BOLETIM nº 3
Queremos dar início a ações tangíveis e revitalizações inovadoras, as quais estão associadas ao tema.
Querido (a) Desbravador (a), junte-se aos mais de três mil membros dos Clubes de nosso Estado, que vão estar
reunidos para dar o pontapé inicial nesta próxima meia década de ações simples e saudáveis em nosso Ministério
Jovem – MSe. Leia, informe-se e comece a sonhar conosco.

O sonho tem data: 14-17 de Novembro de 2013.
O lugar está definido: Canindé do São Francisco/SE.
Os participantes: Desbravadores que não tem medo de grandes desafios e de surpreendentes vitórias.
Pode parecer distante, mas o dia vai chegar logo. Pode parecer difícil, mas é possível. Pode parecer longe, mas
qualquer caminhada se começa com o primeiro passo... dê o primeiro passo e em breve nos encontraremos em
Canindé do São Francisco/SE.

Critérios para Inscrições
1. Os Clubes têm até o dia 30/04/2013, para fazerem as inscrições de reserva do Clube na Missão para a
participação no Campori. O valor é de R$: 50,00 (Cinquenta Reais) por Clube, deduzido no valor final das
inscrições dos Desbravadores.
2. O início das inscrições será a partir do dia 29/03/2013 e finalizará em 02/09/2012
Quantidade mínima de inscritos no evento por clube será de 20 membros (60% desbravadores e 40% diretoria).
3. O valor de investimento a ser feito pelos participantes é de: R$: 70,00
4. A substituição de nomes dentro do mesmo Clube poderá ser feita até 08/08/2013.
Mas deverá ser na mesma categoria (desbravador por desbravador e diretoria e outros adultos por adultos).
5. Última data para pagamento das Inscrições: 02/09/2013 com pontuação.
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

A inscrição é de R$ 70,00 (Setenta Reais) por Desbravador/diretoria de Clubes que estiverem
até 200 km de distância de Canindé, e de R$ 65,00 (Sessenta e Cinco Reais) por Desbravador de
Clubes que estiverem a mais de 201 km de distância de Canindé.
Clubes de fora do estado pagarão R$ 50,00 (Cinquenta Reais) por desbravador/diretoria.
Após inscrições realizadas não haverá reembolso por desistência, devido a inúmeros
compromissos feitos para realização do Campori.
O Clube terá a oportunidade de fazer as inscrições em duas etapas:
1ª etapa, depositar 50% do valor total dos inscritos até o dia 30/04/2013
2ª etapa, depositar os outros 50% do total dos inscritos, deduzido os R$ 50,00 (Cinquenta
Reais) da reserva de Clubes, até o dia 28/06/2013 totalizando os 100% de inscritos
3ª etapa, última data para inscrições sem pontuação é o dia 02/09/2013.

h)

i)
j)
k)

l)

Para fazer as inscrições, o Clube deverá fazer pelo modo tradicional do boleto bancário no
sistema de Intranet, mas caso o Clube tenha algum problema poderá depositar os valores na
conta da Missão:
Banco do Brasil: Agência: 0017-5
C/C: 94825-x
Bradesco: Agência: 3162-3
C/C: 86505-2
Enviar em seguida os comprovantes de depósitos para o Ministério Jovem do campo, o envio do
comprovante de deposito. Algumas dicas: Enviar via fax ou pela internet, poderá escanear o
comprovante de deposito e mandar em anexo. (Apresentar o original no Campori)
Fax da Missão: (79) 2107-7101 – Direcionado para o Ministério Jovem em nome de Marisa
Lima – E-mail: marisalima.mse@hotmail.com

Critério de isenções nas inscrições
1. Cozinheira. Até 30 inscritos, uma cozinheira não paga. Acima de 31 inscritos, isenção de pagamento para duas
cozinheiras, uma terceira cozinheira terá 50% da inscrição;
2. Um Segurança do Clube é isento de pagar inscrição, um segundo segurança terá 50% da inscrição;
3. Um pastor distrital ou ancião da igreja, são isentos da Inscrição;
4. Equipe de Apoio da MSe será isenta do valor da inscrição;
5. Para os isentos mencionados acima não está incluído o turismo no local. Se desejarem devem pagar 35,00 R$
no ato da inscrição.
NOTA: Todos, pagantes e isentos deverão estar devidamente cadastrados e inscritos no seguro anual de clubes de
desbravadores da MSe.

