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Orientações aos Diretores
1 – O Dia Mundial dos Desbravadores será no Sábado dia 15/09/2018, e neste mês de
Setembro também teremos outras 4 atividades muito importantes que envolvem nosso Clube.
a) Semana do Lenço (09-15/Setembro). Nestes dias o desafio é para que os membros do
Clube de Desbravadores usem o lenço durante toda a semana. O lenço amarelo identifica quem
somos e chama muito a atenção por onde passamos. Queremos divulgar o Clube de
Desbravadores despertando a curiosidade das pessoas. Também queremos valorizar a vida
usando o lenço. O mês de Setembro é considerado o mês amarelo como um alerta contra o
suicídio. As pessoas são motivadas a usar a cor amarela em camisetas, em outras peças de
roupa etc. Nós estaremos usando o lenço amarelo como um símbolo para valorizar a vida, e
dizer que com Jesus a vida faz sentido. E mais do que isso, queremos mostrar que é muito bom
ser Desbravador e convidar outros a também participarem do Clube. Por isso nessa semana
usaremos o lenço para ir à escola, ao trabalho, no supermercado, no ônibus, no carro, brincando
com os amigos e nas atividades do dia a dia. É claro que precisamos tirar fotos e divulgar nas
redes sociais.
b) Reencontro de Ex-Desbravadores (14-15/Setembro). Em qualquer dia da “semana do
lenço” ou na sexta à noite dia 14, vamos convidar os que já foram do Clube, mas hoje estão
afastados ou longe da Igreja para que venham assistir às comemorações do Dia Mundial do
Desbravador no sábado dia 15. Afinal “Uma vez Desbravador, sempre Desbravador”. Esta é uma
oportunidade para resgatar pessoas para Jesus. O Clube pode entrar em contato com os exdesbravadores através de telefone, whatsapp, visita na casa, e-mail, serenata, etc. No programa
de sábado deve-se fazer uma menção especial a eles.
c) Batismo da Primavera (em todo o mês de Setembro). Os departamentos que devem
trabalhar unidos para fazer um batismo inesquecível são: Ministério Jovem; Desbravadores,
Aventureiros; Ministério da Criança e Adolescente; Escola Adventista; Escola Sabatina dos
Juvenis, Adolescentes e Jovens. Às vezes não será possível fazer no próprio dia 15, mas seria
melhor que fosse porque é o clímax de tudo o que as Classes Bíblicas fizeram durante o ano. É
muito bonito e impactante quando os juvenis são batizados com o uniforme do Clube.
d) II Campori Online da Divisão Sul Americana “Vamos com todos” (14-16/Setembro). Este
evento será transmitido pelo Facebook “Desbravadores DSA”. Não será necessário muito
preparo porque as principais atividades são as descritas acima, mas além destas teremos alguns
desafios por Clube que envolverão: preparar um tronco de madeira e cravar a machadinha do
Clube na abertura do Campori Online; compartilhar fotos, “Desafio Relâmpago”, etc. É
necessário fazer a inscrição pelo Sistema de Gestão de Clubes (SGC) de todos os que vão
participar, se desejam receber os trunfos. O valor é de R$ 3,80 por pessoa. Os trunfos serão
entregues pela Associação/Missão até Janeiro/2019. Procure fazer a inscrição para que seu
Desbravador tenha a oportunidade de conhecer um pouco da grande família de Desbravadores
da América do Sul e ter um trunfo da DSA na faixa. Os horários de transmissão serão: Sexta
20:00hs; Sábado 8:00hs e 14:00hs; Domingo 9:00hs (hora de Brasília). Mas vocês podem
assistir em qualquer outro horário que for mais conveniente ao Clube. As transmissões serão de
no máximo 30 minutos cada. As atividades ocorrerão no Clube mesmo, na Igreja ou na

vizinhança. O principal é participar com todo o Clube ou por Unidades conectados a um
computador ou celular no Facebook “Desbravadores DSA” nos horários acima. Seus
desbravadores vão gostar de ver o “Pedrito” e suas histórias e se conectarem com os mais de 11
mil Clubes e 318.000 Desbravadores que temos. As inscrições podem ser feitas entre os dias 30
de Agosto a 05 de Setembro.
