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INFORMAÇÕES SOBRE O LOGO DO PORTAL 
  

 
Logo Oficial do Portal Universo Desbravador: 

Logo acima pode ver o Logotipo oficial do Portal Universo Desbravador. 

  

 
A Rosa dos Ventos: 

A rosa dos ventos, em maior destaque presente no logo do Portal Universo Desbravador, representa a 

“ORIENTAÇÃO”. “Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim”. João 

14:6 

* Saiba mais informações sobre a “Rosa dos Ventos” 

  

 
O Ciclista e os Alpinistas: 

As figuras representadas por um ciclista e dois alpinistas escalando a rosa dos ventos, representam 

ação, superação, aventura, conquista, luta, dedicação. 

  

 
O Cruzeiro do Sul: 

O Cruzeiro do Sul, localizado no canto superior direito, no céu, representa a cruz de Cristo e a 

orientação em meio a escuridão da noite. 

 

  

http://www.universodesbravador.com.br/ja/textos_e_manuais/index_rosa_dos_ventos.htm
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O Sol: 

O sol, localizado bem no fim da estrada. O sol representa a gloria de Deus, a luz da justiça, o brilho 

que ilumina a estrada da vida para nos guiar no caminho certo.  

  

 
A Estrada e os Campos Verdejantes: 

A Estrada simboliza a jornada e o caminho a ser trilhado no decorrer da vida por cada pessoa. Os 

campos verdejantes representam a obra da criação divina. 

  

 
O Excursionista com mochila: 

O excursionista com uma mochila, posicionado logo no inicio da estrada, representa o ser humano que 

deve estar sempre preparado para a grande jornada da vida, à desbravar o caminho a ser trilhado, 

buscando sempre os caminhos retos de Jesus Cristo. 

  

 
A Inscrição “Universo Desbravador”: 

Inscrição localizada no canto superior esquerdo, indica o nome oficial do Portal Universo Desbravador. 

Saiba mais sobre o Portal em: 

http://www.universodesbravador.com.br/geral/institucional/index_sobre_o_portal.htm 

  

 
Ministério Jovem: 

Indica a principal área de abrangência do Portal Universo Desbravador, que é o Ministério Jovem da 

Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Ministério Jovem abrange as áreas: Desbravadores, Aventureiros, 

Jovens, Universitários e Música. 

 

 

  

http://www.universodesbravador.com.br/geral/institucional/index_sobre_o_portal.htm
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A inscrição: Universo JA: 

O Portal Universo Desbravador também responde pelo domínio eletrônico: “www.universoja.com.br”, 

por este motivo a inscrição estar  presente no logotipo. 

  

 
A Inscrição: “J. A.” 

O Portal Universo Desbravador, mantém conteúdo dos departamentos do Ministério Jovem Adventista 

(J.A.) sendo: Desbravadores, Aventureiros, Jovens, Universitários e Música. 

  

 
As Estrelas: 

As estrelas coloridas representam respectivamente as classes realizadas pelo Clube de Desbravadores 

em todo o mundo, que são: amigo, companheiro, pesquisador, pioneiro, excursionista e guia. 

Saiba mais sobre as classes dos Desbravadores em: 

http://www.universodesbravador.com.br/desbravadores/classes/ 

  

 
A Frase: 

Inscrição que circula a rosa dos ventos com a frase: “Desbravando Horizontes e Trilhando o Caminho 

Para o Alto”, é o “Slogan” do Portal Universo Desbravador. 

  

 
A Faixa: 

A faixa localizada logo abaixo da rosa dos ventos, contem os dois endereços eletrônicos oficiais do 

Portal Universo Desbravador na Internet. 

http://www.universodesbravador.com.br 

http://www.universoja.com.br 

  

  

Texto: Raphael A. R. Gusmão 

Fonte: www.universodesbravador.com.br 

  

http://www.universodesbravador.com.br/desbravadores/classes/

