Criados com Propósito
Mês dos Desbravadores - Setembro/2019
Orientações aos Diretores
Queridos irmãos de lenço, este mês de setembro será, como sempre, o grande mês do ano para os Desbravadores
e para toda a Igreja. É tempo de celebração, é tempo de colheita, é tempo de mostrar para todo mundo nosso lenço
amarelo, é tempo de evangelizar com o entusiasmo e alegria de nossos Desbravadores, Aventureiros, Jovens e
todos envolvidos na missão. Vamos com todos?
As 4 atividades principais deste mês são:

1 - Semana do Lenço (08-14/Set)
A Semana do Lenço é a grande oportunidade de divulgar quem nós somos em todos os lugares. O lenço amarelo
é o nosso identificador, mostra quem somos e chama muito a atenção por onde passamos. Queremos divulgar o
Clube de Desbravadores despertando a curiosidade das pessoas. Também queremos valorizar a vida usando o
lenço. O mês de setembro é considerado o mês amarelo como um alerta contra o suicídio. As pessoas são
motivadas a usar a cor amarela em camisetas, em outras peças de roupa etc. Nós estaremos usando o lenço
amarelo como um símbolo para valorizar a vida, e dizer que com Jesus a vida faz sentido. E, mais do que isso,
queremos mostrar que é muito bom ser Desbravador e convidar outros a também participarem do Clube. Por isso
nessa semana usaremos o lenço para ir à escola, ao trabalho, ao supermercado, no ônibus, no carro, brincando
com os amigos e nas atividades do dia a dia. Lembre a eles os dois objetivos da Semana do Lenço: 1) Apoiar o
“Setembro amarelo” mostrando as pessoas que ser Desbravador é uma ótima maneira que temos de viver feliz e
viver com muitos bons amigos; 2) Divulgar o Clube de Desbravadores com o nosso testemunho.
Obs. Oriente seus desbravadores a não usarem o lenço com camisetas de times de futebol, ou com referência a
Partidos políticos, ou propagandas de bebidas alcoólicas, etc.
Eles podem usar com o uniforme da Escola, do trabalho, camisa normal, camiseta do Clube, do Calebe, da Igreja,
etc.

2 - Dia Mundial dos Desbravadores (14/Set)
Neste dia todos os desbravadores uniformizados devem participar como recepcionistas, desde o portão da Igreja,
na porta, no louvor, nas ofertas, no sermão, dando um abraço a cada adorador na saída do culto. O programa do
culto deve terminar de preferência alguns minutos antes do tempo normal. Se precisar mesmo fazer alguma
investidura, que seja bem breve. Lembre-se de que há várias partes do culto e haverá batismo.
Para o sermão você precisará da participação de 13 desbravadores (se precisar, envolva alguns da diretoria
também). A participação deles é simples. Eles deverão se levantar em ordem de onde estão e se aproximar do
pregador com um dos 13 objetos listados abaixo e falarão uma pequena frase descrevendo o que tem nas mãos.
Depois disso eles devem colocar o objeto em cima do púlpito ou em cima de uma pequena mesa. Portanto, depois
das 13 participações, haverão 13 coisas em cima do púlpito. A maioria não será visível para a igreja.
As 13 coisas que você deve conseguir são:
1 – Uma pedrinha bem pequena
2 – Um espinho
3 – Um pernilongo dentro de um vidro
4 – Uma formiga dentro de um vidro
5 – Um grão de areia
6 – Uma Tampinha de Garrafa
7 – Uma Agulha
8 – Uma chave de porta
9 – Um Controle de Alarme de carro
10 – Um Prendedor de Roupa
11 – Uma Bússola
12 – Um Apito
13 – Um celular
Além disso, se você conseguir um Flautim ou uma flauta doce será melhor para ilustrar a história do Flautim. Se
conseguir só a flauta doce, explique que um flautim é ainda menor mas tem um som muito mais forte e agudo.
Treine com os desbravadores antes (talvez na sexta à noite) para que estejam mais seguros e saibam a ordem de
participação.
Lembre-se de que o propósito do sermão: é falar que todos nós fomos criados com propósito. Mesmo que nos
sintamos pequenos ou insignificantes, Deus tem grandes sonhos e planos para nós. Desafie eles a estarem 100%
ativos na Semana de Evangelismo.
Para o Sábado à tarde, mobilize todo o seu Clube para uma ou duas ações missionárias impactantes. Escolha de
acordo com a realidade ou necessidade de sua região.

