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INTRODUÇÃO
TEMA: Dia Municipal dos Desbravadores.

DELIMITAÇÃO DO TEMA: A importância dos desbravadores para a cidade de Aracaju,
mostrando suas ações, qualidade de vida, e serviço aos outros.

PROBLEMA: Até que ponto a população aracjuana reconhecem a necessidade de desenvolver
um trabalho com crianças e adolescentes de 10 a 15 anos que desenvolvem-se físico, mental e
espiritualmente.

HIPÓTESE: O fato da população não reconhecer a importância do desenvolvimento dessas
crianças pertencentes a diferentes classes sociais, raças e religiões, mas com os mesmos
princípios e interesses. Crendo na Bíblia como a palavra de Deus, e que seus ensinamentos
apresentam a verdadeira qualidade de vida e ensinam o serviço aos outros. Que a população
passe a ver que o nosso trabalho como Desbravadores é servir, seguindo o exemplo do Mestre,
Jesus.

OBJETIVOS:
1- Geral: Demonstrar a necessidade do Dia Municipal dos Desbravadores para o
desenvolvimento das habilidades indispensáveis dos meninos e meninas de Aracaju
2- Específicos:
• Contribuir para que a população aracajuana perceba a necessidade de desenvolver as
aprendizagens físicas, mentais e espirituais de garotos e garotas, procurando ajudar a todos
os que passam por carências físicas ou emocionais, afastando-os dos maus hábitos que
prejudicam a saúde ou a família.
• Que a população avalie as estratégias de trabalho realizadas e tenham a oportunidade de
conhecer nossos programas e atividades que facilitar o contato dos desbravadores com o
Criador, Deus.
• Comemorar no dia 26 de Abril, de cada ano, na sede da Câmara Municipal, o Dia Municipal dos
Desbravadores de Aracaju, e tornar esse projeto uma Lei de autoria dos senhores Vereadores.

JUSTIFICATIVA

Estamos presentes em mais de 167 países, com aproximadamente 100.000
clubes e mais de dois milhões de participantes. Somos uma grande família
mantida pela organização mundial dos Adventistas.
Trabalhamos com crianças entre 10 e 15 anos, pertencentes a diferentes
classes sociais, raças ou religiões, mas temos os mesmos princípios e
interesses. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que seus ensinamentos nos
apresentam a verdadeira qualidade de vida e nos ensinam o serviço aos outros.
Por isso, procuramos ajudar a todos os que passam por carências físicas ou
emocionais, ao mesmo tempo em que nos afastamos dos maus hábitos que
prejudicam a saúde ou a família.
Nosso clube se reúne a cada domingo, desenvolvendo atividades que nos ajudam
a estar bem preparados para enfrentar a vida, servir a comunidade e preservar
a natureza. Nós vibramos com atividades ao livre como: acampamentos,
caminhadas e escaladas. Aprendemos, inclusive a cozinhar em meio à natureza,
fazendo fogo sem fósforo.
Usamos um uniforme com emblemas que representam nosso treinamento e
marchamos sob uma bandeira que simboliza tudo o que sonhamos: o ideal de
desenvolvimento físico, mental e espiritual, com muita coragem, pureza e
lealdade.
Buscamos pessoas que querem o melhor da vida e acreditam no que Jesus
Cristo ensinou. Nosso clube oferece idealismo, aventura e amizade do jeito que
os jovens gostam. Não fazemos distinção de raça, crença ou classe social, mas
somos uma organização internacional de jovens cristãos, sempre ao dispor da
comunidade.

ABORDAGEM GERAL

Queremos numa grande comemoração na Câmara Municipal de Aracaju no dia
26 de Abril realizar uma sessão solene para homenagear os Desbravadores de
Aracaju e comemorar o Dia Municipal dos Desbravadores.
Queremos reunir neste evento a População Aracajuana, Líderes de
Desbravadores, Pastores e Lideranças políticas, para prestigiarem a cerimônia.
Gostaríamos de fortalecer o Clube de Desbravadores, mostrando para a
sociedade aracajuana os feitos dos Desbravadores na cidade. Mostrando que
nossos mirins são testemunhas de Deus em nosso País, Estado, Cidade, Bairro,
Avenida e Rua.

CONTRAPROPOSTA
Para mostrar a população de Aracaju o que o Clube de Desbravadores pode
realizar para o crescimento e desenvolvimento de nossa cidade, queremos
dedicar o dia 26 de Abril para realização de ajuda humanitária.
Nos propomos a colocar os nossos meninos e meninas nas ruas de Aracaju, para
cumprir a missão. Iniciaremos nosso trabalho, neste dia, realizando com um
grupo, a pintura de meio-fios e limpeza da Praça Principal e de algumas ruas de
nossa cidade. Distribuiremos mais de 1000 folhetos. Faremos a coleta coletiva
do lixo em algumas ruas, arrecadaremos alimentos, roupas e brinquedos, os
quais, serão entregues a instituições carentes. Além fazemos trabalhos contra
dengue em parceria com Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju e com o
Hemose, na doação de sangue dentro do projeto Doador do Futuro.
Conscientizaremos e faremos a condução dos pais de nossos adolescentes até o
Hemose para doarem sangue. Ajudaremos em algumas campanhas: Santo
Antonio em ação na saúde, como: Vacinação Infantil e Animal, Combate a
AIDS e Contra o Trabalho Infantil.
Queremos fazer do dia 26 de Abril, um dia de solidariedade e missão.
Mostraremos que nossas crianças podem muito mais do que imaginamos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto visa contribuir para o reconhecimento de nossos meninos e
meninas que buscam melhorar física, mental e espiritualmente. Com verdadeira
qualidade de vida e serviço a comunidade.
A necessidade do trabalho desenvolvido com adolescentes de diferentes
classes sociais, raça, cor ou idade, sabendo que o trabalho e o legado
conquistado pelos meninos e meninas se alargará e se estabilizará com êxito
através desse projeto.
Assim, todos os trabalhos e atividades que serão desenvolvidas terão a
finalidade de homenagear a Deus, e conscientizar a população a respeito da
importância da criação do Dia Municipal dos Desbravadores. Para que possamos
realizar um extraordinário programa para honrar e glorificar o nome de Deus.

COMENTÁRIOS
Queremos lutar por este ideal ao qual nos propomos, certos de que não
estamos sós, pois temos percebido a forte mão de Jesus o nosso grande Líder,
nesse ideal de conduzir e preparar jovens bem informados, guiando-os aos pés
de Jesus.
Liderar não é ocupar posição ou privilégios, ganhar títulos ou dinheiro. Liderar
é ter responsabilidade.

“O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados?
O SENHOR Deus está no seu santo templo; o seu trono está no céu.
Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem.”.

Gil Marcos dos Santos Carvalho
Líder de Desbravadores
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