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BEM-VINDOS DESBRAVADORES!
Bem-vindos, Desbravadores!

Que bom vê-los aqui!
Eu sou o Théo e essa é a Lili. 

Preparem-se para conhecer 
os bastidores da luta do 
Grande Conflito do Bem 

contra o mal, viajando entre 
cavalos, monstros, símbolos 

e verdades eternas do 
Apocalipse!

Nós construímos a
Ferrugem, essa máquina 

maravilhosa que vai nos levar
para as mais divertidas aventuras!

E também o R-bot, nosso
amigo robótico que nos

ajudará com todo conhecimento 
do seu banco de dados!
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USB 12

ESCATOLOGIA
ESPECIALIDADE

Neste estudo teremos muitas emoções.    
Enquanto você completa o seu álbum de     

figurinhas você irá participar de uma 
jornada de aprendizado e fé.

Nesse percurso vocês 
também farão três especialidades:

Os requisitos 
estão espalhados 
pelo estudo e a 
conclusão ocorre
 na 11ª lição.

Para receber essa 
especialidade é necessário 
completar o álbum
de figurinhas e 
participar da visita 
conduzida ao museu 
do Desbravador no 
Campori da USB ou a
outro museu orientado
pela diretoria do clube.

USB 14

COLECIONADOR
ESPECIALIDADE

Para completar 
essa especialidade, 
é só preencher 
todo estudo 
corretamente. 

USB 13

APOCALIPSE
ESPECIALIDADE

Em cada lição viajaremos para
um cenário como este que você

vê ao fundo, conhecendo um pouco
mais de como tudo se desenrolou até aqui!
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O START DO CONFLITOlição 01

Por que então temos
 espinhos nas flores? 

Por que os belos 
pássaros têm seu canto silenciado 

por um curto tempo de vida? 

Qual é a fonte 
da maldade?

Tudo isso é obra de um vilão, e o 
Apocalipse revela quem é esse vilão 

que está por trás da existência do mal.

6

1- Quando surgiu esse vilão? Apocalipse 12: 7-12 
Escolha a alternativa correta e depois cole a figurinha no local indicado:
(     ) No céu, um grupo liderado pelo dragão lutou contra Miguel e os anjos
(     ) Ninguém sabe onde surgiu o mal
(     ) Surgiu na terra quando Caim matou seu irmão Abel

L1 01

SURGE O VILÃO
APOC. 12:7-12

SE LIGA

No céu cada anjo teve de escolher um lado no 
Grande Conflito. A maioria confiou no Criador, 
mas infelizmente alguns anjos tiveram 
dúvidas e preferiram o lado da rebelião. Um 
em cada três anjos (Apocalipse 12:4) ficou ao 
lado de Lúcifer, que era um querubim, líder 
dos anjos, perfeito em seus caminhos 
(Ezequiel 28:13-18; Isaías 14:12-14) até permitir 
que a maldade entrasse em seu coração. Não 
teve outro jeito... Lúcifer e seus anjos foram 
expulsos do céu.

Também estamos em guerra! 

Esta guerra tem regras que protegem 
nossa liberdade de escolha. Deus limitou a 

ação do poder do mal, pois se isso não 
fosse feito não teríamos a mínima chance. 

Uma dessa regras é: Deus não permite 
tentação maior que a nossa força de 

vencer. I Coríntios 10:13. 



ENCONTRE O IMPOSTOR
Para ilustrar como Satanás introduziu o mal entre nós, brinque de Among Us ou de 
Detetive com as crianças.
Prepare cartões com as fichas de ‘’Inocente’’ e ‘’Impostor’’,  a cada 5 inocentes, tenha 1 
impostor. 
Coloque-os para fazer atividades variadas para que tenham sua atenção dividida. Os 
impostores precisam eliminar os inocentes, tocando-os sem 
que os demais percebam. O inocente que foi eliminado não pode apontar o impostor. 
Os impostores precisam ser identificados pelos inocentes antes que todos sejam 
eliminados.

L1 02

2 - Adão e Eva foram protegidos de 

um ataque direto dos anjos maus, mas 

foram colocados à prova. Deveriam 

mostrar que serviam a Deus por amor 

e não obrigação.  De acordo com 

Gênesis 2:15-17, qual foi a prova? 

Cole a figurinha correta no espaço 

ADÃO E EVA SÃO PROVADOS
GEN. 2:15-17
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3-Adão e Eva poderiam ter vencido a 
tentação? I Coríntios 10:13
Escolha alternativa correta:

(     ) Não. Era impossível para Adão e 
Eva vencerem a prova.

(     ) Não. Adão e Eva já estavam 
predestinados a caírem em pecado.  

(     ) Sim. A tentação era de acordo com 
a força e conhecimento que Adão e Eva 
possuíam

4- Quais foram as consequências imediatas da escolha de Adão e Eva?
                                                                                        Gênesis 3:7-8; 15-19; 4:8
Complete com V ou F:

(     ) Adão e Eva perceberam sua nudez e se esconderam de Deus.
(     ) A mulher poderia ter muitos filhos.
(     ) A terra produziria ervas daninhas, plantas com espinhos.
(     ) O trabalho do homem seria mais fácil.

5- Quais são as promessas  do Apocalipse? 
(     ) O mal e o seu causador, o dragão, serão 

completamente destruídos. - Apoc. 20:10
 
(     ) Deus vai restaurar o que foi destruído e fazer 

novos céus e nova terra. - Apoc.21:1-5

Deus poderia ter destruído 
Lúcifer e seus anjos, mas a 
partir daí todos os seres 
criados iriam obedecer a 

Deus por medo e não por amor.

A liberdade de escolha é dada a todos. 
Um dia Deus vai restaurar o que foi 

destruído e nunca mais haverá dúvidas 
sobre Deus, sobre Seu Amor e Seus 

planos para Seus filhos.

L1 03

A ÁRVORE DO CONHECIMENTO
GEN. 2:17

L1 04

OUVINDO A VOZ DE DEUS
GEN. 3:8

L1 05

A SERPENTE OS ENGANA
GEN. 3:1



DECIFRANDO OS MISTÉRIOSlição 02

L2 01 L2 02

L2 05 L2 06

Olá querido desbravador!
Essa nossa próxima viagem

será cheia de enigmas!

Para começarmos, você
precisa colar as figurinhas e

encontrar quantos tigres
temos nesta imagem!

SE LIGAA própria palavra de origem grega 
´´Apocalipse´´ significa revelação, 
no sentido de mostrar algo que 
estava escondido.

1- Deus deseja que o livro fique 
em segredo? Apocalipse 1:1-3 
Escolha a alternativa correta:

(     ) Sim. Quanto menos pessoas 
souberem os segredos de 
Deus melhor.

(     ) Não. Deus revela Seus 
segredos ao Seu povo 
através dos profetas.

(     ) Sim. Nem deveríamos estar 
estudando sobre isso. 8

L2 03

L2 07

L2 04

L2 08

O livro do Apocalipse foi escrito com código 
cifrado para  que somente aqueles que 

buscarem as chaves corretas o consigam decifrar!

Qual foi o resultado? 
Marque aqui e mostre 
para o seu instrutor!

Se estiver correto, avançaremos
na nossa viagem, rumo a

outros desafios!



2- Qual a recompensa para aqueles que buscarem os segredos 
do livro? Apocalipse 1:3

Cole a figurinha que corresponda a resposta correta:

L2 09

BEM-AVENTURADO
APOC. 1:3 

“Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem 
e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo.”

O livro fala de um novo reino eterno, fala sobre o Rei 
do reis, o julgamento de todos os seres humanos, inclusive de reinos 

corruptos e abusivos que seriam derrubados. Assim, diante de
 todas essas informações, o livro poderia ter sido 

destruído por pessoas mal-intencionadas.

L2 10

Para encerrarmos, 
que tal uma busca 

por uma dica muito
preciosa?

Então agora, responda
colando a figurinha no espaço

ao lado: 
Por que um livro com 

tantos benefícios 
foi escondido em 

códigos?

Escaneie esse 
QRCode e

e leve essa dica 
com você!

VERDADES ESCONDIDAS
Para ilustrar como o livro do Apocalipse é escrito em códigos e que 
aprendê-los é essencial, vamos brincar de esconde-esconde. Esconda 
alguns desbravadores com partes de uma passagem bíblica de 
Apocalipse. Faça com que as unidades procurem por eles para montar a 
frase completa! 
Você também pode criar a sua própria versão da brincadeira, adaptando 
à realidade de seu clube!

PARA QUE ELA NÃO FOSSE DESTRUÍDA

9



O HERÓI DO APOCALIPSElição 03

Todos gostamos de filmes de heróis. 
Seria incrível termos super poderes
para resolver os nossos problemas 

e ajudar outras pessoas.

Saiba um segredo: ninguém 
falsifica uma nota de 15 reais, 

uma falsificação só faz sentido 
se for bem parecida com uma 

nota verdadeira.

Assim, observe como
os heróis que mais fazem 

sucesso no cinema são 
cópias dos heróis da Bíblia.

Logo no início o 
Apocalipse apresenta o 

herói do livro.

L3 01

NOSSO HERÓI
APOC. 1: 1 e 1: 17

1- Quem é o herói do livro do 
Apocalipse? 

Apocalipse 1: 1 e 1: 17.

ESCOLHA A FIGURINHA CORRETA 
E COLE AO LADO

2- Qual foi o maior de todos os 
atos desse herói do 
Apocalipse? Apocalipse 5: 9-12.  
Escolha a alternativa correta:

(     ) Como cordeiro foi morto por
        nossos pecados e glorificado.