A primeira ação pode ser em benefício dos “pequenos” de seu bairro. Eles podem ser crianças carentes, órfãos,
pobres, inválidos, famílias carentes. A visita pode ser para distribuir alimentos, roupas, cantar e brincar com eles e
principalmente convidar para a Semana da Esperança.
A segunda ação será visitar os ex-desbravadores em suas casas de surpresa com uma Unidade ou mais pessoas
e fazer uma serenata cantando o Hino dos Desbravadores. Após isso dizer ao ex-desbravador que “Uma vez
desbravador, sempre desbravador”. Relembrar alguma aventura que ele tenha participado com o Clube; orar com
ele e convidá-lo para voltar ao Clube e/ou participar da Semana da Esperança.

3 – Semana de Evangelismo – “A maior Esperança” (21-28/Set)
O grande Evangelismo do segundo semestre será no mês de setembro entre os dias 21 a 28, justamente para que
juntemos todos os Departamentos da Igreja para cumprir a missão. Treine e envolva todos do Clube para serem
apoiadores deste Evangelismo. Apoie o pastor e os Departamentos missionários que organizam este evangelismo.
Convide todos os ex-desbravadores para as noites especiais em sua Igreja. Possivelmente os batismos do Clube
serão em um dia desta semana. Então, organize junto com os responsáveis pelo Evangelismo, uma decoração
especial para valorizar esse momento tão importante para os batizandos.

4 - Batismos da Primavera (todo o mês de Setembro)
O Batismo da Primavera é de responsabilidade principal dos Desbravadores com os Aventureiros, Ministério Jovem,
Ministério da Criança e Adolescente, Escola Adventista e as Classes da Escola Sabatina de Primários até a de
Jovens. Todos devem estar integrados na missão de fazer a maior e melhor cerimônia de Batismo do ano. Em
conversa com seu pastor e os líderes de Departamentos, decidam se farão um só grande Batismo da Primavera na
Igreja ou se farão em vários dias diferentes de setembro para cada área. É um mês de festa e os resultados das
Classes Bíblicas serão surpreendentes para a glória de Deus.
Não se esqueça de compartilhar as fotos da Semana do Lenço, Dia Mundial dos Desbravadores, Semana da
Esperança e os Batismos da Primavera em nossas redes sociais. #semanadolenco; #diamundialdbv;
#batismodaprimavera; #amaioresperanca.

Sermão para o Dia Mundial dos Desbravadores 2019

“Até mesmo um flautim”
Criados com propósito!
Texto Bíblico: Jeremias 1:4-10 (NTLH)
“O SENHOR Deus me disse: Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o
escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: – Ó SENHOR, meu Deus, eu não
sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o SENHOR respondeu: – Não diga que é muito jovem, mas vá e fale com
as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com
você para protegê-lo. Sou eu, o SENHOR, quem está falando. Aí o SENHOR estendeu a mão, tocou nos meus
lábios e disse: – Veja! Eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje, estou lhe dando poder sobre
nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar.”
INTRODUÇÃO
Sir Michael Costa foi um proeminente regente de orquestra do século 19. Conta-se que certa ocasião, Sir Michael
Costa estava regendo um ensaio no qual uma grande orquestra, com centenas de instrumentos, era acompanhada
por um coral. Esse enorme coral cantava a plenos pulmões, com as centenas de instrumentos na potência máxima
e um retumbante órgão. A certa altura, aquele que tocava o flautim pensou na insignificância desse instrumento em
meio a uma orquestra tão grandiosa e decidiu parar de tocar. O participante desconhecia o fato de que Sir Michael
Costa estava ouvindo atentamente cada instrumento, incluindo o flautim. Surpreendente e subitamente, Sir Michael
interrompeu toda a orquestra e o coro. “Parem! Parem! Onde está o flautim? O que aconteceu com o flautim?”
O flautim
O flautim é originário da Itália e daí seu nome “piccolo”, que significa pequeno em italiano. É um pequeno instrumento
musical (cerca da metade do tamanho da flauta) tocado horizontalmente. O flautim pertence à família de
instrumentos musicais de sopro. Surpreendentemente, os flautins produzem som uma oitava acima da escrita
originando seu apelido italiano “ottavino”. Embora pequeno, ele produz o som mais alto na família de instrumentos
musicais de sopro de madeira. Devido à sua habilidade de ir uma oitava acima, os flautins, normalmente, fazem
dupla com o violino ou a flauta e acrescentam brilho ao som total. O interessante é que, embora pequenos, os
flautins são um instrumento obrigatório na orquestra.
Você se sente como um flautim?
Podemos, algumas vezes, nos sentir como aquele músico que tocava flautim – tão insignificantes em nossa casa,
igreja ou comunidade, que não temos muito a oferecer; e parece que se pararmos com o que estamos fazendo
ninguém irá notar.
I – O PROPÓSITO DAS COISAS PEQUENAS
Nossos desbravadores irão trazer algumas coisas pequenas agora:
(Desbravador (DBV) nº 1 - Pedrinha (no sapato))
O que você está trazendo?
DBV 1 – “Trago uma pedrinha. Ela pode ser pequena, mas dependendo onde está pode incomodar muito. Por
exemplo: Como você se sente caminhando com uma pedrinha no sapato?”
(DBV 2 – Espinho)
O que você tem em sua mão?
DBV 2 – “Tenho um espinho. Se você encostar num espinho logo vai sentir a dor que ele produz.”
(DBV 3 – Pernilongo)
O que você traz dentro deste vidro?
DBV 3 – “Trago um pernilongo. Ele é bem pequeno, mas o som dele no seu ouvido já tirou muitas noites de sono.”
(DBV 4 – Formiga)
O que você tem para mostrar para a gente?
DBV 4 – “Tenho aqui uma formiga. A formiga é um bichinho bem pequeno mas se você sentar em um formigueiro
vai saber logo que as formigas podem incomodar muito. ”
(DBV 5 - Grão de Areia (no olho))
Vamos ver o que este desbravador está trazendo na mão.
DBV 5 – “Eu tenho um grão de areia. É tão pequeno que quase não se vê. Mas se você já enfrentou uma ventania
e recebeu de “presente” um grão de areia no olho, sabe muito bem como isso incomoda.”

