos, jogos de montar, jogos enigmáticos, jogo da velha 

bíblico, forca bíblica, caça palavras e outros jogos 

devem fazer parte do patrimônio do Clube, ficando 

a cargo de um diretor associado o cuidado com 

todo este material. 

A liderança de nosso Clube já organizou 

três congressos para juvenis no âmbito do Estado 

do Paraná, incluindo capital e interior, e passamos 

tardes inteiras de sábado, desenvolvendo com 

juvenis a prática de jogos interessantes, 

envolvendo Bíblia, Hinário, Lição de Escola 

Sabatina, instrumentos musicais, jogo Exodus 

(jogo a base de dado e pinos que estimulam o 

conhecimento da Bíblia através de 900 perguntas) e 

outros. Desnecessário é dizer que os juvenis 

gostaram e muito do evento e temos planos de 

realizar pelo menos 2 por ano e beneficiar os juvenis de uma 

forma geral. 
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9.5 Visitas Missionárias 

Algumas dicas são importantes caso você como diretor precise levar seu Clube em 

locais como asilos, orfanatos e hospitais. Vamos a elas: 

  

Conscientizar seus desbravadores para se portarem com decência no ambiente em que 

eles irão: num hospital o máximo de silêncio ainda é pouco; num orfanato leve bastante 

alegria; num asilo o mais importante é ouvir o que os mais antigos têm a nos dizer. 

Evite com todas as suas forças de participar de 

quaisquer atividades missionárias e 

eclesiásticas de última hora. Lembre-se que 

Deus espera que façamos o nosso melhor. 

Já que você não vai de última hora, lembre-

se de planejar cuidadosamente o que irás fazer 

quando chegar ao local. Muitos clubes tem a 

seguinte filosofia de trabalho: “O importante é ir. Na 

hora a gente vê o que faz ...”  Um clube desses desonra o nome de Deus, o da igreja e do 

próprio clube. 
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Leve uma programação adequada ao ambiente a ser visitado. Músicas cantadas ou 

tocadas são sempre agradáveis em qualquer lugar que se vá, lembrando sempre de cantar 

baixinho em quarto de hospital. Se você vai a um orfanato leve brinquedos, jogos, histórias, 

marionete, DVDs sobre animais e DVD sobre o Clube. Se você vai a um asilo leve revistas, 

músicas mais suaves, flores são sempre bem vindas e uma boa disposição para ouvir os 

velhinhos. 

Antes de levar coisas para os mais necessitados é louvável que você procure a 

administração do local e sonde com eles as reais necessidades. Não adianta você recoltar 

comida para doar num suposto local de pessoas carentes, se eles já estão sendo adotados por 

alguma organização não governamental (ONG). Levar meias e agasalhos num orfanato para 

depois descobrir que eles acabaram de ganhar o suficiente e estão precisando de outras coisas 

é por demais frustrante. Avalie necessidades, faça uma campanha de recolta com irmãos da 

igreja, parentes, vizinhos, comunidade e só 

então visite a entidade que você se propôs a 

ir. 

Vá sempre de uniforme de gala. 

Nosso uniforme é a nossa marca e por si 

só já deixa uma ideia de grupo, de 

organização, de disciplina, de respeito. 

Se vamos a quaisquer destes locais 

descaracterizados dificilmente se 

lembrarão de nós, ao passo que o uniforme deixa sempre uma recordação na mente 

das pessoas. 

A questão do tempo de visitação. Ambientes como estes são dirigidos com normas 

rígidas de disciplina no que diz respeito ao horário. Fazer uma programação variada, com 

música, com história, com demonstrações, com jogos pode facilmente ser feita em uma hora 

ou no máximo uma hora e meia. O segredo para agradar é não demorar e não ficar o tempo 

todo falando e falando. Seja rápido, criativo, apresente uma variedade atrás da outra e o tempo 

passa com bom aproveitamento tanto para quem ouve como para quem se apresenta. 

Senhor, 

Posso ir para 

o céu de 

uniforme? 
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Antes de ir embora, deixe bem claro quem foi que esteve ali. Muitas pessoas por 

ignorância (e não burrice) nos confundem com os escoteiros. Deixar bem claro que foram os 

desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia é fundamental e se o local permitir comece 

e termine suas atividades com oração. 

