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CLUBE DO LIVRO 
  
 O Clube do Livro JA foi criado para prover leitura edificante para as crianças e jovens adventistas. É e 
suma importância ensinar-lhes o hábito da boa leitura, em contraposição ao hábito de ver televisão. 
  
Especialistas no assunto indicam que atualmente há milhões de juvenis e jovens no mundo inteiro que 
perderam interesse pela leitura de livros porque acham mais cômodo e prático o entretenimento televisivo 
que leva a uma vida de indolência e escapismo. 
  
Cada dia há mais consciência dos efeitos nocivos da televisão na formação das novas gerações. Este 
sistema reflete e projeta no subconsciente das pessoas a imagem irreal de personagens estereotipadas, 
modelos humanos perfeitos, combinação de homens com máquinas e fantasias urbanas. O interminável 
drama da violência, crime e imoralidade é apresentado como digno de imitação. 
  
É por isso e muito mais que a leitura de bons livros não poderá ser substituída pela televisão. Mas 
compete aos líderes dos juvenis e jovens adventistas realizar esforços renovados e agressivos nesta 
direção, a fim de incentivar, motivar e levar a nossa juventude ao nobre rumo da leitura sadia. 
  
O departamento J.A. da Associação/Missão publicará anualmente, em consulta com o gerente do SELS, a 
lista de livros que serão usados para preencher os requisitos de acordo com as diretrizes anteriores, e 
dará os respectivos certificados a todos os que cumpram os requisitos. Este certificado deve ser solicitado 
pelo diretor do clube à Associação/Missão. 
  
Atualmente no Clube do Livro é exigido apenas um livro, que é selecionado para cada ano. Cada 
departamento do Ministério possui um livro diferente dentro de cada ano. 
  
  

Sistema utilizado antigamente: 
  
I – Clube do Livro para Primários e Aventureiros (6 – 9 anos) 
• 1 livro sobre história bíblica 
• 1 livro sobre missões 
• 1 livro sobre natureza 
• 1 livro de escolha dos candidatos, publicado dentro dos dois anos anteriores à data de aplicação (Os 
livros para primários não têm um mínimo de páginas requeridas, mas recomenda-se que sejam livros 
pequenos e apropriados à idade correspondente.) 
  
II – Clube do Livro para Juvenis e Desbravadores (10 – 15 anos) 
• 1 livro sobre missões 
• 1 livro sobre natureza ou ciência 
• 1 livro sobre biografia(s) 
• 2 livros de escolha do candidato, publicados dentro dos dois anos anteriores à 
data de aplicação. (Cada um destes livros para juvenis deve ter, no mínimo, 80 páginas.) 
  
III – Clube do Livro para Jovens, Líderes de Jovens 
(maiores de 16 anos) 
• 1 livro sobre missões 
• 1 livro sobre natureza ou ciência 
• 1 livro sobre religião ou filosofia cristã 
• 2 livros de escolha pessoal, publicados dentro dos dois anos anteriores à data 
de aplicação. (Cada um destes livros para juvenis deve ter, um mínimo, 120 
páginas.) 
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