Vimos 5 exemplos de coisas pequenas, mas que podem incomodar bastante.
Algumas vezes as pequenas coisas podem machucar ou produzir dor mas produzir algo valioso. Este é o caso da
Ostra que quando recebe um grão de areia em seu interior, vai produzindo um líquido protetor, o nácar, em camadas
até que depois de muito tempo, surge uma bela pérola.
Pequenas coisas podem produzir grandes resultados como por exemplo o leme do navio. O leme de um navio ou
de um avião é bem pequeno em relação ao tamanho mas tem um importantíssimo propósito de dar a direção durante
a viagem.
(DBV 6 – Tampinha de garrafa)
O que você está trazendo?
DBV 6 – “Estou trazendo uma tampinha de garrafa. Apesar de pequena ela é muito importante porque seu propósito
é manter o liquido guardado com segurança e sem contaminação.”
(DBV 7 – Agulha)
O que é isso?
DBV 7 – “Isso é uma Agulha. É bem pequena e é feita de aço. Mas todas as roupas que usamos são resultado do
trabalho da agulha.”
(DBV 8 – Chave de casa)
Vejam o que traz esse Desbravador...
DBV 8 – “Casas grandes ou pequenas são seguras e protegidas quando estão com as portas e janelas trancadas.
Uma pequena chave é a responsável por deixar a gente mais tranquilo quando sai de casa ou quando vamos dormir
à noite.”
(DBV 9 – Controle de alarme de carro)
DBV 9 – “Do mesmo jeito que a chave e a casa, esse controle de alarme foi feito com o propósito de proteger o
carro. É bem pequeno em relação a um carro que pode valer até mais de 100 mil reais.”
(DBV 10 - Prendedor de roupa)
DBV 10 – “Tenho aqui um prendedor de roupa. É um utensílio bem simples, mas muito útil. Está entre as 100
maiores invenções da história da humanidade.”
(DBV 11 – Bússola)
DBV 12 – “Tenho comigo um instrumento que nós desbravadores aprendemos a usar: é a bússola. Ela é bem
pequena e tem uma agulha magnética menor ainda que nos mostra o Norte todo o tempo. Foi o instrumento mais
conhecido e mais importante na época dos descobrimentos. A bússola é usada em caminhadas, navegações por
água, terra e ar. Seu propósito é dar mostrar a direção exata a seguir.”
(DBV 12 – Apito)
O que é que apesar de pequeno faz bastante barulho?
(DBV 12 entra apitando)
Qual é o nome desse “fazedor de barulho”?
DBV 12 – “Isto é um apito. Ele é realmente um instrumento bem pequeno e usado por guardas de trânsito, policiais,
diretoria do Clube, e muito útil em emergências. Apitos não precisam de baterias, são leves, à prova d’água e podem
ser super-resistentes. Foi inventado com o importante propósito de avisar, alertar, chamar a atenção.”
(DBV 13 – Celular)
(DBV 13 entra com um celular escondido no bolso)
Pregador - O que você tem no seu bolso?
DBV 13 – “Tenho mais de 1.000 coisas!”
Pregador – Como assim, mil coisas?
DBV 13 (Ainda com o celular escondido, tira um meio rolo de papel higiênico do outro bolso com uma lista escrita,
abre o rolo deixando cair o restante no chão e começa a ler) –
“Vou dizer só algumas coisas que tenho no meu bolso:
1- Além de um apito,
2- uma bússola,
3- alarme e
4- despertador;
5- tenho um mapa completo da terra,
6- uma enciclopédia completa,
7- uma biblioteca completa,
8- tenho todas as matérias da Escola,
9- uma agenda que pode guardar milhares de contatos;
10- um álbum de fotos com capacidade para mais de 10.000 fotos;
11- a Bíblia completa;
12- o Hinário,
13- a lição da Escola Sabatina;
14- todos os livros de Ellen White;
15- um Manual Completo com todas as 480 Especialidades do Desbravador;
16- uma discoteca com acesso a milhões de músicas;
17- posso falar agora com qualquer pessoa da terra que tenha um instrumento igual ao meu e, ainda mais;