(     ) Escreveu um livro cheio de 
         mistérios.

(     ) Iniciou uma guerra no céu.

3- Como era a aparência do Senhor Jesus segundo João, o autor do livro?
Sua Voz era como  ________________ Apocalipse 1:15
Suas roupas _____________ Apocalipse 1: 13
Cabelos________________________ e seus olhos________________________ Apocalipse 1:14
Sua face era como o ____________. Apocalipse 1:16

10



L3 04

E SEUS OLHOS...
APOC. 1:14

ATÉ O ÚLTIMO HOMEM
Para ilustrar como o nosso verdadeiro Herói trabalha pela salvação de 
TODOS, vamos brincar de resgate.
Separe seu clube por unidades, cada unidade monta uma maca com os 
itens que tem no local, neste momento.
Crie uma lista de ferimentos e sorteie entre elas. 
A unidade deverá ter o cuidado com a vítima, cuidando dos ferimentos, e 
salvá - la, transportando- a do ponto A ao ponto B em segurança.

L3 02

A VOZ DE JESUS É COMO...
APOC. 1:15

L3 03

SUA ROUPA É...
APOC. 1:13

L3 05

SUA FACE ERA COMO...
APOC. 1:16

AGORA COLE AS FIGURINHAS NOS LUGARES CORRESPONDENTES.

SE LIGA João ficou assustado, estava acostumado em ver Jesus como ser 
humano, com roupas simples caminhando pela terra. O Apocalipse 
começa mostrando o Senhor Jesus glorificado e João quase ficou sem 
palavras para descrever a grandeza do Rei da Glória.

SE LIGA

Nosso relacionamento com Deus deve ser como o de João, um 
relacionamento de amizade e respeito. Jesus Cristo é ao mesmo 
tempo nosso amigo e irmão, que nos ama e morreu por nós, como 
também é o Senhor, Rei dos reis, Majestade do Universo e Juiz de toda 
terra.

Glória eterna testemunhada por João.
Poder de abrir o livro selado, porque é o único digno de fazer isso.
Poder de julgar as nações com justiça.
Poder para receber as orações.
Poder para salvar o Seu povo.
Poder para recriar tudo o que foi destruído.
Possui a chave do inferno e da morte.

Alguns poderes do herói do Apocalipse:

Ele é o único que pode vencer o dragão.  Aquele que vencerá a batalha final.

11



O WHATSAPP E AS 7 IGREJASlição 04

João estava preso na Ilha de Patmos, um lugar de difícil acesso. 

Deus pediu a ele que enviasse recados às 7 igrejas cristãs da época. 

Se ele tivesse um smartphone, sinal de wifi e WhatsApp seria bem 

mais fácil, mas naquele tempo a comunicação era por cartas que 

chegavam depois de muito tempo. E ainda havia o risco de perda da 

carta durante a viagem.  

Deus protegeu as 7 
cartas por um 

motivo especial. 

As mensagens 
às 7 igrejas são recados de 

Deus a todos os cristãos em 
todas as eras até hoje.

CARTAS DO CORAÇÃO
Para ilustrar como o livro de João queria o bem das igrejas a ponto de lhes 
enviar cartas, escreva uma carta de agradecimento para seus pais, ou 
alguém muito especial de sua família. Diga que Deus o ama e quanto essa 
pessoa é importante para você. 

12



L4 01

Esta igreja estava 
crescendo no amor e na 

fé, só que tolerava Jezabel,
 uma mulher que é símbolo

de imoralidade 
e idolatria na Bíblia. Aos 

vencedores deste período 
Deus dará autoridade 

sobre as nações. 

APOC. 2:18-29

L4 06

APOC. 2:12-17

L4 05

APOC. 2:1-7

L4 04

APOC. 3:13-21

L4 02

APOC. 3:1-6

L4 03

APOC. 3:7-13

Cole as figurinhas de cada igreja em sua descrição correspondente:

Uma igreja que tinha fama
de estar viva, mas estava 
morta. As suas obras eram 

imperfeitas diante de Deus, 
mas havia ali alguns poucos 
que não contaminaram as 
suas vestes. O vencedor 
desta igreja terá roupas 

brancas e o nome no livro 
da Vida. 

Deus deu a esta igreja uma 
porta aberta que ninguém 

pode fechar. Apesar de 
pouca força, guardaram a 
palavra e não negaram o 

nome do Senhor. O vencedor 
desta igreja será coluna do 

Santuário. 

É uma igreja descrita como 
nem fria, nem quente, 

provocando desconforto 
em Deus. Pobre que se 
acha rico. Não sabe da 

necessidade de receber de 
Deus a riqueza celestial. 

O vencedor deste período 
se assentará com Deus no 

Seu trono.

Uma igreja pura e fervorosa, 
que gostava de estudar a 
Bíblia. Mas com o passar 
do tempo desanimou um 
pouco. Deus convida esta 

igreja ao arrependimento e 
retorno ao primeiro amor. 
Aí vencerão e receberão o 

fruto da árvore da vida.

Jesus elogiou a fé desta 
igreja. Mas alertou que 

alguns deles gostavam das 
coisas do mundo e 

adoravam a outros deuses. 
Aqueles que vencerem no 

período desta igreja 
receberão uma pedra 

branca com um novo nome. 

L4 07
A igreja que representa a 
época atual é Laodicéia. 
Ela recebe duras críticas. 
Uma igreja que acha que 
está indo muito bem, 
mas na verdade está 
pobre, cega e nua. Deus 
faz um apelo para que 
esta igreja compre 
roupas, colírio e ouro 
refinado pelo fogo.

 Qual o real problema da igreja de Laodicéia?
Apocalipse 3:20

Se Deus enviasse um WhatsApp para você, o que estaria 
escrito? Quais elogios Deus te faria? Teria algum “puxão de 
orelha” ou alerta? Não sei o que Deus escreveria, mas tenho 
certeza de que Ele deseja te colocar no grupo dos 
vencedores!

13



INIMIGO MAIS CRUELlição 05
Hoje não iremos viajar.

A vovó do Théo faleceu e 
viemos até o cemitério. 
Ele está muito triste e,
como amigos, viemos

dar nosso apoio!

Lili, você sabia que tem um
dia no calendário onde algumas

pessoas lembram com mais
carinho daqueles que se foram?

No dia dos finados (mortos)
milhares de pessoas visitam 

o cemitério. Esse é um dia 
de homenagens, saudades 

e lágrimas para muitos. 

A morte é um inimigo cruel e 
constante. Todas as famílias 

do mundo são ou serão suas vítimas.

Vamos ver o que a Bíblia
ensina sobre a morte? 

L5 01

QUEM NOS ENSINA SOBRE A MORTE
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1- Como Jesus é apresentado em  Apocalipse 1:18?

(     ) Como alguém que morreu e ressuscitou.

(     ) Com a força do Leão.

(     ) Com muita Glória.

L5 02

VENCEU A MORTE
APOC. 1:18

L5 03

TEM AS CHAVES DA MORTE
APOC. 1:18



NÃO ATRAPALHE O SONO.
Esta atividade precisa ser planejada com antecedência. 
Leve o clube em uma visita ao cemitério da cidade. Faça este estudo com 
eles lá. 
De forma respeitosa faça com que encontrem a pessoa mais velha, a mais 
nova e a que está a mais tempo sepultada ali.

2 - Que chaves ele tem em Suas mãos? 
      Apocalipse 1:18

(     ) Chaves da morte e do inferno (hades).

(     ) Chaves para resolver todos os problemas.

(     ) Chaves do Jardim do Éden.

SE LIGA A morte inocente e a ressurreição de Cristo 
resolvem o problema da morte do pecador. 

"Porque Deus amou ao mundo de tal 
maneira que deu o Seu Filho unigênito, para 

que todo que nEle crê não pereça, mas tenha 
a vida eterna" João 3:16

Em Apocalipse 12: 9 O diabo é apresentado 
como o grande enganador do mundo todo.  
Desde do jardim do Éden ele tem contado uma 
mentira: “Certamente vocês não morrerão” 
Gênesis 3:4.

L5 04

A MORTE É COMO UM SONO
JO. 11: 11-14

L5 05

A MORTE SERÁ ELIMINADA
APOC. 20:14 - I COR. 15:26
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3 - Com o que a Bíblia compara a morte? 
      João 11:11-14 

Marque a alternativa correta:

(     ) Com um vento que sopra por toda a terra.
(     ) Como o sono.
(     ) Com a mentira.

Não caia na conversa 
fiada de filmes de terror 

ou os enganos sobre os mortos

A Bíblia é clara:  Eclesiastes 9:5 declara que "os mortos não 
sabem coisa nenhuma".  O Salmo 146:4  diz que quando 
as pessoas morrem “perecem todos os seus desígnios”. 

As pessoas mortas 
estão dormindo aguardando 

a ressurreição para a vida 
eterna ou o julgamento.

.

4- Que fará Jesus com a morte, no final do milênio?
Leia  Apocalipse 20:14; I Coríntios 15:26 

L5 06

A MORTE SERÁ ANIQUILADA
I COR. 15:26

O conhecimento correto 
sobre a morte  liberta e 

conforta. O apóstolo Paulo 
ao falar sobre isso em I 

Tessalonicenses 4:13-18 nos 
dá as seguintes orientações: 
“não seja ignorante sobre os 

mortos que dormem, 
esperando a ressurreição, 

Jesus também ressuscitou e 
trará à vida nossos queridos 

na Sua volta”.



