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Escalada Radical 

A palavra incomum descreve bem o que é ser 

Desbravador. Faz parte do perfil de quem ama este ministério 

desbravar, descobrir, conquistar e realizar. Ser desbravador 

significa estar disposto a aventurar-se e cumprir desafios. A 

alma desbravadora não se contenta em ficar estacionada. A 

inquietude em realizar e fazer acontecer, ilustra o estilo de vida 

de um conquistador.  

Outra característica de uma alma desbravadora é nunca 

desistir de seus alvos, sonhos, objetivos e ideais. Nunca 

desistir de lutar, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. 

A persistência é marca registrada e sempre inconfundível. Ser 

arrojado é algo natural e quase instintivo para o desbravador.  

Gostamos da natureza, da flora e da fauna. Afinal, 

temos prazer em desfrutar e estar perto das coisas criadas por 

Deus. 

O tema do XIV Campori de Desbravadores foi escolhido 

por se tratar de um desafio radical para nossos meninos e 

meninas. Todo verdadeiro cristão vive radicalmente. Sempre 

quando vivemos de forma diferente, seguindo os mandamentos 

de Deus, nos tornamos “radicais”. Ser radical hoje é ser 

diferenciado. Pois não é nada fácil ser obediente aos 

mandamentos de Cristo, especialmente nos dias em que 

estamos vivendo. 

Todos nós sabemos que devemos ser obedientes às leis 

de Deus. As leis são sinais de pista para encontrar a felicidade 

em Jesus. É o caminho que nos leva a viver em harmonia com 

Deus e com o nosso próximo. Por isso, seguimos a lei do 

desbravador: “Observar a devoção matinal. Cumprir fielmente 

com a parte que me corresponde. Cuidar de meu corpo. 

Manter a consciência limpa. Ser cortês e obediente. Andar com 



reverência na casa de Deus. Ter sempre um cântico no 

coração. Ir aonde Deus mandar.” 

Numa escalada, você não pode esquecer-se de ler 

antecipadamente, um manual de orientações sobre essa 

atividade. Ninguém deve se aventurar a fazer algo que não 

conheça. A Bíblia deve ser nosso manual de orientações para a 

vida. 

Mas é importante também usar os mosquetões que nos 

dão segurança na escalada. Com eles, temos a certeza de que 

estamos seguros em qualquer altitude. Os mosquetões são a 

confiança em Deus para seguir em frente a despeito das 

dificuldades da escalada.  

Outro recurso que não podemos jamais esquecer é a 

corda. Este equipamento nos mantém vivos para o destino 

final - o topo. A oração é a corda que nos liga a Deus e nos 

leva a atingir as alturas. 

Em nossa escalada para o céu enfrentaremos desafios 

sem fim. E aquele que escolhe ser um desbravador deve ter a 

consciência de que deve escalar as alturas da comunhão com 

Deus. E que deve ajudar aqueles que estão vivendo os mais 

profundos vales do pecado. Não é fácil enfrentar as montanhas 

das dificuldades e os precipícios das tentações. Porém, com os 

recursos e equipamentos corretos podemos alcançar o topo da 

montanha. Você precisa usar os recursos ao seu dispor.  

Aproveite este campori! Una-se a nós nessa Escalada 

Radical! Você viverá emoções inesquecíveis! Que arriscar? 

Vem com a gente!  

 

 

 

Pr. Helbert Roger Almeida 

Ministério dos Desbravadores 

 

 

O Campori é uma oportunidade!!! 

Um Campori é uma grande oportunidade para os Clubes 

desenvolverem suas várias áreas de ação. Cada Unidade é 

desafiada a avaliar seu planejamento e execução de suas 

atividades anuais. A troca de experiências com outros Clubes 

proporcionam crescimento e amizade, fortalecendo o 

companheirismo entre os desbravadores. Contribui para o 

desenvolvimento das habilidades da arte de acampar e 

sociabilidade. É o grande momento na vida de cada 

desbravador (a). Este evento é aguardado e sonhado durante o 

ano todo.  

 

 

Objetivos do Campori “Escalada Radical” 

 Motivar o Desbravador a andar com Deus, buscando-O 

dia a dia como uma escalada. 

 Fazer o desbravador entender que mesmo com 

dificuldades ele estará amparado por Deus. 

 Reafirmar para cada juvenil a Lei do Desbravador. 

 Entender melhor a guarda do sábado. 



INFORMAÇÕES GERAIS 

Tema: “Escalada Radical”. 

Data: 12 a 16 de Outubro de 2011.                                                               

Participantes:  

Até 2.700 desbravadores e líderes. 

Local:  

Acampamento Adventista de Itaipava, no Estado de São Paulo.           

Estrada Eldorado Jacupiranga – km 3,5. 