2 – Dicas para o Dia Mundial do Desbravador.
a) Faça deste dia realmente um dia de alegria na sua Igreja. Enfeitar a Igreja com um grande
lenço amarelo fica muito bonito.
b) Escolha alguns Desbravadores para fazer a recepção.
c) “Vamos com todos” é o tema. Destaque esta frase preparando um banner, ou cartaz, ou
projeção na tela da Igreja. O desenho dos desbravadores no caminho estreito caminhando para
o céu pode ser replicado em local adequado na igreja também.
d) O programa deve ser impactante e curto ao mesmo tempo. Se o Batismo da Primavera em
sua Igreja será ao final do culto, então será preciso encurtar ainda mais outras atividades. Evite
fazer investiduras ou admissões de lenço no momento do culto. E, se for realmente necessário,
que seja em menos de 5 minutos. Lembre-se de que: se o culto deste sábado terminar antes do
horário normal, todos sairão felizes.
3 – Dicas para o Sermão do Dia do Desbravador “Vamos com todos”.
a) Faça uma entrada especial dos Desbravadores no momento do Culto e que fiquem
assentados ao lado da plataforma ou nos bancos do Coral da Igreja. Se não for possível estarem
à frente, então que fiquem nos primeiros bancos da Igreja em local previamente separado.
b) Normalmente no Dia Mundial do Desbravador não há o Momento Infantil.
c) Repitam os Ideais e cantem o Hino do Desbravador. (Para reduzir o tempo, não é necessário
repetir todos os ideais. Mas pelo menos o voto e a lei).
d) “Vamos com todos” é o tema do sermão, e a palavra “todos” precisa ser bem enfatizada.
Por isso prepare cartazes coloridos ou banners com a escrita “todos”. Melhor seria se cada
desbravador tivesse um cartaz, mas se seu Clube é grande podem ser dois juvenis para cada
cartaz. Existem muitos versos da Bíblia que podem ser mencionados no sermão com a palavra
“todos”. A medida que o pregador vai mencionando um verso, um desbravador se levanta e
mostra o seu cartaz, depois ele se assenta. A quantidade de versos a serem usados vai
depender do tamanho do Clube. Use uns 18 versos no máximo. Escolha dentre os que estão no
texto do sermão os mais importantes. Se possível, prepare uma tela de projeção com cada verso
para que todos possam ler ao mesmo tempo, mas sem a palavra “todos”. Quem vai completar o
verso é o desbravador que vai se levantar com o cartaz. Cada um, ou cada dupla por sua vez.
Exemplo: Mat. 11:28 “Vinde a mim, ...... os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.”
Quando o pregador estiver lendo o verso, um desbravador se levanta e mostra a palavra “todos”.
Faça da mesma maneira com todos os versos. Ao final do sermão haverá um momento de apelo
em que os desbravadores se levantarão e responderão ao chamado, todos mostrando os
cartazes com “todos”. Por isso é importante fazer um ensaio com o Clube.
e) Como apenas uma palavra será mostrada, quanto mais cores diferentes tiverem os cartazes
ou banners melhor.
f) O ideal é que todos os Desbravadores participem. Alguns vão dirigir a recitação dos Ideais,
outros o Hino, outros podem fazer a mensagem musical e na medida do possível, que todos
participem no sermão levantando a palavra “todos”.

VAMOS COM TODOS

Sermão para o Dia Mundial dos Desbravadores 15/09/2018
Hino inicial: Mansão sobre o monte 501; ou Seguindo a Jesus 474.
Introdução
1) Ele não conseguiu salvar todas as crianças!
Nicholas queria muito salvar todas as crianças filhos de judeus que viviam em Praga na
Tchecoslováquia em 1939, mas conseguiu salvar 669.
Ele fretou trens em Praga para salvar crianças judias levando-as para a Inglaterra. Essas 669
crianças e juvenis seriam destinadas aos campos de concentração e extermínio nazistas, mas
resgatadas por esse herói, elas receberam no Reino Unido um lar e uma família.
Nicholas Winton organizou o resgate para salvar a todas as crianças judias que estavam em
Praga. Oito trens viajaram por 4 países nesse resgate heroico. Mas o trem, o de número 9, não
chegou ao destino final previsto. Era Setembro de 1939 quando o Reino Unido declarou Guerra
contra a Alemanha. Na verdade o último trem não chegou a sair da Estação de Praga. Ele tinha
250 crianças que jamais foram vistas novamente.