O que “curtir” nesta mensagem? 
* Anjo é um mensageiro. No meio do céu 

é símbolo da mensagem chegando a todos. 
Você deve ser este mensageiro.

 * Sem medo! Temer a Deus está associado a uma 
postura de respeito e honra ao Criador.

CURTINDO E COMPARTILHANDO 
A MENSAGEM DOS 3 ANJOSlição 06

Você já recebeu um vídeo ou 
meme que te levou a rir muito? 

Eu sim. Minha atitude foi 
curtir e compartilhar com 
os meus amigos para que 

eles pudessem curtir também. 

No Apocalipse existe uma mensagem. 
Não é engraçada, mas é de vida ou morte
e você precisa curtir e compartilhar, ela 

inclusive esta ligada a rebelião contra 
Deus que aconteceu na Torre de Babel, 

na Cidade de Babilônia e ocorre em 
nosso tempo.

SE LIGA
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Qual é a mensagem do primeiro Anjo? 
Apocalipse 14:6-7 
Marque a alternativa correta:

L6 01

PRIMEIRO ANJO
APOC. 14:6-7

(     ) Tenha cuidado com as más companhias.
(     )  Tema a Deus, glorifique Seu nome, pois logo 
         vem o Juízo.
(     )  Cuide da sua saúde. 

O que compartilhar nesta 
mensagem?

* A hora do Juízo – Todos devem 
ser avisados que o tempo de 

Juízo de Deus está chegando.
A Bíblia conta isso na história 

que está em Daniel 5. Isso é verdade, 
mas no Apocalipse, Babilônia ou 

Babel é símbolo de maldade e 
confusão. Representa a mistura 

da verdade com a mentira, 
situação de muitas religiões hoje.

A mensagem do segundo anjo 
avisa da queda de Babilônia. 
Mas a Babilônia não “caiu” 

faz tempo?!

L6 02

SEGUNDO ANJO
APOC. 14:8



CAIU! CAIU! A GRANDE TORRE.
Desafio entre as unidades empilhar a maior quantidade de objetos. 
Aplicação: fazer o link com a queda da torre de Babel e Babilônia.

Você também pode usar um jogo chamado Jenga, onde você precisa 
construir a maior torre, retirando peças da própria base da torre.

A ESCOLHA DE UM DOS LADOS
APOC. 14:12

Qual é a mensagem do 
terceiro Anjo? Apocalipse 14:9-12 

L6 03

TERCEIRO ANJO
APOC. 14:9-12

17

Alerta de vírus! 

A terceira mensagem é um alerta. Cada um terá que escolher um lado, 
igual aos anjos no céu e Adão e Eva  no Éden. Cada ser humano terá 
de escolher um lado: Adorar o Criador ou receber a marca da besta.

L6 04

Já começou. O Apocalipse ensina 
que o Juízo de Deus tem fases: 
Juízo investigativo que já está 

acontecendo hoje, depois teremos 
um período de Juízo de confirmação 
no céu durante o milênio e por fim, 

o juízo final.

Mas o Juízo já começou 
mesmo ou está no futuro?

L6 05

O JUÍZO FINAL

L6 06

DEUS EM SEU JUIZO
INVESTIGATIVO



MARCA DA BESTA OU O SELO DE DEUSlição 07
O estudo anterior cita 

que os que não obedecem 
a Deus recebem a marca 
da Besta (Apo. 14:9-12).

No Apocalipse um animal 
é um reino (Daniel 7:17,23). 

A besta é um animal diferente, 
terrível e selvagem. 

Besta é um reino que tem 
poder civil e religioso 
e usa sua força para 
obrigar à obediência. 

Isso aconteceu algumas 
vezes na história.

Leia Daniel 3:1- 6. Baseado nessa história 
podemos identificar a ação da besta? 
Marque V ou F

(     ) O rei da Babilônia, Nabucodonosor, pedia 
obediência à leis do país e também à sua 
religião

(     ) Havia punição dura para os desobedientes.

Besta é um reino que tem poder civil e religioso e usa sua força para 
obrigar a obediência. Isso aconteceu algumas vezes na história

Que tipo de 
reino é a besta?

Algumas vezes na história os poderes religioso e 

governamental se uniram querendo obrigar à 

obediência.  

Receber a marca da Besta na testa ou na mão é aceitar 

na mente ou nas ações a adoração falsa.
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QUEM SOU EU?
Jogo de adivinhação: Crie cartões com nomes de personagens bíblicos e 
distribua para os desbravadores. Um de cada vez, o/a desbravador/a 
deve fixar o cartão em sua testa e ouvir dos outros, características sobre o 
personagem que está escrito ali. Os outros não podem falar o nome do 
personagem. O/a desbravador/a precisa adivinhar qual personagem 
está em sua testa.

Que grupo é apresentado na Bíblia em 
oposição aos que recebem a marca da 
Besta? Apocalipse 7:3; 9:4 - responda 
colando a figurinha correta.

L7 01

SELO DE DEUS
APOC. 7:3 / APOC. 9:4

São dois grupos bem diferentes. 
Um com a marca da besta na 
testa e outro com o selo de Deus. L7 02

OS QUE GUARDAM OS MANDAMENTOS
DE DEUS E TEM A FÉ EM JESUS

APOC. 14:12

Quem receberá o selo de Deus? Apocalipse 14:12 
Escolha a alternativa correta:

(     ) Os maus que rejeitaram a graça de Deus
(     )  Os que guardam os Mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus
(     ) Os que fizeram muitas obras de caridade

As profecias de Daniel e Apocalipse estão 
interligadas. Daniel 7:25 fala de um projeto 
de um reino para mudar a lei de Deus. Isso 
se cumpriu em relação ao sábado. A lei de 
Deus foi alterada e hoje a maioria das 
pessoas observa o domingo como dia de 
guarda.

SE LIGA

Quais são os mandamentos de Deus? 
Êxodo 20

(     ) É seguir o que diz o coração
(     )  São as regras do meu país
(     ) Os 10 mandamentos

L7 03

OS 10 MANDAMENTOS
ÊXO. 20

Confira a relação entre 
obediência, sábado e selo de 
Deus:

Em Ezequiel 20:12 diz Deus: 
"Também lhes dei os Meus 
sábados, para servirem de 
sinal entre Mim e eles, para 
que soubessem que Eu sou o 
Senhor que os santifica." O 
Sábado é o mandamento que 
lembra que Deus é o Criador. 
Em Apocalipse 14:6-8 há um 
convite para um retorno à 
adoração ao Criador.
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AS SETE PRAGASlição 08

1- Quais são as 7 pragas? Preencha: 

___________________________________ Apocalipse 16:2

___________________________________ Apocalipse 16:3

___________________________________ Apocalipse 16:4-7

___________________________________ Apocalipse 16:8-9

___________________________________ Apocalipse 16:10-11

___________________________________ Apocalipse 16:12

___________________________________ Apocalipse 16:17-18

L8 02

AS 7 PRAGAS
APOC. 16: 2-18

L8 01

OS ANJOS DO APOCALIPSE
APOC. 16

Já estava ficando chato... 
Faraó aceitava libertar os 

escravos enquanto sentia o incômodo 
das pragas, mas logo se 

arrependia e não libertava 
o povo de Deus.

1-Rio em sangue, 2-rãs, 3-piolhos, 
4-moscas, 5-mortes de animais, 
6- feridas, 7-chuva de granizo, 

8-gafanhotos, 9-trevas e 
10-morte dos primogênitos 

Essas pragas representaram o 
juízo e o castigo de Deus contra a 

maldade do povo. 
Também foram sinais 
que exaltaram a Deus 

como Criador e Mantenedor. 

Perto do final dos tempos 
a história vai se repetir. 

O Apocalipse cita 7 pragas.
Em Apocalipse 16, os 

anjos recebem a ordem de 
derramar sobre a terra 
as taças da ira de Deus.

foram as pragas que humilharam 
os falsos deuses do Egito. 
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Deus é amor, mas também é um 
Deus de justiça. Assim como 

aconteceu no passado, as 
pragas não cairão sobre 

os fiéis. A luz brilhava 
em Israel enquanto havia 

trevas no Egito.

2- Deus protegerá os fiéis. 
Complete:

“Mil _______ ao teu lado, e ____________ à tua direita, mas 
não chegará a ti.
Somente com os teus olhos contemplarás, e verás o 
castigo dos _______________. Nenhum mal te sucederá, 
nem praga alguma chegará à tua tenda.” (Salmo 91:7-10)

“Estas pragas não são universais, do contrário 
os habitantes da terra seriam inteiramente 

exterminados” (Eventos Finais, p. 212; Grande 
Conflito, p. 680) Ou seja, as pragas não cairão 

todas juntas no planeta inteiro. 

3 - O que a Bíblia nos convida a fazer quando 
percebermos que está chegando o tempo das 
profecias finais se cumprirem? Lucas 21:28

(     ) Desesperar-se porque a coisa vai ficar feia.

(     ) Alegrar-se porque a salvação está próxima.

(     ) Comprar muitos alimentos e ir a um local seguro.

As pragas vão humilhar os deuses deste 
mundo. Cairão como juízo aos ímpios. Para o 

povo de Deus é motivo de alegria, pois, mais um 
pouquinho e será a volta de Jesus, a libertação 

enfim da presença do pecado.

L8 03

NEM PRAGA ALGUMA 
CHEGARÁ A TUA TENDA

SALM. 91:7-10

L8 04

A REDENÇÃO ESTÁ PRÓXIMA!
LUC. 21:28

GUERRA DAS PRAGAS
Realizar uma guerra de bexigas entre as unidades, se possível coloque 
corante  vermelho na água, representando as pragas. A unidade que for 
toda atingida pelas ́ ´pragas´´, está fora!