 

Classificação dos Clubes 

As unidades serão classificadas por padrões, para a premiação 

final, o padrão do clube será média dos padrões das unidades 

recebendo sua pontuação somente após o Campori, pelo 

correio ou na reunião com seu Regional. A classificação, de 

acordo com a pontuação recebida, será: 

Pico da Neblina (2.993m) = de 7520 a 8848 pontos  

Pico da Bandeira (2.891m) = 6190 a 7519 pontos 

Pico das Agulhas Negras (2.792m) = 4425 a 6189 pontos 

Pico do Jaraguá (1.127m) = Até 4424 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS E PONTUAÇÕES 

Todos os pré-requisitos se referem ao ano de 2011. Nenhum 

requisito cumprido com data anterior poderá ser relatado. 

A pontuação de cada pré-requisito será creditada mediante a 

entrega do respectivo relatório.  

A pontuação estará dividida em cinco áreas: 

 Administração 2.654  pontos – 30% 

 Evangelismo  1.770  pontos – 20% 

 Projetos     884  pontos – 10% 

 Inspeção  2.480  pontos – 28%  

 Eventos          1.060  pontos – 12% 

                            Total 8.848  pontos – Altura do Everest 

 

Inscrição por Unidade (Unidades inscrevem-se no Clube e o 

Clube na APS). 

Mínimo de 06 desbravadores e no máximo de 08 (fora o 

conselheiro e o associado). Para os Clubes de até 20 

desbravadores as Unidades podem ter no mínimo 4 

componentes. 

Caso seja necessário Unidades do mesmo sexo poderão unir 

somente as idades: 10 a 12 anos, 13 anos a 15 anos. 

A Unidade deverá possuir sua própria identificação visível que 

será usada durante o Campori com pelo menos uma peça do 

vestuário como uniforme (boné, camisa, faixa no braço, calça, 

bermuda, colete, etc. vale a criatividade sem fugir do princípio 

cristão de modéstia e decência) Não poderão usar adornos 

carnavalescos e similares. 

O Clube deverá fazer o seu portal e cada Unidade deverá 

identificar sua área. 

 

 



Administração  

Reuniões Semanais – 100 pontos 

A Unidade deverá ter um mínimo de 70% de aproveitamento 

do controle de unidade nas reuniões semanais do Clube. 

Classes Regulares – 300 pontos  

 (10 a 15 anos) - 85% dos inscritos devem estar com a classe 

regular de sua idade concluída. 

Classes Avançadas – 200 pontos  

(10 a 15 anos) - 70% dos inscritos devem estar com sua classe 

avançada em andamento. 

Visita do Conselheiro ao Desbravador – 125 pontos  

O conselheiro(a) deverá visitar os desbravadores de sua 

unidade um mínimo de duas visitas até o Campori. Deverá 

apresentar um relatório ao Diretor do Clube que será visto pelo 

Regional. 

Curso de capitães e conselheiros – 150 pontos  

Ter o certificado do curso de capitães e conselheiros de 2010 

ou 2011. Deverá ser colocado na pasta de documentos. 

Projeto Comunitário – 75 pontos  

Cada Unidade do Clube deverá cumprir o projeto comunitário 

da sua respectiva classe. 

História da Unidade – 50 pontos 

Cada Unidade deverá preparar um álbum impresso de fotos 

mostrando as atividades realizadas em 2011. Este álbum 

deverá ser apresentado na inspeção dentro do carrossel. O 

álbum deverá estar encapado e identificado de forma criativa. 

Cada foto deverá ter legenda. 

Atuação no Clube – 100 pontos 

Cada Unidade deverá dirigir um devocional e civismo criativos 

no Clube local. O conselheiro deverá preparar um relatório 

incluindo fotos. É obrigatório o envolvimento de todos. 

 

Concurso de Filme Curta Metragem – 250 pontos 

Cada Unidade deverá preparar um filme de curta metragem. 

Deve ser sobre o tema do Campori. Tempo máximo 6 minutos. 

É obrigatório haver a participação de todos da Unidade. 

Primeira etapa de avaliação será no Clube. Segunda etapa de 

avaliação será na região. A Unidade vencedora de cada região 

terá seu filme exibido durante a programação do Campori. 

Haverá premiação para as seguintes categorias: roteiro, 

figurino, trilha sonora, melhor edição, melhor ator, melhor 

atriz, melhor atuação e melhor cenário. 

 

Evangelismo  

Ano Bíblico – 270 pontos  

80% dos desbravadores devem estar em dia com o Ano Bíblico 

2011. 

Curso de Leitura – 250 pontos 

80% dos desbravadores com certificado do Clube do Livro 

2011.  

Voz Juvenil – 500 pontos 

Cada Unidade deverá participar da voz juvenil dirigida pelo 

Clube na Igreja local. 