Winton salvou muitas crianças, mas não conseguiu salvar a todas.
2) Em Êxodo 10:9 lemos de um grande herói, que aos 80 anos de idade também queria salvar
as crianças, os juvenis, os adultos e os idosos. Se você perguntasse para Moisés: “Quem você
levará para Canaã?”, a resposta dele seria: “Vamos com todos, vamos com os jovens, as
crianças, os adultos e os idosos.”
Moisés tinha o desejo, o sonho e a visão de levar todas as gerações para Canaã.
Depois de Jesus, ele foi o maior líder de toda a história humana e sabia que tinha que salvar as
crianças e os jovens também. Para ele as novas gerações não eram um fardo para carregar,
eram parte integral da família de Deus.
3) Nosso sonho como líderes de Igreja é levar todos para a Canaã celestial.
Por isso o Dia Mundial dos Desbravadores e o Batismo da Primavera deste mês de Setembro
tem como lema: “Vamos com todos”.
Todas as gerações são importantes para a Igreja e para Jesus. Ele tomou tempo para abençoar
crianças e adolescentes e repreendeu os líderes que pensavam que somente os adultos é que
são importantes para o Salvador. Marcos 10:13-16.
“Jesus sempre gostou de crianças”, DTN 359. Ainda na mesma página Ellen White escreve que
não eram somente bebês que foram entregues por suas mães a Jesus: “Alguns já haviam
passado a primeira infância, entrando para a meninice ou para a adolescência.”
4) A igreja Adventista do Sétimo Dia é jovem e tem vários Departamentos que ajudam no
desenvolvimento cristão das novas gerações. Eles são os Clubes de Aventureiros, Clubes de
Desbravadores, Jovens Adventistas, Ministério da Criança e Adolescente, Educação Adventista
com as Escolas e Colégios e as Classes da Escola Sabatina responsáveis por essas idades.
Neste mês de Setembro todos esses Departamentos estão unidos para, assim como Moisés,
levar a todos para mais perto de Jesus e do céu.

I - “Todos” na Bíblia
Vamos relembrar alguns versos da Bíblia que falam sobre “todos”.
João 3:16 diz “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”.
Joel 2:32, Romanos 10:13 e Atos 2:21 confirmam que “todo aquele que invocar o nome do
Senhor será salvo”.
Mat. 11:28 “Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei”.
Mat. 24:39 “E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também
a vinda do Filho do homem”.
Mar. 10:44 “qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos”.
Mar. 13:13 “E sereis odiados por todos por amor do meu nome; mas quem perseverar até ao
fim, esse será salvo”.
Atos 4:31 “E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos; e todos foram cheios do
Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus”.
Atos 17:30 “Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os
homens, e em todo o lugar, que se arrependam”.
“Todos os mentirosos se perderão”. Apoc. 21:8
Rom. 3:23 “Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus”.
Hebreus 12:14 “Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor”.
Hebreus 11:13 “Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas; mas vendo-as
de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na
terra”.
Tito 2:11 “Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens”.
II Tim. 4:7, 8 “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da
justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a
mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda”.
I Tim. 2:1-6 “Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações,
intercessões, e ações de graças, por todos os homens”.
Col 3:11 “Cristo é tudo em todos”. E I Cor 15:28 “que Deus seja tudo em todos”.
Efe 6:16 “Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos
inflamados do maligno”.
Efe 4:6 “Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós”.
II Cor 5:15 “E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para
aquele que por eles morreu e ressuscitou”.
II Cor 5:10 “Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo”.
I Cor 15:51 “Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos
seremos transformados”.
I Cor 12:26 “De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele; e,
se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele”.
I Tim. 2:3,4 “Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador,
que deseja que todos os homens sejam salvos”.
Apoc. 3:19 “Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois zeloso, e arrepende-te.”

II – “Alguns” na Bíblia
Deus quer que todos se arrependam e sejam salvos, mas um remanescente será salvo. No
tempo do Dilúvio a corrupção era total, então “Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres
humanos” Gen. 6:13. E somente alguns foram salvos: exatamente 8 pessoas.
II Pedro 3:9 “O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; mas é
longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a
arrepender-se.”