Essas partes da Bíblia não 
existem para nos trazer medo, 

mas sim para lembrar que um dia 
toda injustiça chegará ao fim. 
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OS SETE SELOSlição 09
Colecionar selos é um dos passatempos 

mais populares do mundo. Milhares de pessoas, 
entre elas muitos Desbravadores, 

fazem parte desse grupo. As coleções 
podem valer uns poucos reais ou até milhões.

O recorde de venda registrado no 
Guinness Book  para uma única coleção 

é de 35 milhões de reais, alcançado 
pelos 183 selos da  Coleção Kanai, 

em um leilão realizado 
em 3 de novembro de 1993. 

No Apocalipse também temos 
selos, bem diferentes dos atuais. 
O selo era um desenho marcado 

em cera quente antes que ela 
esfriasse, somente quem 
tinha autorização podia 

romper o selo e abrir uma 
carta ou documento selado.

1- O que João viu em Apocalipse 5:1-3?

(     ) Um documento selado com 5 selos 
         de cera.

(     ) Um documento com 7 selos e 
         ninguém na terra era digno de abrir.

(     ) Um documento com 7 selos que 
        foram abertos pelos anjos.

2- Quem era o único digno de receber o 
livro e abrir os selos? Apocalipse 5:9-12

(     ) Jesus, o Cordeiro de Deus que foi 
         morto e nos comprou com Seu sangue.

(     ) O Rei de Samaria, que governava 
         sobre toda a região.

(     ) Anjos querubins eram dignos de abrir o 
       livro.

3 - Quais são as cores dos 4 cavalos que surgem ao serem abertos os 4 
primeiros selos? Apocalipse 6.

“quando o cordeiro abriu o primeiro selo... apareceu um cavalo__________

(verso 2), então saiu outro cavalo___________ (versos 3 e 4). Quando o cordeiro

abriu o terceiro selo...  um cavalo ____________ (verso 5), quando o cordeiro

abriu o quarto selo... um cavalo_________’’(versos 7-8).
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ABRINDO OS SELOS DE DEUS.
Pegue algumas maletas ou caixas com cadeados de senha numérica e 
crie uma atividade em que cada unidade precisará decifrar alguns 
códigos que contenham as senhas das maletas ou caixas. Dentro delas 
você pode colocar uma recompensa valiosa para eles!

L9 01

O cavalo branco 
simboliza a igreja 

pura do tempo dos 
apóstolos. 

Quando Jesus abriu os selos, 
coisas incríveis começaram 

a acontecer! Coisas 
contando um pouco do 
que o povo fiel a Deus 

tem vivido na história.

Na época do cavalo amarelo 
supostamente o perdão dos pecados era obtido por 

dinheiro e muitos foram torturados em nome da religião. 
No quinto selo, Deus lembra que fará justiça aos 

oprimidos nesse período.

L9 02

O cavalo vermelho 
simboliza o tempo de 

perseguição e o sangue 
derramado por 

amor ao evangelho.

L9 03

O cavalo preto 
representa um tempo

triste em que a 
religião pura 

começou a se misturar 
com o paganismo.

L9 04

O cavalo amarelo 
é o pior período da 

história... 
durante mais de 1000 
anos a religião esteve 

corrompida. 

4 - O que acontece quando é aberto o sexto 
selo?

(     ) Surge um cavalo azul que vinga os 
        oprimidos.

(     ) Acontecem sinais e maravilhas 
        anunciando o dia do Senhor, a Volta de Jesus.

(     ) Um homem zombador acaba caindo do 
         sexto cavalo do Apocalipse.

Quando o sexto selo foi aberto, um grande terremoto 
ocorreu em Portugal, em 01 novembro 1755. Foi um dos 

piores terremotos da história. Depois tivemos o 
escurecimento do sol, em 19 de maio 1780, e a incrível 
chuva de estrelas que ocorreu em 13 de novembro de 

1833. Todas essas manifestações na natureza 
inauguraram o tempo do fim. 

Falta pouco para Jesus voltar! Você está preparado 
para este grande dia?
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O REI VEM VINDO!lição 10
Antes de abrir o sétimo selo
quando acontece a volta de 

Jesus (Apocalipse 8:1), 
João dedica um tempo para falar 

sobre quem serão os salvos. 

Precisamos nos preparar 
para a volta de Jesus. 

Essa é a maior 
promessa da Bíblia.

L10 01

A DATA DA VOLTA DE JESUS
MAT. 24:36

1- Quando será a data da volta de Jesus? Mateus 24:36

(     ) Ninguém sabe o dia e a hora, só Deus.
(     ) Será em 2027.
(     ) Será após a terceira guerra mundial.

Não sabemos a data da volta de Jesus, 
mas Deus nos convida a ficarmos 

atentos aos sinais. 

L10 022 - Quais desses são sinais que apontam para a brevidade 
da volta de Jesus? (Mateus 24:6-14) Assinale a 
alternativa correta:
(     ) Guerras e fomes.
(     ) Pestes e epidemias como a de Covid.
(     ) Falsos cristos e falsos líderes religiosos.
(     ) Terremotos e falta de amor.
(     ) Todas estão corretas.

3 - Como será a volta de Jesus? Apocalipse 1:7
Marque a alternativa correta: 
(     ) Virá em secreto e poucos O verão.
(     ) Virá nas nuvens do céu e todos O verão.
(     ) Voltará em breve e caminhará por todos os países do mundo.

SINAIS DA VOLTA DE JESUS
MAT. 24:36
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A volta de Jesus será o maior 
evento da história, não terá nada 
de secreto. Apocalipse 6:15-17 e 

Mateus 24:30;25:31 falam de 
pessoas se escondendo de medo, 

de vergonha e de povos se 
lamentando.

Ele vem em glória e com todos
os anjos. Fique ligado, pois

segundo Apocalipse 16:13-14
e Mateus 24:24, os demônios
realizam sinais e maravilhas
para enganar, se possível, os
escolhidos. Eles vão tentar
falsificar a vinda de Jesus.

L10 03

O MOTIVO DA VOLTA DE JESUS
MAT. 24:36

4 - De acordo com o Apocalipse 22:12, para que Jesus 
virá? Marque a alternativa correta.
(     ) Dar a recompensa a cada um segundo as suas obras.
(     ) Para ser eleito o presidente do mundo.
(     ) Para abrir o livro com os 5 selos.

L10 04

QUANDO JESUS VOLTAR
MAT. 24:36

5 - Quando Cristo voltar o que ocorrerá com...
(     ) os ímpios vivos? Serão__________________. 2 Tessalonicenses 2:8
(     ) os ímpios que estão mortos? Permanecem______________ até o fim do milênio. 
Apocalipse 20:5
(     ) os salvos que estão mortos? Serão_________________ao soar da trombeta. I 
Tessalonicenses 4:16
(     ) os salvos que estão vivos? Serão _______________________. I Coríntios 15:51-53

Será um dia de alegria para 
as pessoas que se prepararam, 

mas, infelizmente, também 
será um dia de tristeza para 

aqueles que estiverem 
despreparados. 

Você está preparado para o 
maior evento da história? 

As redes das Boas Novas.
Cada unidade pode gravar e postar um vídeo criativo, anunciando a breve 
volta de Jesus, utlizando Tik Tok, |nstagram, Facebook ou qualquer outra 
rede social  em que esteja presente.
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1-  Estudar a história da 
ascensão de Jesus ao Céu (Atos 1:11, Lucas 24:50-53) 
após Sua ressurreição. Em seguida, fazer com a
unidade uma lista das semelhanças e diferenças 
entre esse evento e a Sua segunda vinda. 
Mateus 24:30-31

ESPECIALIDADE DE ESCATOLOGIAlição 11

L11 01

ESCATOLOGIA
ESPECIALIDADE

Parabéns Desbravador! 
Ao realizar este  

estudo Bíblico 2023, você 
cumpriu quase todos os 

requisitos da especialidade 
de Escatologia. 

No estudo de hoje vamos 
completar os conhecimentos 

desta especialidade.

Escatologia é o estudo dos eventos 
finais da história do mundo.

L11 02

A ASCENSÃO DE JESUS
ATO. 1:11

2 -  O que significa a   
citação ‘’Venho como um ladrão" de Apocalipse 16:15 ?

(     ) Que a vinda de Jesus vai roubar a paz de muitos
(     )  Que será repentina, pegando todos de surpresa
(     )  Que será silenciosa,  as pessoas nem vão perceber

L11 03

VENHO COMO UM LADRÃO
APOC. 16:15
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4 -  Como devemos esperar a Volta de Jesus? 
II Pedro 3:12, Mateus 24:14

(     ) Sem se estressar, aproveitando cada dia.
(     ) Indo e anunciando a outros a breve Volta de Jesus.
(     ) Eperando, afinal quem espera sempre alcança.

L11 04

COMO DEVEMOS ESPERAR
II PED. 3:12 - MAT. 24:14

Agora só falta uma tarefa de casa!
Leia estes textos do Espírito 

de Profecia: “Eventos Finais”, pág. 244; 
“Primeiros Escritos”, pág. 15 e 16 e

“O Grande Conflito”, pág. 640 a 646 
(são apenas 10 páginas e você 

pode ler, gratuitamente, na internet). 

Na próxima semana relate a 
leitura e explique ao seu conselheiro 
como será a coroa que receberemos 

no céu.