Forma de Classificação
Todos os clubes serão classificados nas coroas: OURO, PRATA E BRONZE. Claro que o seu clube quer ter a coroa
ouro. Tenho certeza que você diretor (a) vai trabalhar duro para poder ir ao Campori e voltar com a categoria
OURO. Mas lembrem-se, nas provas e eventos, os pontos não serão tão altos, eles só confirmarão o trabalho
prévio que você fez no clube durante o ano. Por isto, apresente os relatórios, faça os pré-requisitos e ganhe cada
ponto disponível, que serão chamados de estrelas, ou seja, uma coroa com muitas estrelas. Pense grande. Sonhe
com OURO. Mais o Clube terá todo o evento para mudar a pontuação para MAIS ou para MENOS pontos.

Uniforme
Durante o Campori serão usados nossos uniformes: oficial, de atividades do Campo e do Clube, conforme as
orientações a seguir:
1. Uniforme oficial: Todo no padrão e muito cuidado com as insígnias! Elas devem estar colocadas de
forma certa para passar na avaliação.
2. O uniforme oficial será usado na cerimônia de abertura, no desfile da Cidade, no sábado pela manhã,
na Cerimônia de Investidura e na Expo Maranata ou quando o Clube jugar necessário.
3. O uniforme de atividades do Clube e do Campo deverá ser usado nas saídas do parque para projetos
comunitários, no encerramento e em algum outro momento informado posteriormente.
4. 100% do Clube necessita possuir o uniforme oficial completo e o uniforme de atividade do Clube e do
Campo. Ambos serão inspecionados. Clubes novos (até um ano de funcionamento) não perderão
pontuação por não apresentarem o uniforme.
5. Nas programações em geral, todos os Desbravadores devem estar de lenço independentemente do
tipo de uniforme.

Investidura
Durante o Campori, serão realizadas duas cerimônias de investiduras envolvendo: Desbravadores – em Classes
Regulares e Avançadas, Líder a Líder Máster Avançado.
As datas para a apresentação das pastas no campo são:
- Classes: 06/08/2013 – Cada Clube deverá enviar a ficha de autorização da investidura de seus membros
contendo as assinaturas necessárias. (Ficha no site...)
- Líder: 01/08/2013.
- Líder Máster: 10/07/2013.
- Líder Máster Avançado: 11/06/2013.

Pré-requisitos
Para que cada clube tenha um visível crescimento durante os preparativos para o Campori e um bom rendimento
durante o mesmo, é necessário que haja envolvimento prévio. Prepare uma pasta classificadora para colocar os
pré-requisitos que exijam fotos ou relatórios, se preferir confeccione 02 CDs com todo material em arquivos com
a identificação do clube.
O Campori é a culminação de um trabalho realizado. Para o I Campori de Desbravadores da MSe, além dos prérequisitos normais ao funcionamento de um clube, haverá alguns outros mais.
ATENÇÃO: Os pré-requisitos abaixo apresentados seriam itens próprios do Projeto – Ranking Anual 2013, porém
o Ranking passa por restruturação e fica inviável ser adotado no momento, o Novo Ranking será publicado no
Campori. As sessões serão divididas como projeto quinquenal da Missão Sergipe, ou seja, de acordo com
processo – Comunhão – Relacionamento – Missão;
Segue abaixo os pré-requisitos para o Campori:

ESTRUTURAIS DE FUNCIONAMENTO
Nº
01

02

03

Descrição das Atividades ou Projetos

Pontuação /
Estrelas

Declaração de funcionamento do clube para 2013 – Seguro;
Escolha quatro especialidades das seguintes, todas tem a
mesma pontuação:

20 Estrelas

ADRA – AD
ADRA – AD
Artes e Habilidades Manuais – HM
Artes e Habilidades Manuais – HM
Artes e Habilidades Manuais – HM
Artes e Habilidades Manuais – HM
Saúde e Cura – CS
Saúde e Cura – CS
Saúde e Cura – CS
Saúde e Cura – CS
Atividades Recreativas – AR
Atividades Missionárias e
Comunitárias – AM

Alívio da Fome
Serviço Comunitário
Arte do Oleiro
Herança Cultural
Origami
Scrapbooking
Saúde e Cura
Primeiros Socorros – Básicos
Nutrição
Higiene Oral
O Clube escolhe

20 Estrelas ou
80 Estrelas

O Clube escolhe

90 á 100% uniforme Oficial = 50 estrelas, 70 a 80% = 40
estrelas e de 60% abaixo 30 estrelas.
Mínimo de 80% uniforme do campo = 40 estrelas, abaixo de