 

Termine a visitação entregando os brindes que você arrecadou. Isso deixa uma marca 

indelével no coração dos beneficiados e vocês saem do local com um bom conceito. 

 

Estimule sempre que possível os seus desbravadores a estarem presentes nestes 

ambientes. Muitos deles têm uma vida confortável e maravilhosa e muitos são mal 

agradecidos a seus pais.  Mostre a eles quando chegarem à igreja que a lição que tiramos de 

ir nesses locais é exatamente conscientizá-los para o maravilhoso mundo que a maioria deles 

tem e não consegue sequer agradecer aos pais tudo isso. Valorize a família destes 

desbravadores que não medem esforços para dar o melhor para eles. Essa mensagem vai 

mexer com a cabeça de muitos deles.  

 

 

 

 

Você consegue ver as 

diferentes áreas de um 

acampamento nesta 

imagem? 
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10 Acampamentos e Tipos de Fogo 

 

10.1 Preparativos 

 Um desbravador que não sabe viver feliz e confortavelmente nos campos e florestas 

dificilmente pode ser chamado de desbravador. E dificilmente uma unidade de desbravadores 

é uma verdadeira unidade se não sai tantas vezes quantas puder para acampar por sua própria 

iniciativa. Muitas coisas podem ser feitas nas reuniões do Clube antes da unidade ir para o 

Campo: 

 

 Praticar arrumar a mochila 

 Aprender a fazer cama com cobertores 

 Treinar nós e amarras 

 Prática de culinária de campo 

 Projetos de acampamentos 

 Preparar cardápio 

 Relembrar aulas de sinalização e sinais de pista 

10.1.1 Onde Acampar? 

 

 Uma das maiores alegrias de um bom 

conselheiro e seu capitão é saírem os dois, 

explorando os arredores até encontrarem local de 

acampamento para uso de sua unidade numa 

fazenda, granja ou um residência privada com 

amplos terrenos. Encontrando o local, eles devem ir 

ao proprietário e explicar quem são eles e o que estão 

pretendendo, tentando persuadi-lo a ceder-lhes o 

local. Em geral, eles gostam de ajudar os 
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desbravadores que se apresentam devidamente uniformizados e cheios de entusiasmo. 

Lembre-se de que a permissão para acampar de novo no mesmo local só será dada àqueles 

que se portaram como acampantes de primeira categoria.  

                        

10.1.2 Um bom local de acampamento deve ter: 

 Água potável, terreno próprio, segurança, lenha, acesso e paisagem. 

 

10.2 Chegada ao Acampamento 

  Ao chegar ao acampamento uma unidade se denuncia como noviça inesperadamente 

pela terrível confusão e pelas trapalhadas que faz. Todos correm para lá e para cá, cada um 

se metendo no caminho do outro, querendo fazer tudo e não fazendo nada e afinal deixando 

que um pobre sacrificado tenha que armar a barraca sozinho. Outro procura acender o fogo 

e depois descobre que não tem como mantê-lo porque ninguém foi  apanhar lenha. E assim, 

tudo se torna uma grande bagunça. 

 Aqui está uma boa maneira de distribuir as tarefas: 

1. Na última reunião antes de ir ao acampamento, o conselheiro faz um pequeno mapa onde 

ele distribui as tarefas e define o que cada desbravador vai fazer e que dia o mesmo ficará 

responsável.  

2. No local eles devem planejar a planta do acampamento. A unidade se reúne em Conselho 

de modo que as ideias de todos sejam ouvidas. O Conselho decide qual será o local de 

cada coisa: a barraca, a fossa de lixo sólido e lixo líquido, a dispensa e o depósito de 

lenha. 

3. Armar as barracas: 4 desbravadores é a regra geral. Abotoar ou amarrar as suas portas ou 

aberturas, colocar 4 espeques nos 4 cantos, colocar os esteios das barracas em posição, 

enterrar no solo os espeques e amarrar os esteios aos cabos, cravar os espeques e fixar os 

espeques dos panos das paredes.  