Pronto! Com o estudo bíblico totalmente
preenchido até aqui e a assinatura 

do seu conselheiro ou diretor, 
confirmando a entrega deste último 

requisito, você está apto 
para receber a especialidade 

de Escatologia. Parabéns!

Nome do conselheiro:

assinatura:

A vida imita a arte.
Cada unidade deverá fazer  uma dramatização  ou desenho das 
parábolas bíblicas que falam da segunda vinda de Jesus (Dez virgens, 
talentos, lavradores maus). Requisito da especialidade.
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CAMPORI DE 1000 ANOSlição 12

Terminamos um acampamento 
já sonhando com o próximo. 

Agora, que tal um acampamento 
de 1000 anos?!

Sim, Deus está preparando 
o maior 

e melhor Campori! 
O local desse evento 

é muito especial! 

Nos próximos dois 
estudos vamos estudar 
o milênio e o novo céu 

e nova terra?

Quando será a 
ressurreição dos fiéis? 
Apocalipse 20:6  - Cole a 

figurinha correta no 
espaço a cima.

L12 01

RESSURREIÇÃO DOS FIÉIS
APOC. 20:6

O BEM VENCE O MAL?
Brincadeira de Queimada com o clube, simbolizando a luta do bem 
contra o mal.

1-  Quais são as duas ressurreições citadas na 
Bíblia? João 5:29 

 ‘’Os que tiverem feito o bem para a ressurreição 
da

 ___________________________ ‘’.

‘’...Os que tiverem praticado o mal para a 
ressurreição do 

______________________ (condenação)’’.

L12 02

AS DUAS RESSURREIÇÕES
JO. 5:29

Quando termina um acampamento 
ou o Campori o coração da gente 

já fica apertado de saudade. 
Sentimos que deveríamos ter 

aproveitado melhor as amizades, 
gincanas, natureza e as decisões 

espirituais.
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3-  Quantos anos depois da primeira ressurreição os outros mortos 
ressuscitarão? Apocalipse 20:5 
Marque a alternativa correta e depois cole a figurinha correspondente:

(     ) Logo após a primeira ressurreição.
(     ) Depois de um breve julgamento.
(     ) Após 1000 anos.

L12 03

O TEMPO ENTRE AS DUAS
APOC. 20:5

4-  Onde estarão os fiéis durante o milênio e o 
que farão? Apocalipse 20:4 Assinale a alternativa 
correta e depois cole a figurinha ao lado:

(     ) Estarão mortos.
(     )  Estarão presos em um abismo.
(     ) Vão viver e reinar com Cristo.

L12 04

VIVENDO COM JESUS
APOC. 20:4                                   Está profetizado que os santos vão julgar os perdidos 

                                   em I Coríntios 6:2-3 e em João 14:1-3, Jesus prometeu nos preparar lugar. 
                    É nesse local que Jesus está preparando, a Nova Jerusalém, que julgaremos Satanás, 
     seus anjos e os perdidos. Deus é tão incrível que vai permitir que verifiquemos Sua justiça 
em todos os casos. Os que estão no céu já estão livres do julgamento. Seus pecados foram 
confessados, perdoados e apagados dos registros do céu.

SE LIGA

5-  O que Satanás e seus anjos farão durante os mil anos? Apocalipse 20:1-3 
Escolha a alternativa correta e cole a figurinha correspondente.
(     ) Ficarão tentando uns aos outros. 
(     ) Irão para outro planeta.
(     )  Ficarão presos aqui na terra,  sem ninguém para tentar.

L12 05

NOVA TERRA
APOC. 21:2

6-  O que acontece com a cidade santa ao terminar o milênio? Apocalipse 21:2 
Escolha a alternativa correta:
(     ) Será destruída.
(     )  Será invadida e tomada pelos ímpios. 
(     )  Desce do céu e vem para a terra.

Segundo Apocalipse 20:5-8, após o fim dos 1000 anos os mortos ressuscitarão para o julgamento. 
Satanás os enganará de novo e, juntos, tentarão atacar e tomar a cidade santa, mas não conseguirão 
vencer. Ficarão paralisados pelo poder de Deus pouco antes de atacarem. Em seguida, Deus julgará os 
ímpios, Satanás e os anjos maus. Ninguém terá dúvidas da justiça divina. Então se cumprirá Romanos 
14:11: ”todo Joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor”. Satanás e os seus 
anjos serão, finalmente, destruídos e a terra será purificada.

1º RESSURREIÇÃO
FIÉIS

VOLTA DE JESUS 1000 ANOS ENTRE AS DUAS RESSURREIÇÕES

TERRA DESOLADA, SATANÁS PRESO

FIÉIS NO CÉU JULGANDO OS ÍMPIOS
2º RESSURREIÇÃO

INFIÉIS

DESCE SANTA CIDADE
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CÉU: MITO OU REALIDADE?lição 13
Vivemos no grande 

conflito. Fique atento! 
Desde o céu o inimigo
conta mentiras sobre 

Deus e sua obra. 

O céu que vemos nos filmes, séries 
e propagandas é um lugar chato, 

sem cores, sem brilho e sem 
nada para fazer. Anjos tocando 

harpas por anos a fio em 
nuvens brancas. 

Neste estudo vamos 
conhecer

 um pouco sobre a 
verdade do céu.

1. Que promessa Jesus fez aos seus discípulos? João 
14:1-3 Escolha a alternativa correta:

Ninguém vai conseguir enganar vocês.

Eu vou preparar lugar no céu e eu voltarei para buscar 
vocês. 

Eu voltarei à terra novamente como um bebê para dar 
uma nova chance a todos.

Podemos tentar  
imaginar este local 
incrível, mas saiba que a mente 
humana nunca conseguirá 
alcançar, nem de perto, os 
projetos de Deus. “Olho nenhum 
viu, ouvido nenhum ouviu, mente 
nenhuma imaginou o que Deus 
preparou para aqueles que o 
amam” I Coríntios 2:9. 

SE LIGA

2 -  Leia Apocalipse 21:11- 22 e complete:

A cidade tem ___________________ portas, com o nome das_____________________ tribos de Israel. (verso 12)

A cidade é___________________ (verso 16), toda feita de ______________ puro semelhante a vidro (verso 18). 

As portas eram feitas de uma única ______________________(verso 21). 

A cidade não precisa de_____________________ pois a glória de Deus a ilumina (verso 23).
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A Bíblia ensina por contraste, porque não compreenderíamos a 
grandeza do céu. Ou seja, a Bíblia fala de coisas que aqui existem e nos 
entristecem e lá não existirão.

SE LIGA

Como as coisas do céu 
são incríveis demais 

para que a mente 
humana compreenda 
totalmente,  a Bíblia 
fala de coisa  tristes 

daqui que lá não 
existirão.

Apocalipse 21:4

Um lugar sem hospitais, cemitérios, 
farmácias, vacinas, acidentes, famílias 
destruídas, deficiências físicas e 
mentais, maldade etc. E Deus vai 
enxugar todas as nossas lágrimas.

3 - Após a destruição do pecado e purificação do planeta pelo 
fogo, o que Deus fará na terra? Apocalipse 21:1 e  Isaías 65:17 
Escolha a alternativa correta:

Fará uma nova terra totalmente transformada.

Irá deixar como em Gênesis sem forma e vazia.

Transformará numa prisão para os maus.

L13 01

COMO SERÁ O CÉU

Não caia na mentira contada 
em filmes, propagandas e 

séries. O céu será incrível! Não 
haverá nenhum momento 
chato sequer. Vamos viver 

eternamente, aproveitando o 
máximo de cada dia! 

(Isaías 65:18-25).
Como em um game com 

milhões de fases, teremos 
novos e novos desafios para 

superar! 

                                   As flores não murcharão! A natureza 
                                     será restaurada. Poderemos brincar
                                      com animais que hoje são ferozes, mas 
                                     na eternidade serão mansos outra 
                     vez. Nadaremos no incrível e cristalino rio da 
     vida,  um rio que sai do trono de Deus! Comeremos da 
árvore da vida. O seu fruto é esplêndido! Tem cor de ouro 
com aspecto de prata (Apocalipse 22:2). Vamos voar e 
viajar pelos planetas do universo. Conheceremos novos 
mundos! Vai dar tempo de fazer todas as especialidades 
que existem e muito mais.

SE LIGA
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Quando os líderes do seu Campo 
ou União preparam um Campori 
sempre falta dinheiro e muitos 

sonhos não podem ser realizados. 

Quem está preparando esse 
evento de 1000 anos tem 

todo poder! 
O local e a programação serão 

inigualáveis, não faltarão recursos 
para isso.

Desbravadores, vivam 
como servos do Rei dos reis. 

Sejam obedientes às leis, aguardando 
e apressando aquele dia em que 
Ele virá e dará o nosso galardão. 

L13 02

VILA VELHA - PR
1979

L13 03

SANTA CATARINA
1981

L13 04

OSÓRIO - RS
1987

L13 05

CAMPO GRANDE - MS
1989

L13 06

CASCAVEL - PR
1991

L13 07

SÃO JOSÉ - SC
1995

L13 08

ESTEIO - RS
1998

L13 09

FOZ DO IGUAÇU - PR
2002

CAMPORIS USB
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L13 10

SANTA HELENA - PR
2010

L13 11

SANTA HELENA - PR
2015

Em cada tempo, homens e mulheres viveram capítulos pequenos e grandes do Grande 
Conflito do bem contra o mal. Em  seus corações, em suas vidas e na história do seu tempo.

Por exemplo: Abraão, o pai da fé, virou personagem principal no Grande Conflito quando aceitou 
deixar sua terra e ir aonde Deus mandasse. Ele foi uma benção na vida de muitas pessoas.

