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O Dia dos Desbravadores é um reconhecimento oficial do Município de São Paulo a um 

dos maiores programas sociais com crianças, jovens e adolescentes do Brasil. 

Os Desbravadores, também conhecidos como Clube de Desbravadores, é um 
departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD), que trabalha especificamente com a 
educação cultural, social e religiosa de crianças e adolescentes situadas na faixa etária entre 
10 e 15 anos. 

O primeiro passo rumo a organização do clube de desbravadores dentro da Igreja 
Adventista ocorreu em 1907, quando foi criado o Departamento de Jovens Missionários 
Voluntários (Missionary Volunteer Society), sob a liderança do pastor M.E. Kern. 

Em 1909 são organizadas as primeiras sociedades de Missionários Voluntários Juvenis 
(MVJ), e em 1914 desenvolvem-se as primeiras lições para MVs Juvenis, que seriam a 
precursoras das classes progressivas dos desbravadores 

Em 1929 pela primeira vez é utilizado o nome "pathfinder" ("desbravador" em 
português) em uma programação de juvenis da IASD. A Associação do Sudeste da Califórnia 
promove um acampamento para Juvenis Missionários Voluntários, e intitula o acampamento de 
"pathfinder". E a mesma Associação (Sudeste da Califórnia), em 1946, unilateralmente 
oficializa e passa a patrocinar o programa, tendo seu primeiro protótipo de clube reconhecido, 
sendo testado em Riverside na Califórnia. 

A par da experiência na Califórnia, a Associação Geral da Igreja Adventista oficializa 
em 1950 o programa do clube, e adota um uniforme, um hino (composto em 1947 por Henry 
Bergh) e uma bandeira (confeccionada por Hellen Hobbs em 1948) oficiais para o novo 
departamento. O nome adotado para o programa foi Clube de Jovens - Missionários 
Voluntários. 

Faz parte do programa oficial da Igreja Adventista desde 1950. Mundialmente o Clube 
de Desbravadores faz parte do Ministério Jovem da IASD, que tem como diretor o australiano 
Gilbert Cangy. 

Essa data será importante para marcar o trabalho realizado pelos mais de 50 mil 
voluntários brasileiros responsáveis pelo trabalho social e cultural que acontece nos mais de 
5.539 clubes de Desbravadores com mais de 150 mil participantes. 

Há mais de 50 anos os clubes de desbravadores mantêm jovens, crianças e 
adolescentes longe de drogas, do álcool e perto da natureza e em contato com ações sociais 
importantes. 

No Brasil, esse projeto realiza encontros todos os sábados e domingos com crianças e 
adolescentes entre 10 e 15 anos que se desenvolvem nas áreas físicas, mental, social e 
espiritual. Hoje são 5.539 clubes em todos 27 estados brasileiros e o Distrito Federal com a 
participação de mais de 150 mil desbravadores cadastrados. Estes juvenis e adolescentes são 
de qualquer classe social, religião ou crença. 

Os clubes de desbravadores: 

• Ajudam crianças e adolescentes a desenvolverem ações e descobrirem suas 
preferências e aptidões em 475 especialidades nas áreas de natureza, serviços à comunidade, 
recreação, domésticas, atividades manuais, saúde, ciência, agricultura e profissionais; 



• Mantêm crianças e adolescentes longe das drogas lícitas e ilícitas por meio de ensino 
regular; 

• Envolvem os participantes em atividades comunitárias como apoio em ações de 
doação de sangue, atendimento em situações de emergência, doações de mantimentos para 
população carente, participação em campanhas de vacinação e de orientação contra doenças 
que ameaçam a saúde pública. 

Esse projeto é uma iniciativa dos adventistas do sétimo dia em atividades de 
coordenação das equipes, aconselhamento e organização dos acampamentos e outros 
eventos. 

Pelo exposto, e com muita satisfação apresento a iniciativa aos nobres parlamentares 
com objetivo de ser aprovada, por ser medida revestida de total interesse público. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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