18- tenho a resposta para a maioria das suas perguntas e curiosidades!
O que é? O que é? Alguém adivinha...”
(DBV 13 - tira o celular do bolso e mostra para a Igreja).
Descobrimos que mesmo coisas pequenas podem fazer uma grande diferença. Agulha, Tampinha, Chave, Alarme,
Prendedor, Bússola, Apito, Celular e tantas outras coisas foram inventadas com um propósito, assim como o Flautim.
Esse pequeno instrumento tem um propósito importante na orquestra.
Porém, o Grande Regente percebe e necessita que façamos parte de sua obra-prima orquestral! Deus, o Regente
Mestre, o valoriza tanto que conhece até mesmo os menores detalhes da sua vida. Ele declara: “Por acaso não é
verdade que cinco passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto Deus não esquece nenhum
deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que
muitos passarinhos!”. Se alguma vez você pensou que era um flautim, necessita reconsiderar!
II – O PROPÓSITO DO “PEQUENO GRANDE” PROFETA JEREMIAS
Jeremias e seus dias
Muito tempo atrás (cerca de 2.645 anos) viveu um adolescente chamado Jeremias. Ele era judeu e provavelmente
seria membro de um Clube de Desbravadores, caso vivesse em nossos dias. Jeremias foi chamado para o ministério
profético no 13º ano do reinado de Josias, aproximadamente cinco anos antes do início da reforma promovida por
esse rei. Nessa época o rei Josias tinha 21 anos. A reforma gloriosa do rei Ezequias (avô de Josias) havia sido
eliminada e esquecida pelo reinado idólatra do rei Manassés. Este rei fez aliança com os assírios que, por sua vez,
levaram Judá ao sincretismo (combinação de formas diferentes de crenças), ao culto repugnante a ídolos e a
sacrifícios humanos ao deus assírio, Moloque. O resultado dessa baixa condição espiritual do país fez com que os
profetas tivessem uma grande demanda e os que traíssem sua consciência por dinheiro se tornassem mais
influentes na sociedade. A situação em Israel era tão ruim que Jeremias, muitas vezes, declarava suas mensagens
com lágrimas levando-o a ser carinhosamente chamado de o “profeta chorão”. Jeremias ministrou durante os
reinados de Josias, Joacaz, Jeoiaquim, Joaquim e Zedequias. Durante esses períodos, Jeremias advertiu o povo
sobre o juízo de Deus sobre Seu povo e sua final destruição e cativeiro; porém, eles não deram ouvidos.
O sentimento de flautim na vida de Jeremias como profeta
Jeremias via a si mesmo, e talvez aqueles que o circundavam (pais, líderes adultos da igreja, etc.) também o viam
como insignificante e inadequado para a tarefa. E por isso ele apresentou suas desculpas: “Ó SENHOR, meu Deus,
eu não sei como falar, pois sou muito jovem”, Jeremias 1:6. Esse foi um “momento flautim” na vida de Jeremias e
não há problemas em pensar ou até mesmo concluir que somos flautins diante de alguma tarefa assustadora.
Contudo, isso não impedirá Deus de nos usar, porque Ele pode até mesmo usar um flautim. E Jeremias que se
sentia pequeno é conhecido como um dos profetas maiores.
Os momentos flautim da vida
Todos temos nossos “momentos flautim” na vida.
 Talvez você seja o filho mais novo na sua família e se sente como um flautim.
 Talvez você não seja aquele que dirige o louvor nas reuniões do clube e se sente como um flautim.
 Talvez você seja o mais baixinho do clube e se sinta como um flautim.
 Pode ser que você tenha se saído mal em uma prova e se sinta como um flautim.
 Ou talvez seu amigo o tenha tratado mal ou abandonado e você se sente um flautim.
Diferentes situações e desafios da vida podem nos levar a nos sentirmos flautins. Mas você não está sozinho em
seus sentimentos de flautim; “Alguém” o ama tanto que está a seu lado, mesmo nesses momentos. Assim como
disse a Jeremias, Deus diz a você: “Eu criei você com um propósito. Não diga que é muito jovem, mas vá e fale com
as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com
você para protegê-lo. Sou eu, o SENHOR, quem está falando”. Ele proveu tudo o que você necessitará para cumprir
a tarefa, mesmo antes de chamá-Lo, e quando O chamar, Ele o capacitará, mediante o Espírito Santo, para cumprir
a missão. Tudo o que for necessário, Ele está disposto a prover, mesmo que isso requeira tocar em sua boca para
lhe dar coragem para falar.