Seu filho Isaque, os netos e bisnetos como Jacó e José, continuaram sendo fiéis, sendo benção e 
escolhendo servir a Deus no Grande Conflito.

Moisés deixou claro sua escolha ao rejeitar as glórias do Egito e assumir protagonismo na libertação 
do povo de Deus.

Davi de igual forma escolheu ser instrumento de Deus enfrentando Golias e sendo um rei justo. 
Cumprindo assim  sua parte no conflito do bem contra o mal.

Mas, infelizmente, enquanto alguns seguem em pé, em nome de Deus, como os amigos de Daniel, a 
maioria escolhe se inclinar perante os deuses deste mundo. Escolhendo o lado errado no conflito. 

Agora é sua vez!
 Escolha a Deus, entregue sua vida a Ele. Seja um instrumento de benção nas mãos de Deus. 
Sua decisão fará diferença no conflito do bem contra o mal em seu tempo! E lhe conduzirá a 

uma vida com ricas experiências ao lado de Cristo e a vida eterna.

Foi muito bom 
ter vivido essa aventura

com você!
Nos vemos na Eternidade!
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1. Ter, no mínimo, 10 anos de idade.
Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Ser membro ativo do Clube de Desbravadores.
Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Memorizar e explicar o Voto e a Lei do Desbravador.
Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

4. Ler o livro do Clube do livro Juvenil do ano em curso.
Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

5. Ler o livro "Vaso de Barro".
Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

6. Participar ativamente da classe bíblica do seu clube.
Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

I - Geral

II - Descoberta espiritual
1. Memorizar e demonstrar seu conhecimento:

◦ Criação: o que Deus criou em cada dia da Criação.

◦ 10 pragas: quais as pragas que caíram sobre o Egito.

◦ 12 Tribos: o nome de cada uma das 12 tribos de Israel.

◦ 39 livros do Antigo Testamento e demonstre habilidade para 
encontrar qualquer um deles. 

           Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Ler e explicar os versos abaixo:

◦ João 3:16                           Efésios 6:1-3

◦ II Timóteo 3:16                  Salmo 1

           Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Leitura Bíblica:

◦ Gênesis: 1, 2, 3, 4:1-16, 6:11-22, 7, 8, 9:1-19, 11:1-9, 12:1-10, 13, 14:18-24, 15, 
17:1-8; 15-22, 18:1-15, 18: 16-33, 19:1-29, 21:1-21, 22:1-19, 23, 24:1-46, 48, 
24:52-67, 27, 28, 29, 30:25-31; 31:2-3, 17-18, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 47, 50

◦ Êxodo: 1, 2, 3, 4:1-17; 27-31, 5, 7, 8, 9, 10; 11, 12, 13:17-22; 14, 15:22-27; 16, 17, 
18, 19, 20, 24, 32, 33, 34:1-14; 29-35, 35:4-29 e 40

            Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

III - Servindo a outros
1. Dedicar duas horas ajudando alguém em sua comunidade, através de 

duas das seguintes atividades:

◦ Visitar alguém que precisa de amizade e orar com essa pessoa.

◦ Oferecer alimento a alguém carente.

◦ Participar de um projeto ecológico ou educativo.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Escrever uma redação explicando como ser um bom cidadão no lar e 
na escola.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

IV - Desenvolvendo amizade
1. Mencionar dez qualidades de um bom amigo e apresentar quatro 

situações diárias onde você praticou a Regra Áurea de Mateus 7:12.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Saber cantar o Hino Nacional de seu país e conhecer sua história. 
Saber o nome do autor da letra e da música do hino.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

V - Saúde e aptidão física
1. Completar uma das seguintes especialidades:

◦ Natação principiante I

◦ Cultura física

◦ Nós e amarras

◦ Segurança básica na água

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Utilizando a experiência de Daniel:

◦ Explicar os princípios de temperança que ele defendeu ou 
participar em uma apresentação ou encenação sobre Daniel 1.

◦ Memorizar e explicar Daniel 1:8.

◦ Escrever seu compromisso pessoal de seguir um estilo de vida 
saudável.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3.     Aprender os princípios de uma dieta saudável e ajudar a preparar um 
quadro com os grupos básicos de alimentos.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

1. Através da observação, acompanhar todo o processo de 
planejamento até a execução de uma caminhada de 5 quilômetros.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

VII - Estudo da natureza
1. Completar uma das seguintes especialidades:

◦ Felinos...................................................................................

◦ Cães........................................................................................

◦ Mamíferos............................................................................

◦ Sementes...............................................................................

◦ Aves de Estimação..............................................................

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Aprender e demonstrar uma maneira para purificar a água e 
escrever um parágrafo destacando o significado de Jesus como a 
água da vida.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Aprender e montar três diferentes tipos de barracas em locais 
apropriados.

4. Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

VI - Organização e liderança
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VIII - Arte de acampar
1. Demonstrar como cuidar corretamente de uma corda. Fazer e explicar 

o uso prático dos seguintes nós:
• Simples

• Cego

• Direito

• Cirurgião

• Lais de guia

• Lais de guia duplo

• Escota

• Catau

• Pescador

• Fateixa

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2.    Completar a especialidade de Acampamento I.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3.   Apresentar 10 regras para uma caminhada e explicar o que fazer quando 
estiver perdido.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

4.   Aprender os sinais para seguir uma pista. Preparar e seguir uma pista de no 
mínimo 10 sinais, que também possa ser seguida por outros.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

IX - Estilo de vida
Completar uma especialidade na área de Artes e habilidades manuais.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

1. Ter, no mínimo, 11 anos de idade.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Ser membro ativo do Clube de Desbravadores.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Ilustrar de forma criativa o significado do Voto dos Desbravadores.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

4. Ler o livro do Clube do Livro Juvenil do ano em curso e escrever um 
parágrafo sobre o que mais lhe chamou a atenção ou considerou 
importante.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

5. Ler o livro "Caminho a Cristo".

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

6. Participar ativamente da classe bíblica do seu clube.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

I - Geral
◦ Josué: 1, 2, 3, 4, 5:10; 6, 7, 9, 24:1-15; 29

◦ Juízes: 6, 7, 13:1-18; 14, 15, 16

◦ Rute: 1, 2; 3, 4

◦ 1 Samuel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10; 11:12-15, 12, 13, 15, 16, 17, 18:1-19, 20, 
21:1-7; 22, 24, 25, 26, 31

◦ 2 Samuel: 1, 5, 6, 7, 9, 11; 12:1-25, 15, 18

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

4. Em consulta com o seu conselheiro, escolher um dos seguintes temas:

◦ Uma parábola de Jesus

◦ Um milagre de Jesus

◦ O sermão da montanha

◦ Um sermão sobre a Segunda Vinda de Cristo

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

Escolher um item abaixo para demonstrar seu conhecimento sobre o tema 
escolhido: 

◦ Troca de ideias com seu conselheiro

◦ Atividade que integre todo o grupo

◦ Redação

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________
II - Descoberta espiritual

1. Memorizar e demonstrar seu conhecimento:

◦ 10 Mandamentos: A Lei de Deus dada a Moisés.

◦ 27 livros do Novo Testamento e demonstrar habilidade para 
encontrar qualquer um deles.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Ler e explicar os versos abaixo:

◦ Isa. 41:9-10    |    Heb. 13:5    |    Prov. 22:6

◦ I João 1:9    |    Salmo 8  

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Leitura Bíblica:

◦ Levítico: 11

◦ Números: 9: 15-23, 11, 12, 13, 14:1-38, 16, 17, 20:1-13; 22-29, 21:4-9, 22, 23; 
24:1-10

◦ Deuteronômio: 1:1-17, 32:1-43, 33, 34

III - Servindo a outros
1. Planejar e dedicar pelo menos duas horas servindo sua comunidade e 

demonstrando companheirismo para alguém, de maneira prática.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Dedicar pelo menos cinco horas participando de um projeto que 
beneficiará sua comunidade ou igreja.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

IV - Desenvolvendo amizade
1. Conversar com seu conselheiro ou unidade sobre como respeitar 

pessoas de diferentes culturas, raça e sexo.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________
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V - Saúde e aptidão física
1. Memorizar e explicar I Coríntios 9:24-27.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Conversar com seu líder sobre a aptidão física e os exercícios físicos 
regulares que se relacionam com uma vida saudável.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3.      Memorizar e explicar I Coríntios 9:24-27

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

4.  Conversar com seu líder sobre a aptidão física e os exercícios físicos 
regulares que se relacionam com uma vida saudável.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

5.    Aprender sobre os prejuízos que o cigarro causa à saúde e escrever seu 
compromisso de não fazer uso do fumo.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

6.     Completar uma das seguintes especialidades:

◦ Natação Principiante II   -        Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

◦ Acampamento II -                       Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

VI - Organização e liderança
1. Dirigir ou colaborar em uma meditação criativa para a sua unidade ou 

Clube.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Ajudar no planejamento de uma excursão ou acampamento com sua 
unidade ou clube, envolvendo pelo menos um pernoite.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

VII - Estudo da natureza
1. Participar de jogos da natureza, ou caminhada ecológica em meio a 

natureza, pelo período de uma hora.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Completar uma das seguintes especialidades:

◦ Anfíbios ................................................................................

◦ Aves .......................................................................................

