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OMA - ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DE AVENTUREIROS
Título: Informe sobre Classes e idades dos Aventureiros na D.S.A.
Conforme Voto DSA de número 2015/103 (ver abaixo) o Clube de
Aventureiros continua sendo no território Sul Americano, focado nas idades
entre 6 a 9 anos com as 4 Classes Preliminares (Abelhinhas Laboriosas,
Luminares, Edificadores, Mãos Ajudadoras), sem adição de outras Classes ou
idades.
2015-103

MDA – ORIENTAÇÕES PARA O USO DE CLUBES NO PROCESSO DE
FORMAÇÃO DAS NOVAS GERAÇÕES
VOTADO aprovar o documento “Orientações para o Uso de Clubes no Processo de
Formação das Novas Gerações”, como segue:
ORIENTAÇÕES PARA O USO DE CLUBES NO PROCESSO
DE FORMAÇÃO DAS NOVAS GERAÇÕES
Os clubes de Desbravadores e Aventureiros, entre outros objetivos, foram estabelecidos
para apoiar aos pais na sagrada comissão de formar e preparar filhos para servir melhor a
Deus, a igreja e a sociedade. Com base nas as orientações bíblicas e do Espírito de Profecia,
a Igreja reconhece a importância dos pais para ministrar as primeiras lições de vida e
estabelecer nos filhos vínculos emocionais e valores espirituais. Além dos Clubes de
Desbravadores e Aventureiros, a Igreja oferece para as crianças o serviço das classes da
Escola Sabatina para diversas faixas etárias e em muitos lugares a Educação Adventista. As
atividades específicas da Igreja, definidas para cada faixa etária, reafirmam o ideal de que
as crianças menores de seis anos sejam educadas pelos pais e que estes, tenham o máximo
de tempo com os filhos no ambiente do lar ou em atividades exclusivas da família.
Programas eventuais envolvendo as famílias e crianças menores de seis anos, devem ser
coordenados pelo Ministério da Criança e as respectivas classes da Escola Sabatina.
Considerando os pontos acima e o dever de zelar pelos propósitos e ideais dos Clubes de
Desbravadores e Aventureiros propomos: Que as igrejas fortaleçam os Clubes conforme as
faixas de idade recomendadas e desencorajem a formação ou continuidade de clubes ou
unidades de crianças, que ainda não completaram seis anos de idade. Que seja reservado
para o Clube de Aventureiros, o início da trajetória de uma criança em um Clube oficial da
Igreja.

A regra é:
06 anos = Abelhinhas Laboriosas (1ª série)
ou 5 anos desde que complete 6 anos até 30 de junho.

07 anos = Luminares (2ª série)
08 anos = Edificadores (3ª série)
09 anos = Mãos Ajudadoras (4ª série)
ou 9 anos desde que complete 10 anos depois de 30 de junho.
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