Pontuação nas descrições

04

05

06

07

08

09

10

50% 20 estrelas.
90 á 100% uniformes do clube = 30 estrelas, 70 a 80% = 20
estrelas e de 60% abaixo 10 estrelas.
Participar de dois dos seminários abaixo, carga horária
mínima exigida para os seminários 3h, comprovação
regional:
a) Eutroficação;
b) Cuidados com o lixo;
c) Obesidade Infantil e Exercícios físicos;
d) Os oito remédios naturais;
Bandeira Nacional = 25 Estrelas, Sergipe = 15 estrelas, Clube
30 estrelas, no bandeirins será 100% das unidades = 30
estrelas – 75% das unidades = 20 estrelas, 50% = 15 estrelas,
abaixo não pontua.
Apresentar o histórico do Clube (CD ou Livro de Atos);
O distrital deve apresentar esse item de todos os clubes de
seu distrito de uma só vez na missão ou através de seu
regional que deve comprovar o item cumprido através de email com a relação dos clubes apresentados até dia
02/09/13
Participar de no mínimo UMA atividade da região ou Missão,
nesse caso o “ADOLE 2013” serve se o clube enviar no
mínimo 02 desbravadores a partir de 13 anos;
Se apenas uma unidade do clube acampar = 30 estrelas, se a
½ do clube acampar = 40 estrelas, 100% das unidades
acampar = 80 estrelas
Participações de pelo menos três membros Direção do
Clube na CONVENÇÃO DE LIDERANÇA 2013. (Diretor (a),
Associados, Secretária)

Pontuação nas descrições

Pontuação nas descrições

Pontuação nas descrições

30 estrelas

50 estrelas por atividade

Pontuação nas descrições

40 estrelas

SEÇÃO: COMUNHÃO
Nº
01
02

03

04

05

Descrição das Atividades ou Projetos
Visita do pastor ao clube com a meditação ou seminário com
o tema “MARANATA”
Realização do Ano Bíblico no Projeto Reaviados por Sua
Palavra, ou no cartão dos desbravadores.
Leitura do livro do ano - No Campori terá atividade especial
com uma Unidade de cada Clube, baseada na leitura do livro do
ano: O Boi que Guardava o Sábado e Outras Histórias..., a Unidade
será escolhida na hora da atividade, quem realizar acima de 70%
da atividade, abaixo disso não pontua.

Realização do Dia Mundial do Desbravador, o sermão
doutrinário “ALICERÇADOS NA PALAVRA DE DEUS” ou “OS
COVARDES SÓ ENVIAM SUAS ROUPAS”
Desbravador “Iguais a Jesus” - Se você tem um Desbravador
que tenha tido uma atitude digna de ser relatada através de
uma história, escreva em detalhes e mande para o e-mail
alima-mel@hotmail.com até o dia 20/06/2012.
As três melhores histórias serão contadas no Campori.
Esclarecemos que a história pode ser escrita por alguém que

Pontuação /
Estrelas
30 Estrelas
30 Estrelas

30 Estrelas

20 Estrelas

Pontuação nas descrições

06
07
08

09

10

não seja do clube, apenas o personagem precisa estar no
Campori. O personagem da melhor história ganhará 300
Estrelas, e os três finalistas ganharão 100 Estrelas;
Aplicar o programa de “Vida Reverente”, nas atividades da
Igreja local. (Conheça o Projeto em Anexos);
Participar do “Bom de Bíblia” independente da classificação;
Assinatura da Lição Escola Sabatina ou Lição Avulsa para
80% do Clube, menos de 80% pontuação reduzida para 50%,
esse requisito tem a comprovação pela diretora do MC ou
MA de cada igreja. (Ver anexos);
Participar de uma santa ceia, antes do Campori.
(Comprovação por fotos)
Realizar uma Vigília (Comprovação por relatório por escrito
do coordenador distrital), segue sugestões de horários:
Se for no sábado:
1) Dás 16h até ás 22h;
2) Dás 19h até ás 00H;
Se for ao Domingo:
1) Dás 9h até ás 15h;
2) Dás 15h até ás 21h