Mesmo que façamos de tudo convidando pessoas para a salvação, não são todos os que irão
aceitar. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo que disse:
“Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos,
para de alguma forma salvar alguns.” I Coríntios 9:22
III - Falta uma
99 Ovelhas significa “todos”?
“Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas, e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no
campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la?”
Lucas 15:4
“E, se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que
com as noventa e nove que não se perderam.” Mateus 18:13
“Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do
que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se.” Lucas 15:7
A alegria de um pai é estar com todos os filhos no caminho; a alegria de um diretor é estar com
todos os desbravadores na caminhada para o céu. A alegria da família desta igreja é ir com
todos, sem deixar ninguém para trás.
Conclusão
1) Winton salvou 669 crianças, o líder Moisés resgatou cerca de um milhão e meio de pessoas
do Egito, Jesus quer que todos O aceitem para serem salvos e caminhem na direção da Canaã
Celestial.
Vamos com todos?
2) Os 12 meninos que tinham entre 11 e 17 anos e o técnico de futebol na Tailândia não podiam
imaginar a grande mobilização que havia fora da caverna para salvá-los. Centenas de pessoas
entre elas bombeiros, mergulhadores, profissionais de várias áreas e até de outros países
vieram para tentar salvar a todos.
128 milhões de litros de água foram drenados para fora da caverna, mas parecia não ser
suficiente.
O mundo inteiro através dos jornais e TV acompanhava os esforços para o resgate. A missão
era considerada de alto risco.
Presos por 17 dias na escuridão da Caverna, finalmente todos foram salvos no dia 10 de Julho
de 2018.
3) Nosso objetivo como Clube de Desbravadores é salvar do pecado e guiar no serviço.
Queremos salvar todos. Esse resgate é difícil mas seguimos Aquele que morreu para salvar a
todos os que Nele creem.
Não queremos salvar 12 meninos, não queremos salvar só alguns. Desejamos sair logo deste
mundo escuro. Queremos ir no caminho para o céu com todos.

Apelo
O dia da salvação é hoje. O dia para aceitar a Jesus é hoje.
Se você, assim como o jovem rico, não se entregar totalmente a Jesus, talvez sairá deste lugar
triste e sem esperança.
1) O primeiro convite é para nossos meninos e meninas, os adolescentes da igreja, os
Desbravadores para que se entreguem a Jesus. Quantos de vocês querem ser salvos? Fiquem
em pé neste momento.
E agora vocês desbravadores que estão em pé; quantas pessoas de sua família vocês
gostariam de levar para o céu? (neste momento eles levantam as placas ou cartazes escrito:
“todos”).
2) O segundo convite é para aqueles que foram desbravadores e estão aqui hoje. Deus tem um
plano para cada um de vocês.
Quero falar ao coração de cada um agora. Você é muito importante para Jesus. Ele te ama
muito e quer que você volte a caminhar na trilha para o céu.
Jesus preparou um plano de resgate de alto risco para salvar você. Neste resgate Ele morreu
por você. Hoje é o dia da oportunidade. Você aceita ser resgatado deste mundo escuro? Você
aceita que Jesus tome a sua mão e te guie no caminho para o céu?
Quero que você venha a frente junto com os Desbravadores e outros que querem ser
resgatados por Jesus.
Venha aqui agora, não deixe que nada nem ninguém te atrapalhe na caminhada para o céu.
Venha aqui a frente para orarmos por você.
Escute o convite de Jesus: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos
aliviarei.” Mateus 11:28
3) Por fim, meu convite é para todos.
Queremos ir com todos para a Nova Jerusalém.
Quantos de vocês desejam renovar seu voto de fidelidade a Jesus? Quantos desejam seguir
com passos firmes neste caminho estreito rumo ao céu?
Por favor, coloquem-se em pé para demonstrar que querem ir com todos.
Queremos ir com todo o nosso Clube de Desbravadores; queremos ir com todos os nossos
jovens; queremos ir com todos os nossos alunos da Escola Adventista; queremos ir com todos
de nossa família; queremos ir com toda a Igreja para o lar celestial.
O último verso da Bíblia também tem uma benção para todos os fiéis em Apocalipse 22:21 “A
graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.”
Oração de consagração.
Batismo da Primavera
Hino final: Lindo País 571, ou Além do rio 570
Oração final
Pr. Udolcy Zukowski
Diretor do Ministério dos Desbravadores
Divisão Sul-Americana