4. Apanhar lenha o mais rápido possível. 
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5. Preparar o fogão. 

6. Apanhar água. 

7. Armar a barraca da intendência ou despensa 

8. Fazer pequenas construções, portal e etc. 

9. Cavar a latrina e fazer o banheiro de campanha. 

 

10.2.1 Durante o acampamento  

Tudo no acampamento deve ser feito com divertimento como um jogo, inclusive 

cavar a latrina, apanhar a lenha, a água, cozinhar, lavar toda a louça deixando tudo muito 

limpo e brilhante.  Quem não vai para um acampamento com este espírito de achar tudo 

excelente e divertido, inclusive enfrentar uma chuva torrencial, ou não gosta de acampamento 

ou ainda precisa aprender muito sobre companheirismo, sobrevivência, trabalho em 

conjunto, em unidade. Os desbravadores são camaradas que podem cuidar bem de si mesmos 

e ainda podem ajudar os outros na floresta tropical, no deserto, numa montanha ou 

explorando o polo. 

Enquanto fazem um verdadeiro acampamento, há bastante tempo para a unidade fazer 

algumas atividades e alguns jogos: 

 Sinais de Pista – metade da unidade segue a pista feita pela outra metade. 

 Fazer uma séria de modelos em gesso de pegadas de animais e pássaros e 

identificá-los. 

 Fazer um mapa botânico do local de seu acampamento com todas as árvores que 

puder identificar. 

 Fazer uma coleção de todas as flores silvestres encontradas e tipos diferentes de 

capim ou grama. 

 Fazer um mapa do local. 

 Treinar na prática, um método de avaliação de distância. 

 Sinalização em grandes distâncias. 

 Dica: Mantenha a unidade engajada e ocupada. É o ócio que leva a indisciplina.  
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10.2.2 Últimas coisas a fazer de noite: 

 Escovar os dentes 

 Cobrir o balde de água e o depósito de lenha 

 Apagar o fogo se ninguém for fazer ronda ou cobrir as brasas do fogo se houver ronda. 

 Verificar se nada foi deixado ao sereno 

 Afrouxar os cabos das barracas 

 Fazer uma breve meditação com seus 

desbravadores e orar uns pelos outros.  

    

10.2.3 Primeiras coisas a fazer pela 

manhã:  

 Assoprar o fogo 

 Fazer a higiene pessoal 

 Esticar os cabos das barracas 

 Fazer a Devoção Matinal. 

 Tomar o desjejum, lavar o material sujo e pratos 

 Fazer uma vistoria pelo local do acampamento. 

 Preparar e hastear a Bandeira Nacional e a do Clube. 

 

10.2.4 Durante o Acampamento: 

Planeje atividades que envolvam a natureza. Segue sugestões de atividades de campo 

interessantes para os desbravadores: 

 

10.2.5 Durante o dia a dia do acampamento: 

 Anotar os pios de aves, vozes de animais, sons da floresta e insetos. 

 Observar e anotar pegadas, abrigos (ninhos, buracos ...) 
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 Anotar desastres ecológicos, armadilhas (teias, plantas carnívoras...) 

 Achados curiosos da natureza dos quais são tiradas lições espirituais. Ex: Cada 

unidade parte numa direção com hora marcada de voltarem ou seguem uma trilha 

diferente para se encontrarem num ponto combinado na floresta onde se dará o Culto 

JA ou encontro. A missão é encontrar coisas interessantes para o grupo. Em torno do 

achado a unidade terá alguns minutos para fazer diante do grupo uma preleção: um 

verso bíblico decorado, alguém recita uma poesia, uma pequena palestra tirando lição 

para o grupo, tudo dentro do que foi achado na mata, podendo inclusive apresentar 

um cântico sobre o assunto. 

 Capacidade de observação: 

Anotarem que aves, animais ou insetos cantam à noite, quais os que cantam ao 

amanhecer e os que cantam ao pôr do sol. 

À que horas a maioria das aves começa a cantar. 

Que animais, aves, insetos você viu ou ouviu e que é capaz de identificar por nomes. 

