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Extraído do Guia Geração Net 2018 - União Leste Brasileira (ULB)

Por esse homem que 
não ousou recusar 
seu trabalho 
temos sementes 
no caminho, entre 
as pedras, cercada 
por espinhos e no 
bom solo

Primeiramente se ouviu um boomp! 
Depois um flap, flap, flap seguido de 
crec, crec, crec! A segunda semente emi-
tiu um boomp, boomp, boomp ao chocar-
se entre as pedras. Até brotou, mas por 
não ter raízes sólidas, secou. Da terceira 
se ouviu um sziuum, sziuum e depois, su-
focada, dela não se ouviu mais nada. A úl-
tima semente caiu num bom solo. O som 
foi mais abafado, talvez um seco toof – era 
um bom solo.

Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lu-
cas nos apresentam a Parábola do Seme-
ador afirmando que parte das sementes 
que caíram nesse bom solo, “nascida, pro-
duziu fruto, a cento por um” (Lucas 8:8).

Jesus andava de cidade em cidade, de al-
deia em aldeia, pregando e anunciando o 
evangelho (Lucas 8:1). Cercado por grande 
multidão, de pessoas vindas de vários luga-
res, o Salvador narrou essa conhecida pará-
bola. Nela, um semeador sai para cumprir 
sua missão, e enquanto trabalha, acontece 
um turbilhão de coisas. Por esse homem 
que não ousou recusar seu trabalho temos 
sementes no caminho, entre as pedras, cer-
cada por espinhos e no bom solo.

Para esse trabalhador, o seu labor era 
nobre e precioso demais para ser negli-
genciado. Não estava preocupado com o 
tempo necessário para o crescimento e/
ou frutificação da planta. Tinha que sair 
ao campo. Sendo Desbravador, sabia que 

Inove e conquiste novos integrantes para seu Clube

primeiro a semente teria a sua germina-
ção ativada através da hidratação (proces-
so de embebição), e, à medida que fosse 
se enchendo de água, a casca se romperia 
permitindo a entrada de oxigênio (impor-
tante para as células do embrião). Depois 
que as células do embrião (interior da 
célula) recebessem água, oxigênio e tem-
peratura adequada, começariam a se de-
senvolver dando origem à primeira estru-
tura que sai da semente, a radícula, futura 
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raiz da planta. A radícula, então, cresceria 
para dentro do solo para extrair sais mine-
rais e água para continuar se desenvolven-
do. Surgiria então o caulículo (originaria 
a parte inicial do caule - hipocótilo) e a 
gêmula (parte superior do caule - epicóti-
lo) e as primeiras folhas (veja a figura 1). 
E todo esse processo poderia levar dias e, 
a depender da semente, meses, pois há 
aquelas que só se desenvolvem em certas 
estações do ano. Acerca do crescimento, 
algumas espécies de cactos crescem me-
nos de meio centímetro ao ano, enquanto 
o bambu da espécie Phyllostachys edulis já 
chegou a crescer 1 metro e 21 centímetros 
em um único dia!

Entretanto, apesar da parábola não nos 
permitir afirmar que o semeador possuía 
a Especialidade de sementes, apresenta- 
nos ao menos duas características que 
esse bom servo possuía que são correlatas 
ao ministério dos Desbravadores.

SENSO DE AMOR E MISSÃO

Há um trabalho a ser realizado, um com-
promisso. Todo líder que executa com 
responsabilidade e coragem o seu papel, e 
atua em favor de meninos e meninas de 10 
a 15 anos, tem em seu coração e mente o 
senso de que está desempenhando um pa-
pel que não pode ser desertado. Ao cum-
prir diligentemente sua tarefa, estabelece 
contato com Deus e atua em Seu favor.

“O espírito de abnegado amor pelos ou-
tros proporciona ao caráter profundeza, 
estabilidade e formosura cristã, e traz paz e 
felicidade ao seu possuidor. As aspirações 
são enobrecidas. Não haverá lugar para 
a preguiça ou egoísmo. Os que desse modo 
exercitarem as graças cristãs hão de crescer 
e tornar-se fortes para o trabalho de Deus. 
Terão claras percepções espirituais, fé cons-
tante, e crescente, e maior poder na ora-
ção. O Espírito de Deus, operando em seu 
espírito, despertará as sagradas harmonias 
da alma, em resposta ao contato divino. Os 
que assim dedicarem esforços abnegados 
ao bem de outros estão, certissimamente, 
operando sua própria salvação” (Caminho 
a Cristo, p. 80).