 

Projetos  

Projeto do Dia dos Pais – 200 pontos  

A Unidade deverá organizar e realizar a comemoração do dos 

pais de forma bem criativa. No segundo domingo de agosto. O 

Clube deverá fazer uma grande ação evangelística, 

organizando uma homenagem especial ao maior número de 

pais de todo bairro ao redor da igreja e do Clube. Preparar um 

grande projeto, trabalhando com antecedência com todos os 

departamentos da Igreja, algo bem estruturado.  



Atividade da Unidade – 184 pontos  

A Unidade deverá realizar uma atividade de sua escolha: 

passeio, saída, visitas, Culto Jovem, etc. Deverá apresentar o 

relatório com fotos. 

 

Inspeção  

Acampamento – a média das unidades irão dar a pontuação 

final para o clube. 

 Identificação das Unidades – o acampamento deve ser 

dividido em unidades, devidamente identificadas, na frente de 

cada barraca os nomes de seus Acampantes – 20 pontos 

 Bandeirins – deverão conter o nome e emblema da 

Unidade, conforme o novo manual. Todas serão avaliadas na 

posição e devidamente dispostas. – 50 pontos  

 Área limpa e em ordem – 20 pontos 

 Lixo – escolha e monte os devidos lugares para o lixo. – 

20 pontos 

 Local para Sapatos – também devem providenciar, a 

ordem é um padrão de excelência na vida cristã para tudo. – 

20 pontos 

 Arrumação da Barraca: as estacas devem estar bem 

colocadas, cordas bem estiradas. Tudo limpo, camas 

arrumadas, mochilas fechadas – 90 pontos 

Uniforme Oficial – 200 pontos – 100% da Unidade 

De acordo com as orientações e especificações do Regulamento 

de Uniformes dos Desbravadores (RUD), a avaliação será feita. 

O uniforme será usado na investidura e no sábado pela 

manhã. 

 Camisa Cáqui ou Branca/Calça e saia verde. 

 Lenço e prendedor 

 Cinto e fivela 

 Sapatos e meias (para as meninas é proibido usar 

sapato com salto acima de 4 cm) 

 Insígnias e distintivos corretamente colocados 

 Faixa de especialidades (Medalhas, botons e pins não 

fazem parte da faixa ver RUD) 

Uniforme de Atividades do Campo – 150 pontos – 100% do 

Unidade 

Deverá ser usado na abertura, no Sábado à tarde e em outro 

horário que o Clube combinar. 

 Camiseta do Campo 

 Calça Jeans 

 Boné 

 Lenço e prendedor – O prendedor de lenço do uniforme 

de atividades pode ser criado pelo Clube ou Unidade. Já o 

lenço será o oficial – amarelo. 

Uniforme de Atividades da Unidade – 50 pontos – 100% do 

Unidade 

A Unidade deverá possuir sua própria identificação visível que 

será usada durante o Campori com pelo menos uma peça do 

vestuário como uniforme (boné, camisa, faixa no braço, calça, 

bermuda, colete, etc. vale a criatividade sem fugir do princípio 

cristão de modéstia e decência) Não poderão usar adornos 

carnavalescos e similares. Apresentá-lo no momento de 

inspeção. 

Bandeirim Radical – 100 pontos  

Criar um Bandeirim de campo radical medindo até 

30cmx40cm, ficando livre o desenho e o material conforme a 

criatividade da Unidade. Este Bandeirim será usado nas 

atividades durante o dia. O bandeirim oficial será usado no 

sábado e nas programações noturnas de arena. A Unidade 

deverá levar o bandeirim pronto com o mastro para o Campori. 

 



Programas Gerais – 160 pontos (40 pontos por concentração 

na arena) 

Estes pontos serão administrados com a apresentação das 

unidades ao oficial de dia e sua equipe, para cada reunião 

geral na arena.  A unidade tem até 10 minutos antes do início 

de cada programa para se apresentar. Ao se dirigir ao oficial de 

dia ou sua equipe deverá receber a anotação de presença na 

arena daquele dia para controle de pontuação. Lembrando é o 

Capitão (ã) que apresenta a unidade. 

Kit Básico de Primeiros Socorros da Unidade – 50 pontos  

Cada Unidade deverá ter seu Kit Básico de Primeiros Socorros. 

O conselheiro ou associado deverá acompanhar o desbravador 

(a) quando houver alguma ocorrência que demande o 

atendimento na enfermaria do Campori. É obrigatório levar 

junto o kit de primeiros socorros da Unidade. O Kit deve conter 

no mínimo os itens que estão sugeridos no Guia do Diretor. A 

quantidade a ser levada deve ser proporcional ao tamanho da 

Unidade. 

 

 

Outras informações nos boletins, futuros ou com seu regional. 

Até lá!!! 

Ministério dos Desbravadores APS 