IX - Estilo de vida
1. Completar uma especialidade não realizada anteriormente. Na seção 

de Artes e Habilidades Manuais.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

VIII - Arte de acampar
1. Descobrir os pontos cardeais sem a ajuda de uma bússola e desenhar 

uma Rosa dos Ventos.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Participar em um acampamento de final de semana, e fazer um 
relatório destacando o que mais lhe impressionou positivamente.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Aprender ou recapitular os seguintes nós:

Oito

Volta do 
salteador

Duplo

CaminhoneiroDir

eito

Volta do fiel

Escota

Lais de guia

Simples

◦ Aves domésticas.................................................................

◦ Pecuária................................................................................

◦ Répteis...................................................................................

◦ Moluscos...............................................................................

◦ Árvores.................................................................................

◦ Arbustos................................................................................

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Recapitular o estudo da criação e fazer um diário por sete dias 
registrando suas observações do que foi criado em cada dia 
correspondente.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

1. Ter, no mínimo, 12 anos de idade.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Ser membro ativo do Clube de Desbravadores.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Demonstrar sua compreensão do significado da Lei do Desbravador 
através de uma das seguintes atividades:

◦ Representação

◦ Debate

◦ Redação

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

I - Geral 4. Ler o livro do Clube do Livro Juvenil do ano e escrever dois parágrafos 
sobre o que mais lhe chamou a atenção ou considerou importante.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

5. Ler o livro "Além da Magia".

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

6. Participar ativamente da classe bíblica do seu clube.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

1. Memorizar e demonstrar seu conhecimento:

◦ Levítico 11: quais as regras para os alimentos considerados 
comestíveis e não comestíveis.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

II - Descoberta espiritual
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◦ Ecles. 12:13-14

◦ Rom. 6:23

◦ Apoc. 1:3

◦ Isa. 43:1-2

◦ Salmo 51:10

◦ Salmo 16

2. Ler e explicar os versos abaixo:

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Leitura Bíblica:

◦ 1 Reis: 1:28-53, 3, 4:20-34, 5, 6, 8:12-60, 10, 11:6-43, 12, 16:29-33; 17:1-7, 
17:8-24, 18, 19, 21

◦ 2 Reis: 2, 4:1-7, 4:8-41, 5, 6:1-23, 6:24-33; 7, 20, 22, 20, 22, 23:36-37; 24; 
25:1-7

◦ 2 Crônicas: 24:1-14, 36

◦ Esdras: 1, 3; 6:14-15

◦ Neemias: 1, 2, 4, 8

◦ Ester: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;8

◦ Jó: 1, 2, 42

◦ Salmos: 1, 15, 19, 23, 24, 27, 37, 39, 42, 46, 67, 90;91, 92; 97, 98, 100, 117, 
119:1-80, 119:81-176, 121, 125, 150

◦ Provérbios: 1, 3, 4, 10, 15, 20, 25

◦ Eclesiastes: 1

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Conversar com seu líder e escolher uma das seguintes histórias:

◦ João 3 – Nicodemos

◦ João 4 - A mulher samaritana

◦ Lucas 10 - O bom samaritano

◦ Lucas 15 - O filho pródigo

◦ Lucas 19 - Zaqueu

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

Através da história escolhida, demonstrar sua compreensão em como Jesus 
salva as pessoas, usando um dos seguintes métodos abaixo:

◦ Conversar em grupo com a participação de seu líder.

◦ Apresentar uma mensagem em uma reunião do clube.

◦ Fazer uma série de cartazes ou uma maquete.

◦ Escrever uma poesia ou hino.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

III - Servindo a outros

IV - Desenvolvendo amizade
1. Participar de um debate ou representação sobre a pressão de grupo e identificar a 

influência que isso exerce sobre suas decisões.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Visitar um órgão público de sua cidade e descobrir de que maneiras o clube pode 
ser útil à sua comunidade.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

V - Saúde e aptidão física
1. Escolher uma das atividades abaixo e escrever um texto pessoal para um estilo de 

vida livre do álcool:

◦ Participar de uma discussão em classe sobre os efeitos do álcool no 
organismo.

◦ Assistir à um vídeo sobre o álcool ou outras drogas no corpo humano e 
conversar sobre o assunto.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

VI - Organização e liderança

VII - Estudo da natureza
1. Identificar a estrela Alfa da constelação do Centauro e a constelação de Órion. 

Conhecer o significado espiritual de Órion, como descrito no livro "Primeiros 
Escritos", de Ellen White, pág. 41.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Completar uma das especialidades abaixo:

1. Conhecer os projetos comunitários desenvolvidos em sua cidade e 
participar em pelo menos um deles com sua unidade ou clube.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Participar em três atividades missionárias da igreja.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Conhecer os projetos comunitários desenvolvidos em sua cidade e 
participar em pelo menos um deles com sua unidade ou clube.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

4. Participar em três atividades missionárias da igreja.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

1. Dirigir uma cerimônia de abertura da reunião semanal em seu clube ou um 
programa de Escola Sabatina.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Ajudar a organizar a classe bíblica de seu clube.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

◦ Flores ◦ Rastreio de animais

VIII - Arte de acampar
1. Apresentar seis segredos para um bom acampamento. Participar de um 

acampamento de final de semana, planejando e cozinhando duas refeições.                                            

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Completar uma das seguintes especialidades:

 (    )Acampamento III                              (   )Primeiros Socorros - básico

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Aprender a usar uma bússola ou GPS (urbano ou campo), e demonstrar sua 
habilidade encontrando endereços em uma zona urbana.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

IX - Estilo de vida
1. Completar uma especialidade não realizada anteriormente, em Artes e 

Habilidades Manuais.

                  Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

◦ Astronomia ◦ Cactos ◦ Climatologia

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________
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1. Ter, no mínimo, 13 anos de idade. 

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Ser membro ativo do Clube de Desbravadores.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Memorizar e entender o Alvo e o Lema JA.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

4.  Ler o livro do Clube de Leitura do ano em curso e resumi-lo em uma página.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

5. Ler o livro A história da vida.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

I - Geral

II - Descoberta espiritual
1. Memorizar e demonstrar seu conhecimento:

◦  Bem-Aventuranças.

◦ O Sermão da Montanha.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2.  Ler e explicar os versos abaixo:

• Isa. 26:3

• Rom. 12:12

• João 14:1-3

• Sal. 37:5

• Filip. 3:12-14

• Salmo 23

• I Sam. 15:22

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Conversar em seu clube ou unidade sobre:

◦ O que é o cristianismo.

◦ Quais são as características de um verdadeiro discípulo.

◦ O que fazer para ser um cristão verdadeiro.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

4. Participar de um estudo especial sobre a inspiração da Bíblia, com a 
ajuda de um pastor, trabalhando os conceitos de inspiração, revelação 
e iluminação.

Data: ___/___/___ | Ass.: __________

5. Convidar três ou mais pessoas para assistirem a uma classe bíblica ou 
pequeno grupo.

Data: ___/___/___ | Ass.: __________

6. Leitura Bíblica:
◦ Ec 3, 5, 7, 11 e 12

◦ Is 5, 11, 26:1-12, 35, 40, 
43, 52:13-15, 53, 58, 60, 
61

◦ Jr 9:2 3-26, 10:1-16, 
18:1-6, 26, 36, 52:1-11

◦ Dn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12

◦ Jl 2:12-31

◦ Am 7:10-16, 8:4-11

◦ Jn 1, 2, 3 e 4

◦ Mq 4

◦ Ag 2

◦ Zc 4

◦ Ml 3 e 4

◦ Mt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

IV - Desenvolvendo amizade

1. Assistir a um seminário ou treinamento, oferecido pela sua igreja ou distrito nos 
departamentos abaixo:

a) Ministério Pessoal                             b) Evangelismo

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2 – Participar de uma atividade social de sua igreja.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

1. Participar de um debate e fazer uma avaliação pessoal sobre suas atitudes em dois 
dos seguintes temas:

V - Saúde e aptidão física
1. Preparar um programa pessoal de exercícios físicos diários e conversar com seu 

líder ou conselheiro sobre os princípios de aptidão física. Fazer e assinar um 
compromisso pessoal de realizar exercícios físicos regularmente.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Discutir as vantagens do estilo de vida adventista de acordo com o que a Bíblia 
ensina.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

VI - Organização e liderança

VII - Estudo da natureza
1. Estudar a história do dilúvio e estudar o processo de fossilização.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Completar uma especialidade, não realizada anteriormente, em Estudo da 
natureza.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

a) Autoestima

b) Amizade

c) Relacionamentos

d) Otimismo e pessimismo

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

VIII - Arte de acampar
1. Fazer um fogo refletor e demonstrar seu uso.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Participar de um acampamento de final de semana, arrumando de forma 
apropriada sua bolsa ou mochila com o equipamento pessoal necessário.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Completar a especialidade de Resgate básico.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

IX - Estilo de vida
1. Completar uma especialidade não realizada anteriormente em uma das seguintes 

áreas:

◦ Atividades missionárias e comunitárias .

◦ Atividades profissionais.

◦ Atividades agrícolas e afins.

                 Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

III - Servindo a outros
1. Participar em dois projetos missionários definidos por seu Clube.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Trabalhar em um projeto comunitário de sua igreja, escola ou comunidade.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

Data: ___/___/___ | Ass.: __________
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1. Ter, no mínimo, 14 anos de idade.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Ser membro ativo do Clube de Desbravadores.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Memorizar e explicar o significado do Objetivo JA.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

4. Ler o livro do Clube de Leitura do ano em curso e resumi-lo em uma 
página.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

5. Ler o livro Nos bastidores da mídia.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

I - Geral

II - Descoberta espiritual
1. Memorizar e demonstrar seu conhecimento:

◦ 12 Apóstolos: O nome dos 12 apóstolos de Cristo.