Lições do chamado e vida de Jeremias
 Deus me conheceu antes de eu ser concebido no útero de minha mãe. Deus me conheceu antes de eu ser
concebido e, portanto, eu já era especial para Deus muito antes de eu ter consciência de mim mesmo. Minha
vida é o resultado de um projeto intencional. (Jeremias 1:4 e 5). Deus me criou à Sua imagem e semelhança
(Gênesis 1:26, 27). Os desbravadores são especiais para Deus.
 Deus tem um propósito para minha vida. Visto que Deus me conheceu antes que eu fosse concebido, Ele me
santificou e separou para Seu propósito divino. Foi Deus que me projetou e é Sua prerrogativa determinar o
propósito de minha vida. Portanto, minha vida é significativa e digna de ser vivida, não importam as
circunstâncias da vida. Eu escolho viver e crer que sou mais do que um flautim.
 Posso ser muito beneficiado pelo uso correto de pequenas coisas como chaves, alarmes, prendedores de roupa,
agulhas, tampinhas, bússolas, apitos e celulares e flautins. Mesmo que você se sinta pequeno e insignificante,
Deus quer que você seja um instrumento poderoso nas mãos Dele.
 Deus pode usar um desbravador como eu. É interessante saber que Deus usou muitos “desbravadores” nos
tempos bíblicos e atuais. Deus usou José; Deus usou Davi; Deus usou o rei Josias; Deus usou Samuel e a lista
continua. Hoje, Deus ainda está usando os desbravadores para realizar grandes façanhas para Seu reino. Sintome orgulhoso por ser um desbravador e Deus me está usando para Sua glória.
 Cada desbravador foi chamado por Deus e recebeu uma comissão global. O alvo do Ministério dos
Desbravadores diz: “A mensagem do advento a todo o mundo em minha geração”. Essa é uma missão global,
não local. Assim como Jeremias, nossa comissão é para com as nações do mundo. Jesus, nosso Mestre,
ordenou: “Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses
seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho
ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos” (Mateus 28:19,
20).
 Com Deus, posso fazer tudo o que Ele me incumbe. Filipenses 4:13, diz: “Com a força que Cristo me dá, posso
enfrentar qualquer situação”. Deus é maior do que qualquer desafio que enfrentamos como filhos de Deus.
Quando Abraão e Sara estavam confusos a respeito da promessa de Deus, o Senhor lhes fez uma pergunta
retórica: “Será que para o SENHOR há alguma coisa impossível?” (Gênesis 18:14). Certamente, com Deus
todas as coisas são possíveis (Mateus 19:26).
 Deus está sempre presente para ajudar quando cumprimos Suas ordens. Deus ajudou Jeremias em sua
debilidade para falar. Ele tocou a boca de Jeremias e pôs nela as Suas palavras (Jeremias 1:9 e 10). Da mesma
forma Ele está ainda mais pronto e presente para ajudar quando obedecemos Sua Palavra e a ordem de
proclamar o evangelho eterno.
III – CRIADOS COM PROPÓSITO
Um chamado a TODOS os desbravadores e líderes
Ao celebrarmos o Dia Mundial do Desbravador, assim como Jeremias, devemos lembrar de que temos uma
comissão especial de Deus para:
̶
Eliminar, erradicar tudo o que não seja de Deus.
̶
Construir e plantar o que é de Deus e para a glória do Todo-Poderoso.
Não podemos ficar ociosos e dizer que não há nada que possamos fazer; nem podemos apresentar desculpas como
nossa idade, os tempos nos quais vivemos, nossas limitações de linguagem ou qualquer outro desafio.
Os desbravadores desempenharão papel significativo na conclusão da obra ao proclamarem o evangelho eterno, e
este é o tempo.
A história da Igreja Adventista do Sétimo Dia nos lembra dos papéis significativos que os desbravadores e os jovens
têm desempenhado na proclamação do evangelho eterno. Ellen White comenta: “Com tal exército de obreiros como
o que poderia fornecer a nossa juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador
crucificado, ressuscitado e prestes a vir poderia ser levada ao mundo todo!” (Mensagens aos Jovens, p. 196).
Portanto, marchemos pela fé e destemidamente proclamemos este evangelho eterno com poder e coragem. Não
há necessidade de temer enfrentar homens e mulheres, nem mesmo o maligno “[...] Porque o Espírito que está em
vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo” (I João 4:4). A promessa é que
Deus estará conosco ao longo de todo caminho até o fim dos séculos (Mateus 28:20). E “Por isso, não teremos
medo, ainda que a terra seja abalada, e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda
que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente” (Salmos 46:2, 3). “Deus está conosco”, “Deus
está conosco”, era o canto de nossos destemidos pais nos tempos passados e é nosso cântico de vitória ainda hoje.
Marchem desbravadores, marchem e nunca temam, porque Deus está com vocês!