25 Estrelas
30 Estrelas
100 Estrelas ou 50
Estrelas
30 Estrelas

40 Estrelas

SEÇÃO: RELACIONAMENTO
Nº

01

02

03

04
05
06
07

Descrição das Atividades ou Projetos
Está pontuação é válida para membros que iniciaram a
Classe em 2012. Abaixo a classificação:
 Classes de Amigo e Companheiro: 05 Estrelas;
 Classes de Pesquisador e Pioneiro: 10 Estrelas;
 Classes de Excursionista e Guia: 15 Estrelas;
 Classe de Líder ou Agrupadas: 20 Estrelas.
Comprovação Distrital por escrito;
Está pontuação é válida para membros que iniciaram a
Classe em 2012. Abaixo a classificação:
 Amigo da Natureza: 10 Estrelas
 Companheiro de Excursionista: 15 Estrelas;
 Pesquisador de Campo e Bosque: 20 Estrelas;
 Pioneiro de Novas Fronteiras: 25 Estrelas;
 Excursionista na Mata: 30 Estrelas;
 Guia de Exploração: 35 Estrelas.
Comprovação Regional por escrito;
Reunião de Pais realizada e comprovada (Fotos). Cada
Reunião 20 estrelas. Serão computadas no máximo 3
reuniões, não significa que o clube não possa realizar mais se
precisar ou desejar. Comprovação por fotos;
Participação no Pequeno Grupo – Comprovação com
declaração por escrito do pastor distrital (ver modelo em
anexos)
Visita do Regional ao Clube para verificar o PCD;
Comprovação Regional por escrito ou e-mail;
Realização de um Dia recreativo no clube para os amigos dos
membros e membros. Comprovação por fotos;
Realizar uma reunião regular especial com outro clube

Pontuação / Estrelas

Pontuação nas descrições

Pontuação nas descrições

No máximo 60 estrelas

20 Estrelas
25 Estrelas
40 estrelas
30 Estrelas

08
09
10

(Comprovação fotos)
Clube realizando pôr-do-sol fora da sede do clube;
Comprovação por escrito de um ancião ou distrital;
Participar de um seminário sobre “Dons Espirituais” carga
horária mínima de 2h;
Realizar um projeto social, ou comunitário em 2013 com o
clube. Comprovação Regional e fotos;

20 Estrelas
20 Estrelas
40 Estrelas

SEÇÃO: MISSÃO
Nº

Descrição das Atividades ou Projetos

Pontuação / Estrelas

01

Cada batismo na igreja 50 estrelas e no Campori 70 Estrelas
Participação nas atividades da Região:
 Treinamento Básico Diretoria - 20 Estrelas;
 Treinamento de Conselheiros - 40 Estrelas;
 Treinamento de Capitão(ã) - 50 Estrelas;
 Participar ativamente no Clube de Formação para
Líderes, no mínimo 50% da diretoria - 35 Estrelas.
Participação Especial na Missão Calebe 7.1 (no meio do ano,

De acordo com os Batismos

02

03

quem participou no começo do ano leva a mesma pontuação);

Realização do Período de evangelismo – A voz Juvenil em 22
de Junho até 29 ou 04 até 17 de Agosto.
Para as famílias afetadas pela seca no sertão sergipano,
deverá ser entregues na missão entre os dias 25/08 até
30/08, após essas datas a entrega das cestas terá a
pontuação reduzida em 50%; Cada cesta básica ganha 10
estrelas (pontuação) ou, seja 20 cestas é igual a 200 estrelas;
Formar cestas básicas de 12 itens, modelo:
04

05

06
07
08
09
10

Descrição
Feijão
Arroz
Fubá – cuscuz
Açúcar
Macarrão
Óleo
Sal
Biscoito

Pontuação nas descrições

100 estrelas
50 estrelas

Pontuação nas descrições

Quantidades
02
02
02
02
01
01
01
01

A participação no doador do futuro o clube ganha 20
estrelas e para cada pessoa que o clube arrumar com o
sangue tipo O- ganhará mais 05 estrelas – Comprovação
Regional por escrito (ver modelo em anexo)
Doação de brinquedos – Levar para doar ao Campori no
mínimo 10 brinquedos por Clube, o clube que levar qualquer
quantidade acima de 15 brinquedos dobra de pontuação;
Realizar a classe bíblica da primavera – Maio até Setembro;
O clube que visitar uma instituição de Vulneráveis, tais
como: Asilos, Creches, Abrigos, entre outros. Comprovação
por fotos;
Distribuição de Literatura Denominacional, exemplo:
Impacto Esperança, DVDs missionários, folhetos, etc.;
O clube completo deve ajudar o distrito em projeto
evangelístico no mínimo em dois finais de semana,

Pontuação nas descrições

25 estrelas ou 50 estrelas
80 Estrelas
30 Estrelas
50 Estrelas
60 Estrelas

Comprovação pastoral por e-mail;

EVENTOS
Eventos - Os eventos (provas e atividades) que serão realizados durante o Campori estarão disponíveis no SITE do
Campori a partir de Maio/Junho de 2013. Fique ligado!!!