Figura 1 - Fonte: http://escolakids.uol.com.br/germinacao-da-semente.htm e 
http://mundoestranho.abril.com.br/ambiente/qual-e-a-planta-que-cresce-mais-rapido/
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Os evangelhos descrevem a “queda” das 
sementes enquanto o semeador estava        
a trabalhar.

• E, quando semeava... (Mateus 13:4).
• E aconteceu que semeando ele... 
(Marcos 4:4).
• Um semeador saiu a semear... e, 
quando semeava... (Lucas 8:5).

Os textos apresentam um sementeiro 
envolvido com sua atividade, concentra-
do em realizar a sua tarefa, com a “mão 
na massa”. Aqueles que estão envolvidos 
com o objetivo do Clube – Salvar do peca-

do e guiar no serviço – serão encontrados 
sempre no campo, a semear. A germina-
ção e frutificação são divinos, entretanto, 
“é o privilégio de todo cristão não so-
mente aguardar, mas apressar a vinda do 
Salvador” (Atos dos Apóstolos, cap. 58). 
O semeador compreendia o cumprir fiel-
mente a parte que me corresponde e ir 
aonde Deus mandar.

Firmados nesses princípios de missão 
e urgência, apresentamos o programa 
DESBRAVADOR POR UM DIA. Para 
fins didáticos, a metodologia empregada 
segue as cinco questões tão familiares aos 
nossos líderes ao realizarem um planeja-
mento: O QUE É, POR QUE, ONDE, 
QUANDO, COM QUEM e COMO.
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O QUE É?
Oportunidade para que juvenis e adoles-
centes que não pertencem ao Clube pos-
sam experimentar aventura, amizade e 
superação nas atividades desenvolvidas, 
o que lhes permite vivenciar o que é ser 
um Desbravador por um dia. Após o pro-
jeto, muitos meninos e meninas ingressa-
rão no Clube, logo, o projeto funcionará 
como um importante aliado da direção 
para o chamado de novos membros.

POR QUÊ?
Um programa do Clube de Desbravado-
res dinâmico e ativo consegue transmitir 
aventura, amizade e superação.
Muitos adolescentes – alguns amigos 
dos Desbravadores ou até vizinhos da 
igreja –, conhecem o Clube apenas pelo 
lenço amarelo. Desconhecem o universo 
de atividades que são realizadas, tam-
pouco imaginam que podem encontrar 
nos Desbravadores ações que: 

1. Satisfarão o desejo de estar (e ser acei-
to) em um grupo e de pertencer;
2. Desenvolverão a coordenação motora 
e o intelecto; 
3. Contribuirão para a formação nas 
diversas áreas do ser; 
4. Aumentarão a autoestima e o senti-
mento de solidariedade;

5. Construirão uma nova visão de Deus, 
família e sociedade; 
6. Consumirão a energia que essa turma 
tão alegre produz de sobra.

 ONDE?
A direção do Clube deve se reunir e 
escolher o local pensando nas atividades 
que despertarão amizade, superação 
e aventura. Esse programa pode ser 
realizado numa praça, feira, parque, 
quadra localizada num espaço do bairro 
ou qualquer outro local utilizado pela 
comunidade para passear ou fazer 
compras. Se possível, o local onde será 
desenvolvido o projeto deverá ser perto 
da igreja onde é a base do Clube.

QUANDO?
No dia 15 de abril de 2018 será o dia 
do projeto Desbravador por um dia em 
toda a Divisão Sul-Americana. O melhor 
horário para executar o projeto será 
quando houver o maior número de 
pessoas em circulação próximo ao local 
onde o mesmo será desenvolvido.

