
 
 

O Maior Portal de Conteúdo Informativo Para Líderes, Desbravadores, Aventureiros, Jovens, Universitários e Música 

- 1 - 

 

CLASSES 
  

CARTÃO VIRTUAL 
LÍDER, LÍDER MASTER, LÍDER MASTER AVANÇADO 
  
  
Você sabe o que é o Cartão Virtual? 
  
Com ele, você consegue preencher os requisitos dos cartões de Líder, Líder Master e Líder Master 
Avançado diretamente no site. Ao final, os requisitos ficam sujeitos à aprovação do seu campo para a 
investidura. 
  
Como faço para acessar? 
  
Basta entrar no site Encontre um Clube e fazer o login com o seu código do SGC (Sistema de 
Gerenciamento de Clubes), seu e-mail que está cadastrado no sistema e sua data de nascimento. 
  
No menu do site, ao lado esquerdo, você encontra a opção “Cartão Virtual”. 
  
ATENÇÃO: para começar a preencher os requisitos é necessário que o diretor/diretora ou 
secretário/secretária do clube acesse o SGC e preencha 1 dos requisitos para você, dando início à 
liberação do seu cartão. 
  
Algumas respostas às dúvidas frequentes: 
  
1 – O cartão virtual é individual, e está presente nos Apps Desbravadores e Aventureiros, MAS, apenas 
no https://clubes.adventistas.org/br/personal-card/ é possível preencher e acompanhar o cartão de Líder, 
Master e Master Avançado. 
  
2 – Para acessá-lo, é preciso que o membro esteja ativo em algum clube (ou staff de Campo). O seguro 
anual não é obrigatório ainda para ter acesso, mas no futuro… 
  
3 – Os dados de acesso e como acessar estão no tutorial que você pode baixar aqui. É necessário que os 
requisitos iniciais sejam iniciados pelo Clube (até como forma de oficializar que o Clube esta ciente do 
processo). 
  
4 – Clube, Coordenador Regional, Campo, União e D.S.A tem um módulo novo chamado “Cartão Virtual”, 
que serve para revisar e aprovar a conclusão da classe de liderança. 
  
5 – Só depois que o membro cumprir 100% do cartão é que irá aparecer pendente para o Diretor do 
Clube revisar, e recomendar a investidura. 
  
6 – Caso o Clube tenha um Coordenador Regional, uma vez aprovado pelo Diretor do Clube, irá aparecer 
pendente para a sua aprovação. Se o Clube não tem Coordenador Regional, o Campo poderá fazer a 
aprovação diretamente, eliminando uma etapa. 
  
7 – Se o requisito exige texto, envie em PDF, se exige fotos, envie em JPG ou, em PDF se for várias fotos. 
Obviamente que o arquivo não deve passar de 2MB. 
8 – Uma vez que o cartão seja definitivamente aprovado pela última instância exigida, será finalizado o 
processo, e a classe será automaticamente inserida no histórico do membro. 
  
9 – Não está proibido o envio de pastas físicas por enquanto, e quem já estava com a pasta em 
andamento, continue como estava. Viveremos um período de transição para que ninguém seja 
prejudicado. Mas, nada impede também que possam migrar da pasta física para o modelo digital de 
pasta, até para guardar em seu histórico digital as informações de sua classe (item a item). 
  
10 – Sim, o próximo passo em um futuro próximo será seguir o modelo do JA, e o preenchimento 
cartão/classe de liderança ser via App dos Desbravadores e Aventureiros. 
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11 – E por fim, agora mais do que nunca é importante que os candidatos realmente estejam ativos em 
um Clube (ou staff de Campo), pois dependerão dele (Clube) para dar sequência ao processo de 
investidura 
  
  
CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O PDF TO TUTORIAL 
Link: http://deptos.adventistas.org.s3.amazonaws.com/desbravadores/TutorialCartaoVirtual.pdf 
  
A Divisão Sul-Americana revisou o currículo das Classes de Liderança de Desbravadores e o 
novo está disponível pela editora Sobretudo. 
  