ANEXOS:

I CAMPORI DE DESBRAVADORES DA MISSÃO SERGIPE
MARANATA
FREQUENCIA AOS PEQUENOS GRUPOS

Data: _____/_____/_____

De: ___________________________
Para: Ministério Jovem MSe
Assunto: Comprovação de Pré-requisitos

Eu
pastor
_________________________
declaro
que
o
clube
de
desbravadores
__________________________ pertence ao meu distrito e que em sua maioria dos membros, tanto da
diretoria, como os conselheiros e desbravadores frequentam os pequenos grupos e tem colaborado com esse
ministério.

Assinaturas:
Pastor: _____________________________________
Diretor(a) Clube: _____________________________

I CAMPORI DE DESBRAVADORES DA MISSÃO SERGIPE
MARANATA
PROJETO DOADOR DO FUTURO
VIDA POR VIDAS / O- POSITIVO PARA VIDA

Data: _____/_____/_____

De: ___________________________
Para: Ministério Jovem MSe
Assunto: Comprovação de Pré-requisitos

Eu Regional da _________ região declaro que o clube de desbravadores __________________________
pertence a minha região e que compareceu ao Projeto Doador do Futuro, com os membros da diretoria e
desbravadores devidamente uniformizados, levando inclusive pais, líderes de igreja e outras pessoas para
doar sangue, verificamos que o quadro de doação foi o seguinte:
Nº Doadores Diversos: ______
Nº Doadores Sangue Tipo O- : ______
Nº Doadores do Futuro: _________

Assinaturas:
Regional: _____________________________________
Distrital: ____________________________________
Diretor(a) Clube: _____________________________

I CAMPORI DE DESBRAVADORES DA MISSÃO SERGIPE
MARANATA
LIÇÃO DA ESCOLA SABATINA

Data: _____/_____/_____

De: ___________________________
Para: Ministério Jovem MSe
Assunto: Comprovação de Pré-requisitos

Eu DIRETORA DO __________________________________ declaro que o clube de desbravadores
__________________________ pertence a minha igreja e que em sua maioria dos membros (80%), tanto da
diretoria, como os conselheiros e desbravadores têm a lição da escola sabatina e tem colaborado com esse
ministério.

Assinaturas:
Ancião ou Diretor(a) Grupo: _____________________________________
Diretora (o) do Ministério da Criança (MC) Ministério do Adolescente (MA):
__________________________
Diretor(a) Clube: _____________________________

PROJETO - VIDA REVERENTE
O projeto VIDA REVERENTE tem como base a caderneta de unidades, uma forma de revitalizar o
cantinho da unidade, que os clubes devem realizar nas reuniões regulares. No caso do clube não possuir
a caderneta de unidade, você pode seguir o fichário abaixo como referência.
Nosso alvo para o clube de desbravadores é “SER” para “FAZER”, queremos ter desbravadores
simples e saudáveis em todos os aspectos da vida, sabemos da relatividade das coisas, porém usamos
nesse método, em particular, como ferramenta de acompanhamento de uma “VIDA REVERENTE”, mas o
princípio permanece, salvar do pecado e guiar no serviço. Vamos juntos cuidar desse “coração”
chamado cantinho da unidade.

Ficheiro Referencia
Nome da Unidade: ___________________________________
Nome do Desbravador(a): ________________________________________ Idade: _________

Avaliação Individual
FREQUÊNCIA:
01

Presente = 40
Atrasado = 10
Faltou = 00
Total = ______

DEVOCIONAL:
02

Toda semana = 40
Incompleto = 20
Não fez = 00
Total = ______

CLASSES:
03

Fazendo = 40
Em atrasado = 20
Não fez = 00
Total = ______

DISCIPLINA:
04

Disciplinado = 40
Indisciplinado = 00
Total = _____

ANO BÍBLICO:
05

Em dia = 40
Atrasado = 20
Não Fez = 00
Total = ______

TAXA:
06

Em dia = 40
Atrasado = 20
Não pagou = 00
Total = ______

BOAS AÇÕES:
07

Realizada na semana = 40
Realizada na reunião do clube = 20
Não realizada = 00
Total = ______

HIGIENE PESSOAL:
08

Asseio muito bom = 40
Asseio bom = 20
Asseio regular = 10
Total = ______

Ou faça com base no modelo usado pela União (o qual já é usado):