Quantos tipos de plantas você consegue identificar neste acampamento. 

 

10.3 Em caminhadas: 

 Fazer um mapa da trilha/estrada 

incluindo vegetação, topografia e 

suas impressões sobre os lugares 

percorridos. 

 Fazer uma pergunta bíblica ou 

mostrar uma folha que você 

conhece ao primeiro da fila e se ele 

ou alguém da unidade não souber, 

vai para o final da fila.  

 Passar a notícia: dá-se um recado 

curto ao primeiro e este passa 
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adiante e quando a mensagem chegar ao final, ele diz maranata ou qualquer outro 

coisa ou o último vem para frente. 

 Anotar sons, pegadas, desastres ecológicos, abrigos e fauna. 

10.3.1 Tardes de Sábado: 

 Caçada Bíblica – Uma unidade ou os meninos procuram na Bíblia nomes de animais 

e aves (nome e passagem) 

 Flora Bíblica – Idem, porém com flores e plantas. 

 Os nós e a Bíblia – Qual a unidade que consegue achar mais nós na Bíblia. 

 A corda e a Bíblia - Qual a unidade que consegue achar mais depressa passagem com 

a palavra corda. 

 Classe de Desbravador Bíblica – Unidades que conseguem achar na Bíblia os nomes 

das Classes Regulares. 

 Planta Bíblica – Descobrir na Bíblia uma planta que existe no acampamento. 

  

Pode-se dar uma tarefa para cada unidade.  Não usar concordância bíblica.  Não permitir 

espírito de competição ou frivolidade com a Palavra de Deus principalmente por ser sábado 

e estarmos envolvidos com a Bíblia.  Conduza as coisas com alegria juvenil sem perder as 

virtudes cristãs. Não confundir alegria com algazarra, recreação com competição e 

descontração com frivolidade. 

Use sua criatividade, encha seu acampamento e/ou programa de atividades sadias e 

próprias para cada hora, especialmente no sábado. Seu programa pode ser cada vez mais rico 

e diversificado. Em vez de dizer não, programe muita coisa para o seu sábado. Que a Bíblia 

seja o mais interessante e ativo livro para sua garotada.                       

10.4 No fim do Acampamento: 

“DEIXE NADA”, exceto seus agradecimentos e, quem sabe uma muda de árvore 

plantada. 
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Querido Lider de Desbravadores! 

     Este material foi desenvolvido com muito carinho e 
cuidado com o único objetivo de auxiliar você em sua 
jornada ao lado de nossas crianças e juvenis. 
     Queremos acima de tudo que você obtenha 
sucesso em seu Ministério Jovem e possa ao lado de 
seu clube, desfrutar de grandes e emocionantes 
momentos ao lado de Cristo. 
     E para continuarmos a fazer mais e melhor por 

você, é com alegria que lançamos o Selo 

Desbravador – Adole Brasil 

 

 
Este Selo Especial tem por objetivo: 

•Estar de acordo com os princípios da DSA, USB e do 
Ministério Jovem da IASD 

•Demonstrar nosso compromisso com os 
Desbravadores em todo Brasil e o mundo 

•Diferenciar nossos materiais na web valorizando o 
site da Robinson.com com qualidade e volume de 
conteúdo voltados para o Ministério dos 
Desbravadores através do Adole Brasil 
 

     Gostaríamos de convidar a você a fazer parte desta 
grande família.  
     A família dos Desbravadores e do Adole Brasil. 
 

Atenciosamente – Equipe Adole Brasil 

http://robinsonamorim.com.br/ 

Sou Diretor de Desbravadores 

Adole Brasil 
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“Sou Diretor de Desbravadores e Agora” é 

um Manual desenvolvido para você levar 

para seu clube. Dividir com sua equipe e 

ler na cabeceira da sua cama, na sua 

barraca, em suas caminhadas...   

Sou Diretor de Desbravadores 

O Manual “Sou Diretor de Desbravadores e Agora?” de Robinson Huguenin Amorim 
está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-

CompartilhaIgual 4.0 Internacional. 
Baseado no trabalho disponível em http://robinsonamorim.com.br/. 
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