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UMA PORTA PARA O FUTURO 
 

 

O clube de aventureiros é um investimento feito no presente, mas que só poderá ser totalmente 

medido no futuro. É uma porta aberta para construir um futuro equilibrado. 

 

Seu trabalho é voltado a crianças entre 06 e 09 anos, e sua programação é dirigida ao fortalecimento 

dos valores da família, igreja e escola, em cada participante.  

 

A realidade da vida corrida de hoje nos mostra que as famílias estão precisando de ajuda, pois 

possuem pouco tempo. As crianças estão amadurecendo muito cedo e exatamente nesta idade estão 

definindo seu amor por Jesus. A igreja precisa fazer alguma coisa. Neste cenário, se apresenta o clube 

de aventureiros, pois só os departamentos infantis da igreja, não podem, sozinhos, desenvolver a base 

espiritual de nossas crianças.  

 

Uma criança que participa do clube de aventureiros aprende: 

 

1. A desenvolver amor por Jesus; 

2. Descobrir suas habilidades e usá-las para o bem; 

3. Desenvolver a criatividade; 

4. A fazer as coisas com alegria e da maneira correta; 

5. A colaborar e conviver em harmonia com os outros. 

 

O programa do clube é realizado aos domingos, a cada quinze dias, tomando por base quatro Classes 

de aprendizado, por faixa etária. Estas classes envolvem atividades físicas, mentais e espirituais, 

trazendo, portanto um crescimento equilibrado. São as seguintes: 

 

1. Abelhinhas Laboriosas – participantes com seis anos 

2. Luminares – participantes com sete anos 

3. Edificadores – participantes com oito anos 

4. Mãos Ajudadoras – participantes com nove anos 

 

Além destas classes, o participantes pode desenvolver mais de 70 especialidades diferentes. São 

atividades de aptidão nas quais a criança se aperfeiçoa. 

 

As atividades do clube envolvem diretamente a participação dos pais, afinal, nesta fase os laços 

familiares precisam ser fortalecidos. São eles que acompanham a realização das tarefas solicitadas no 

clube e também estão ao lado dos filhos quando são realizadas atividades externas. O clube só realiza 

sua programação durante o período escolar.  

 

Esta é uma visão geral do Clube de Aventureiros. O próximo programa para o seu filho. Faça contato 

com a liderança do clube de sua igreja, motive seu filho e venha vê-lo não só vestido com uniforme 

legal, mas também recebendo uma base sólida nesta fase tão importante da vida. 

 

Não perca tempo. Abra esta porta para o futuro! 

 

 

 
Fonte: www.aventureiros.org.br 

 

 