O foco da revisão foi a atualização dos requisitos, de forma a deixá-los mais aplicáveis à realidade dos 
Clubes de Desbravadores. 
  
O prazo para a transição é de 2 anos (até 2021 o cartão antigo continua válido). Com os novos 
cartões de  
  
Líder, Líder Máster e Líder Máster Avançado temos 3 opções: 
  
Para quem estava fazendo o cartão antigo: 
  

 Pode continuar a cumprir os requisitos e ser investido até 2021. 
 Pode usar o novo cartão e migrar os requisitos já cumpridos. 

  
Para quem vai começar as classes de Líder, Líder Máster ou Líder Máster Avançado em 2020: 
  

 Deve usar o novo cartão. 
  
Enfatizamos que o cartão virtual pelo SGC está disponível e é a melhor maneira de registrar o 
cumprimento dos requisitos. Estamos trabalhando para facilitar suas atividades com o cartão virtual. 
Divulgue para seu clube essa grande oportunidade. 
  
DESTACAMOS ABAIXO AS MUDANÇAS MAIS SIGNIFICATIVAS NOS CARTÕES DE LIDERANÇA: 
  
ORIENTAÇÕES GERAIS: 
  
– Foram adicionadas as informações sobre a pasta virtual das Classes de Liderança feitas no SGC. 
– Para se fazer uma nova prova (caso seja reprovado) precisa esperar apenas 15 dias e não mais 3 
meses. 
– Quem sofre disciplina ou remoção agora perde o lenço de líder, e consequentemente o direito de usar o 
uniforme. Para a revalidação, além de cumprir alguns requisitos específicos precisa passar novamente 
pela investidura (no antigo não precisava de nova investidura em casos de disciplina ou remoção). 
  
LÍDER: 
  
– Opção entre fazer o Ano Bíblico Jovem ou ler a Bíblia completa em 2 anos. 
– A prova de Salvação e Serviço foi substituída por uma prova sobre o Manual Administrativo do Clube de 
Desbravadores. 
– A prova do ECA foi substituída por um curso online no SGC-EaD sobre o assunto. Para quem concluir o 
curso com o aproveitamento estipulado será emitido um certificado.  Para o cumprimento do requisito é 
necessário apresentar o certificado impresso. 
– Substituição de reação à leitura do livro “Mensagens aos Jovens” pelo livro “O Libertador” (O Desejado 
de Todas as Nações – versão atualizada). 
– Substituição da especialidade de Arte da Pregação Cristã para a especialidade de Arte de Contar 
Histórias Cristãs. 
– Ampliação das possibilidades de função na direção do Clube (antes somente contavam os cargos de 
Conselheiro, Diretor Associado e Diretor). 
  
LÍDER MÁSTER: 
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– Não são mais obrigatórias as Classes Avançadas para iniciar e/ou se investir na Classe. 
– Opção de fazer o Ano Bíblico convencional ou em áudio. 
– Não é mais necessário a leitura completa do livro “A Ciência do Bom Viver”, apenas alguns capítulos 
selecionados. A reação à leitura passa de três páginas para apenas uma página. 
– Não é mais necessário fazer Mestrado em Saúde ou Ciência e Tecnologia. 
– Não é mais necessário fazer a Tese/Monografia de 15 a 20 páginas ou ministrar uma aula num curso de 
Master. 
– Opção entre dar estudos bíblicos para uma família ou para uma Classe bíblica. 
– Não é mais obrigatório que o estudo bíblico culmine no batismo para que o requisito seja concluído. 
– Sete áreas de concentração no Ministério dos Desbravadores (o candidato escolhe duas). 
  
LÍDER MÁSTER AVANÇADO: 
  
– Opção de fazer o Ano Bíblico convencional ou em áudio. 
– Opção de ser orientador de um candidato a Líder ou Líder Máster, no período de um ano ou até a 
investidura. 
– Remoção do requisito do Mestrado em Ecologia ou Habilidades Domésticas. 
– Sete áreas de concentração no Ministério dos Desbravadores (o candidato escolhe uma). 
  
  
Fonte: www.adventistas.org 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


