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JUSTIFICATIVA

O Clube de Desbravadores pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia e tem por
finalidade trabalhar com meninos e meninas de 10 a 15 anos, executando atividades física,
mental e espiritual. O clube ajuda no desenvolvimento sociocultural, transformando-os em
cidadãos responsáveis e conscientes dos seus direitos.
Os desbravadores dentro do clube realizam seis classes que correspondem a várias
atividades, entre elas: acampamentos, marchas, cursos bíblicos, campanhas sociais e etc. Esta
é a idade das mudanças, e na maioria das vezes, as crianças não estão preparadas para esse
momento. Não entendem o que está acontecendo consigo e muitas vezes não são entendidas,
aparecem reações e mudanças físicas e sociais que nunca experimentaram. Por isso, o nosso
objetivo é orientá-los nesta fase tão bonita da vida.
Mas, para orientá-los é preciso qualificar os líderes de forma eficiente e contínua. Por
isso, está se intensificando no ano de 2013 a capacitação dos membros da diretoria, por meio
de seminário distrital, em cinco datas diferentes no primeiro semestre.
Este seminário será baseado naquele realizado há 10 anos atrás, na 16ª região da MSA
(Missão Sergipe Alagoas), com a região de Lagarto, Boquim, Pedrinhas, Umbaúba,
Cristinápolis, Arauá e Itabaianinha. Eram seguidos os mesmos passos, reunião com a
comissão da igreja, com os pais, com os desbravadores e por último com a diretoria.
Existem algumas diferenças na execução do projeto dessa versão atual e a do passado.
Na versão passada, o seminário era feito por um clube e a reunião nas quatro etapas era
realizada pelo coordenador regional no final de semana. Na versão atual, as duas primeiras
etapas são feitas pelo coordenador distrital e o seminário será distrital. Além disso, também
terá o curso de capitães e secretários de unidades. Lembrando que o seminário é de
responsabilidade do regional e o distrital, tal qual o curso de capitães e secretários de
unidades, e ambos serão realizados no mesmo final de semana e no mesmo local.
O resultado do Seminário da primeira versão foi surpreendente: primeiro, com a
comissão da igreja – afim que esta conhecesse o regional; segundo, conhecer os problemas de
relacionamento com o clube: 70% por falta de comunicação entre igreja e o clube, má conduta
de membros da direção fora e dentro da igreja, onde muitos não participam dos cultos e não
levam bíblia e lição. O clube trabalhando de forma independente não presta contas das
atividades nem dos gastos com os eventos, não passa para tesoureiro da igreja e não participa
dos programas da igreja.

Os resultados da reunião com os pais são estes: muitos não entendem o que é
desbravador, pensam que é um clube de recreação; falta de visitação de membros da diretoria
aos meninos; falta de prestação de contas dos gastos; muitas atividades são realizadas sem
planejamento prévio, avisando-se o valor do evento pouco tempo antes da data; e muitos não
gostam da má conduta de alguns membros da diretoria.
Já os resultados da reunião com os desbravadores foram: os meninos reclamam que
falta responsabilidade da diretoria: chegam atrasados às reuniões, vão de bermuda, não
visitam, não tem recanto da unidade, programas sem conteúdo – só recreação, sem classes,
sem planejamento, sem motivação, aulas lidas e sem criatividade- muitos da diretoria não vão
para reunião e alguns conselheiros que agem iguais aos meninos.
O último passo é uma reunião com toda diretoria, mostrando as visões da igreja, dos
pais e dos desbravadores sobre o clube. São apresentados nessas reuniões as virtudes e os
problemas apontados pelos três seguimentos e as soluções possíveis são discutidas com a
diretoria. Muitos membros da diretoria ficam envergonhados com as verdades reveladas, as
intrigas entre participantes da diretoria e membros da igreja. No final da reunião, muitos da
diretoria pediram para sair do cargo, já que não contribuíam positivamente para o
desenvolvimento do clube.
Despois deste seminário, os participantes tiveram uma melhora no relacionamento
entre a diretoria e a própria igreja. Os programas melhoraram a qualidade e muitos
conselheiros começaram as atividades no recanto da unidade, bem como fizeram mais
visitação aos seus membros. Mais 70% dos clubes melhoraram o seu desempenho como um
todo.
É esperado que esta nova etapa de seminários tenha um melhor resultado, porque terá
participação efetiva dos distritais.

OBJETIVOS GERAIS
Este ano de 2013 a região tem como tema: “Projetando a Prosperidade”, para buscar
essa prosperidade é necessário recuperar algumas práticas que eram eficientes nos clubes no
passado como: programa de classes, programas semanais com objetividade, conselheiros que
visitavam e diretores que faziam um planejamento anual, são alguns exemplos.

Os seminários servirão de espelho para visualizar a verdadeira situação em que o clube
encontra-se perante os desbravadores, os pais e a igreja. São divididos em três etapas: a
participação do distrital na comissão da Igreja de cada clube, o distrital participando da
reunião dos pais e por último um final de semana com todos os clubes reunidos em escola
localizada no distrito. Na última etapa, será realizada uma avalição e serão definidas as datas e
forma de acompanhamento do distrital.
No seminário, os coordenadores distrital e o regional terão uma reunião com os
desbravadores e por último com a diretoria, mostrando os resultados das três reuniões
anteriores, buscando soluções para os problemas apontados. Além disso, é preciso que todo o
clube esteja presente para que o seminário tenha sucesso, pois será feito uma análise da
estrutura do clube, da qualidade da liderança, da sua vida fora do clube, ou seja, o seu
compromisso com os desbravadores e cumprimento da sua missão: “Salvar do Pecado e Guiar
no Serviço”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
* Verificar os problemas estruturais do clube,
* Ajudar a resolver as divergências entre o clube e a igreja,
* Identificar possíveis intrigas entre os próprios membros do clube,
* Identificar a falta de qualificação técnica dos membros da diretoria para assumir as
funções no clube.
* Identificar problemas que o clube está enfrentando para implementar as classes,
* Diagnosticar a situação espiritual dos membros do clube, principalmente da diretoria
e atuação do clube na igreja e na sociedade.