CONCLUSÃO
Como Deus nos vê
Embora possamos nos ver como flautins, Deus sempre tem um conceito maior sobre nós:
 Não somos agulhas, somos filhos de Deus (João 1:12, I João 3:2).
 Não somos tampinhas de garrafa, fomos criados à imagem de Deus (Gênesis 1:16-27).
 Não somos formigas, Deus colocou a terra sob nossa responsabilidade (Gênesis 1:28; 2:15).
 Não somos pernilongos, somos o corpo de Cristo (Colossenses 1:18).
 Não somos meras pedrinhas, somos a menina dos olhos de Deus (Salmo 17:8).
 Não sou um grão de areia, sou príncipe do reino celestial (Romanos 8:17).
 Não somos flautins, julgaremos até mesmo os anjos (I Coríntios 6:3).
E se Deus usou e ainda usa os flautins, então Deus pode me usar:
Nós somos os Desbravadores
Os servos do Rei dos reis
Sempre avante assim marchamos
Fiéis as Suas leis.
Devemos ao mundo anunciar
As novas da salvação
Que Cristo virá em breve dar o galardão
E por que não cantarmos o hino dos Desbravadores todos juntos? (peça à congregação para se colocar em pé e
cantar o Hino dos Desbravadores).
APELO
Deus está chamando desbravadores que vivam como nos diz o Hino dos Desbravadores.
Deus está disposto e pronto a usá-lo, mesmo que você se sinta um flautim.
Você está pronto?
Então venha à frente para nos dedicarmos novamente em oração (convide os desbravadores, os líderes do Clube
e os pais para esta oração).
(Sugestão para a oração:)
Nosso Pai Celestial, Tu és Deus, o Deus Único. Tu nos criaste com um propósito.
Embora algumas vezes nos sintamos insignificantes como um flautim, não obstante Tu nos fizeste preciosos para
Ti e nos exaltaste diante de tua santa presença por meio de Jesus Cristo.
Por favor, ajuda-nos a aceitar Teu propósito para nossa vida e nos dê Teu Espírito Santo a fim cumprirmos Teu
plano divino para nossa vida; torna-nos desbravadores de fato.
Apesar de pequenos, queremos fazer uma grande obra de levar a salvação de Jesus a todos.
Nós como pequenos instrumentos Teus, Oramos a Ti ó grande Deus, no nome de Jesus. Amém.