COM QUEM?
Deve participar do programa todo Clube 
que dividirá atividades para cada unida-
de e membro da direção. Pais, irmãos da 

DESBRAVADOR 
POR UM DIA
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A germinação e 
frutificação são divinos, 
entretanto, ‘é o privilégio 
de todo cristão não 
somente aguardar, 
mas apressar a vinda 
do Salvador’
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A direção do 
Clube deve se 
reunir e escolher 
o local pensando 
nas atividades 
que despertarão 
amizade, 
superação e 
aventura

igreja, outros departamentos e amigos 
do Clube também deverão ser convi-
dados para colaborar na “decoração” 
do espaço, ou para levar água, anotar 
os dados dos visitantes, doar brindes, 
colaborar com algum alimento que será 
distribuído entre os visitantes etc. Que 
tal convidar outro Clube para ajudar, 
caso você tenha poucos Desbravadores? 
Entre os diversos significados da pa-
lavra Clube, o Google a define como 
“associação de pessoas que têm por 
objetivo a consecução de determina-
do propósito ou fim comum”. Muitos 
líderes empregam essa definição para 
encerrar o Clube em si mesmo, particu-
larizando-o ou até mesmo tornando-o 
um ente privado. Os demais ministérios 
da igreja também possuem o mesmo 
alvo, que é a pregação do evangelho, 

logo, podem e devem ser parceiros 
desse trabalho. 

COMO?
Certamente, cada líder tem enorme 
bagagem na organização de um do-
mingo regular de atividades (louvado 
seja Deus, que dá sabedoria e enten-
dimento aos Seus seguidores, a fim de 
que sejam valorosos em Seu trabalho). 
Entretanto, a despeito das inúmeras 
ideias que certamente possua, desen-
volvemos um cronograma sugestivo 
para o projeto Desbravador Por Um Dia. 
Não importa quanta prática tenha ou 
quanto confie em sua intuição, planejar 
é essencial. Lembre que você terá uma 
reunião para impactar juvenis e ado-
lescentes, e neles semear o desejo de 
serem Desbravadores. 
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Calendário
sugestivo

50 dias antes / Vote com a direção do Clube a realização do programa. O local 
já deverá ter sido solicitado e aprovado para a atividade. O projeto deverá estar no 

planejamento do Clube, votado pela igreja no mês de janeiro. Caso este item não tenha 
aparecido no planejamento, agende com a secretária da igreja para que o projeto esteja 

na pauta da próxima comissão. Que tal consultar, além da direção, outras pessoas (pastor, 
anciãos, pais, amigos, moradores antigos do bairro) acerca de sugestões para o local do 

evento? Quem sabe algum Pequeno Grupo tenha planos para moradores próximos a 
determinada praça na região da igreja ou até mesmo o departamento missionário tenha 

planos de ação na comunidade.

40 dias antes / Leve a direção, amigos e colaboradores ao local para visualizarem o 
espaço e terem uma tempestade de ideias. Não deixe de orar com a equipe no local onde será 

realizado o projeto. A partir dessa visita, inicie a elaboração do programa que será desenvolvido.

30 dias antes / Inicie os anúncios na igreja, peça que os membros orem, incentive-
os a levar os juvenis e adolescentes para serem Desbravadores Por Um Dia. Lance o 

desafio no Clube, para as unidades. Delegue ações para os demais membros da direção.              
Estabeleça prazos.

15 dias antes / Reavalie com a direção e equipe de apoio toda a programação. Faça 
um check list das ações que serão realizadas, altere o programa se for necessário. Fixe cartazes 

em estabelecimentos comerciais e escolas da região (sempre com autorização) e nunca em 
postes ou muros.

Uma semana antes / Distribua panfletos e convites aos membros da igreja e do 
Clube, circule com o carro de som no bairro, promova o evento na rádio comunitária, em 

grupos de WhatsApp de moradores. Confira o checklist e verifique se há alguma pendência. 
Certifique-se de que todo material necessário foi levado para a sede do Clube. Repasse o 

programa com a direção e oficial de dia.

Uma dia antes / Certifique-se mais uma vez que todos os equipamentos e 
ferramentas estão separados. Repasse com os diretores associados e todos os envolvidos a 

responsabilidade de cada um.

Dia do evento / Chegue mais cedo com a equipe de montagem/estrutura para a 
arrumação do espaço. O Clube deve estar uniformizado e participar da recepção. Lembre 

que a diretoria e os conselheiros serão os guias que explicarão os itens em exposição, tirarão 
dúvidas e responderão possíveis perguntas. Junto com o oficial de dia se esforce para que 
tudo seja executado no tempo agendado. Priorize o bem-estar de todos, forneça água em 

abundância, tenha um profissional de saúde e um kit de primeiros socorros sempre a postos. 
As atividades desse dia não devem ultrapassar quatro horas de duração. Adapte o horário ao 

movimento de pessoas no local escolhido para o desenvolvimento do projeto.
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