Etapas para realização do Seminário

Responsabilidades Distritais
1. Participar de uma reunião da comissão da igreja de cada clube no distrito e saber
como anda a relação entre clube e igreja. Obs.: sem a presença do diretor (a).
2. Participar de uma reunião com os pais dos desbravadores e saber como anda a
relação entre clube e igreja. Obs.: sem a presença do diretor (a).

3. Agendar o local onde acontecerá o seminário e o curso. O local tem que ser no
Distrito. O curso poderá ser feito só com o clube, que é o ideal.
4. Mobilizar toda a diretoria para o seminário e todos os desbravadores para o curso.
5. Organizar apostilha e o certificado para o curso de capitães e secretários que será
por oficinas.
6. Convidar os palestrantes para ministrar o curso, sendo que eles não podem ser do
distrito participante. Exceto os que participam da região
7. O seminário será por clube de acordo com as deficiências apontadas pelos diretores
no início do ano 2013. A metodologia do seminário será de oficinas abrangendo as disciplinas
do curso de diretoria, mas ECA, Lei Ambiental, e entre outras. O clube vai às oficinas que
apontou como deficiente no início do ano.
8. Ajudar e acompanhar o clube a cumprir o Ranking anual.
9. Ajudar e acompanhar as secretárias na secretaria online.
10. Supervisionar as especialidades dos clubes, ou seja, como está sendo ministradas
as aulas: teórica e prática.
Obs.: O seminário só ocorrerá quando o distrital organizar as duas primeiras etapas.

Região
1. Participar de uma reunião com os desbravadores do clube durante o seminário e
saber como anda a relação entre clube e igreja. Obs.: sem a presença da diretoria
2. . Participar de uma reunião com a comissão diretiva do clube durante o seminário.
Obs.: Trazendo o relatório das últimas três reuniões,
4. Organizar apostilha e o certificado para do seminário,
5. Convidar os palestrantes para ministrar o seminário, sendo que eles não podem ser
do distrito participante. Exceto os que participam da região.
6. Padronizar abertura e encerramento das reuniões regulares e a ordem unida da
Primeira Região,

Região e distrito
1. No final do seminário faz-se uma avaliação tanto do curso como do seminário e um
relatório contendo os encaminhamentos da reunião com a comissão diretiva,
2. O distrital passa a fazer o acompanhamento da implementação das classes nos
clubes, com o apoio da região dando suporte,

3. O distrital deve visitar o clube a cada dois meses, observando como está o
funcionamento das classes e especialidades,
4. Reunir com os conselheiros durante a visita bimestral ao clube. Observando o
funcionamento do recanto das unidades, analisando os últimos programas, quantas visitas
foram feitas aos desbravadores, entre outras e etc.
5. A região passa dar o suporte técnico aos distritais, nos casos que ele não possa
resolver.
6. A Região receberá no último dia do seminário de cada clube o seu planejamento
orçamentário e o planejamento estratégico. Lembrando que eles tiveram uma sobre
planejamento no início do ano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Quem compreender o conceito de necessidade e puder trabalhar eficientemente com
ele descobriu a essência do planejamento” Danilo Gandin.
Planejamento é um processo que tem como finalidade, estabelecer fins e meios que
apontem para sua superação, de modo a atingir objetivos antes previstos, pensando e prevendo
o futuro, levando em conta as condições do presente, ou seja, a realidade, as experiências do
passado e os pressupostos filosófico, cultural, econômico e político de quem planeja e com
quem se planeja. O planejamento evita a improvisação, arranjos mal definidos, prevê o futuro,
estabelece caminhos que podem ser norteados mais apropriadamente de acordo com a
realidade educacional, fazem o acompanhamento e a avaliação da própria ação. “Planejar e
avaliar e caminhar juntos, conforme Paulo Freire: Ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar possibilidades para sua produção ou construção.”
Espera-se que todos os da liderança do clube tenham aprendido muito com esse
seminário, que ele sirva para que á direção melhore espiritualmente e, consequentemente os
dos seus desbravadores. Lembrando que objetivo do clube é salvar do pecado e guiar no
serviço.

Programa Padrão do Seminário e do Curso

Sábado
Sala da diretoria
07h15min – Credenciamento
07h40min- Momentos de Louvor
08h00min –Lição de Adulto - diretoria

Sala dos desbravadores
07h15min – Credenciamento
07h40min- Momentos de Louvor
08h00min - Lição de Adolescentes

Juntos
8h30min – Informações gerais
09h00min – Oficinas tanto para o seminário como curso
12h00min – Almoço por clube
13h30min – Oficinas
17h30min - Pôr-do-sol
18h30min- Jantar por clube
19h30min- Dinâmica de integração dos clubes
20h00min – Recreação
22h30min – Preparação para sono
22h45min- Bom sono

Domingo
06h00min – Despertar
06h15min – Higiene
06h45min – Culto – dois clubes juntos
07h05min – Desjejum

8h30min – Informações gerais
09h00min – Oficinas tanto para o seminário como curso
12h00min – Encerramento

12h30min – Almoço por clube
13h30 – Boa viagem