◦ O Fruto do Espírito: A relação de adjetivos do caráter do cristão.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2.  Memorizar e recitar os versos abaixo:

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Estudar e entender a pessoa do Espírito Santo, como Ele se relaciona, e 
qual o Seu papel no crescimento espiritual de cada ser humano.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

4. Estude, com a sua unidade, os eventos finais e a segunda vinda de Cristo.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

5. Através do estudo da Bíblia, descobrir o verdadeiro significado da 
observância do sábado.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

6. Leitura bíblica

◦ Mt 24, 25, 26:1-35, 26:36-75, 27:1-31, 27:32-56, 27:57-66, 28

◦ Mc 7, 9, 10, 11, 12, 16

◦ Lc 1:4-25, 1:26-66, 2:21-38, 2:39-52, 7:18-28, 8, 10:1-37, 10:38-42, 11:1-13, 
12, 13, 14, 15, 16:1-17, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24

◦ Jo 1, 2, 3, 4, 5, 6:1-21, 6:22-71, 8:1-38, 9, 10, 11:1-46, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 
20, 21

◦ At 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

◦  Apoc. 21:1-3

◦  II Ped. 1:20-21

◦  I João 2:14

◦  II Cro. 20:20

◦  Salmo 46

III - Servindo a outros
1. Convidar um amigo para participar de uma atividade social de sua 

igreja ou da Associação/Missão.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Participar de um projeto comunitário desde o planejamento, 
organização até a execução.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Discutir como os jovens adventistas devem se relacionar com as pessoas nas 
diferentes situações do dia a dia, tais como:

a) Vizinhança b) Escola       c) Atividades sociais         d) Atividades recreativas

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

IV - Desenvolvendo amizade

1. Preparar um organograma da igreja local e relacionar as funções dos 
departamentos.                Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Participar de dois programas envolvendo diferentes departamentos da igreja 
local.                  Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Completar a especialidade de Aventuras com Cristo.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

1. Através de uma conversa em grupo ou avaliação pessoal, examinar suas atitudes 
em dois dos seguintes temas:

a) Autoestima.    b) Relacionamento familiar.

c) Finanças pessoais.   d) Pressão de grupo.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Preparar uma lista contendo cinco sugestões de atividades recreativas para 
ajudar pessoas com necessidades especificas e colaborar na organização de uma 
atividade para essas pessoas.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

V - Saúde e aptidão física

1.  Completar a especialidade de Temperança.    Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

VI - Organização e liderança

VII - Estudo da natureza
1. Recapitular a história de Nicodemos e relacioná-la com o ciclo de vida da lagarta ou 

borboleta, acrescentando um significado espiritual.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Completar uma especialidade em Estudo da natureza, não realizada 
anteriormente.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

VIII - Arte de acampar
1. Com um grupo de, no mínimo, quatro pessoas e com a presença de um conselheiro 

adulto e experiente, andar pelo menos 20 quilômetros numa área rural ou deserta, 
incluindo uma noite ao ar livre ou em barraca. Planejar a expedição em detalhes 
antes da saída. Durante a caminhada, efetuar anotações sobre o terreno, flora e 
fauna observados. Depois, usando as anotações, participar de uma discussão em 
grupo, dirigida por seu conselheiro.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Completar a especialidade de Pioneirias.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

IX - Estilo de vida
1. Completar uma especialidade não realizada anteriormente em uma das seguintes 

áreas:

a) Atividades missionárias e comunitárias  b) Atividades agrícolas e afins

c) Ciência e saúde    d) Habilidades domésticas

                  Data: ___/___/___ | Ass.: ___________39



1. Ter no mínimo, 15 anos de idade.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Ser membro ativo do Clube de Desbravadores.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Memorizar e explicar o Voto de Fidelidade à Bíblia.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

4. Ler o livro do Clube de Leitura do ano em curso e resumi-lo em uma 
página.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

5. Ler o livro Nossa Herança.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

I - Geral

II - Descoberta espiritual
1. Memorizar e demonstrar o seu conhecimento:

◦ As 3 Mensagens Angélicas: Reveladas em Apocalipse 14:6-12.

◦ 7 Igrejas: O nome das igrejas do Apocalipse.

◦ Pedras preciosas: Quais as pedras preciosas dos 12 fundamentos 
da cidade santa – a nova Jerusalém.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Ler e explicar os versos abaixo:

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Descrever os dons espirituais mencionados nos escritos de Paulo 
(Coríntios, Efésios, Filipenses) e para que a igreja recebe estes dons.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

4. Estudar a estrutura e serviço do santuário no Antigo Testamento e 
relacionar com o ministério pessoal de Jesus e a cruz.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

5. Ler e resumir três histórias de pioneiros adventistas. Contar estas 
histórias na reunião do Clube, no culto JA ou na escola sabatina.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

6. Leitura bíblica:

◦ I Cor. 13

◦ II Cron. 7:14

◦ Apoc. 22:18-20

◦ II Tim. 4:6-7

◦ Rom. 8:38-39

◦ Mateus 6:33-34

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________:

° At 9:1-31, 9:32-43, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 1 7:1-15, 1 7:16-34, 18, 
19:1-22, 19:23-41, 20, 21:17-40, 
22:1-16, 23, 24, 25, 26, 27, 28

° Rm 12, 13, 14

° 1 Co 13

° 2 Co 5:11-21, Co 11:16-33, 12:1-
10

° Gl 5:16-26, 6:1-10

° Ef 5:1-21, 6

° Fp 4

° Cl 3

° 1 Ts 4:13-18, 5

° 2 Ts 2, 3

° 1 Tm 4:6-16, Tm 5:1-16, 6:11-21

° 2 Tm 2, 3

° Fm

° Hb 11

° Tg 1, 3, 5:7-20

° 1 Pe 1, 5:1-11

° 2 Pe 3

° 1 Jo 2, 3, 4, 5

° Jd 1:17-25

° Ap 1, 2, 3, 7:9-17, 12, 13, 14, 19, 20, 21

III - servindo a outros
1. Ajudar a organizar e participar de uma das seguintes atividades:

◦ Fazer uma visita de cortesia a uma pessoa doente.

◦ Adotar uma pessoa ou família em necessidade.

◦ Um projeto de sua escolha aprovado por seu líder.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Discutir com sua unidade os métodos de evangelismo pessoal e 
colocar alguns princípios em prática.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

IV - Desenvolvendo amizade
1. Assistir a uma palestra ou aula e examinar suas atitudes em relação a 

dois dos seguintes temas:

◦ a) A importância da escolha profissional.

◦ b) Como se relacionar com os pais.

◦ c) A escolha da pessoa certa para namorar.

◦ d) O plano de Deus para o sexo.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

V - saúde e aptidão física
1. Fazer uma apresentação, para os alunos do ensino fundamental, sobre 

os oito remédios naturais dados por Deus.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Completar uma das seguintes atividades:

◦ a) Escrever uma poesia ou artigo sobre saúde para ser divulgado 
em uma revista, boletim ou jornal da igreja.

◦ b) Individualmente ou em grupo, organizar e participar de uma 
corrida ou atividade similar e apresentar com antecedência um 
programa de treinamento físico para este evento.

◦ c) Ler as páginas 102-125 do livro Temperança, de Ellen White, e 
apresentar em uma página ou mais, 10 textos selecionados da 
leitura.

◦ d) Completar a especialidade de Nutrição ou liderar um grupo 
para a especialidade de Cultura física.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

1. Preparar um organograma da estrutura administrativa da Igreja 
Adventista em sua Divisão.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Participar em um dos itens abaixo:

◦ a) Curso para conselheiros.

◦ b) Convenção de liderança da Associação/Missão.

◦ c) 6 reuniões de diretoria do seu Clube.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Planejar e ensinar, no mínimo, dois requisitos de uma especialidade 
para um grupo ou unidade de desbravadores.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

VI - Organização e liderança
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1. Preparar um organograma da estrutura administrativa da Igreja 
Adventista em sua Divisão.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Participar em um dos itens abaixo:

◦ a) Curso para conselheiros

◦ b) Convenção de liderança da Associação/Missão

◦ c) 6 reuniões de diretoria do seu Clube

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Planejar e ensinar, no mínimo, dois requisitos de uma especialidade para 
um grupo ou unidade de desbravadores.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

VI - Organização e liderança

VII - Estudo da natureza
1. Ler o capítulo 7 do livro O Desejado de Todas as Nações sobre a infância 

de Jesus. Apresentar para um grupo, clube ou unidade as lições 
encontradas, demonstrando a importância que o estudo da natureza 
exerceu na educação e ministério de Jesus.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Completar uma das seguintes especialidades:

◦ a) Ecologia.

◦ b) Conservação ambiental.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

VIII - Arte de acampar
1. Participar com sua unidade de um acampamento com estrutura de 

pioneiria, planejar o que deve ser levado e o que vai acontecer neste 
acampamento.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

2. Planejar, preparar e cozinhar três refeições ao ar livre.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

3. Construir e utilizar um móvel de acampamento em tamanho real, com 
nós e amarras.

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

4. Completar uma especialidade, não realizada anteriormente, que possa 
ser contada para um dos Mestrados a seguir:

a) Aquática  b) Esportes

c) Atividades recreativas d) Vida campestre

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

IX - Estilo de vida
1. Completar uma especialidade, não realizada anteriormente, em 

uma das seguintes áreas:

 a) Atividades recreativas

 b) Ciência e saúde

 c) Habilidades domésticas

 d) Atividades profissionais

Data: ___/___/___ | Ass.: ___________

Cuide com muito carinho deste

 album e leve-o ao campori 

com você!
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