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Olá desbravador, nós somos os caçadores de pedras
preciosas. Queremos convidar você a nos ajudar
na busca das pedras mais preciosas do mundo,
as JÓIAS DA ETERNIDADE.

E como bons desbravadores nós sempre utilizamos os
recursos corretos. Temos em nossas mãos o mapa que
nos levará aos locais onde encontraremos as 12 pedras
preciosas que fazem a diferença na
vida de qualquer pessoa.
Prepare-se para viajar através da história
e aprender coisas surpreendentes!
E por falar em aprender, nada mais justo do que nos
tornarmos especialistas em Rochas e Minerais (Estudo
da Natureza - EN 012) para conseguirmos identificar
as verdadeiras jóias.
pesquisando
e aprendendo

Desafiamos você a concluir a nossa série
de estudos bíblicos e ainda completar mais
uma especialidade. Portanto, antes de iniciar
nossa jornada, pesquise e apresente ao seu
capelão a seguinte informação:
Será que existe diferença entre rochas e
minerais? Você consegue descobrir quais?
Pesquise e apresente ao seu capelão na
próxima reunião.
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decifrando
o mapa

A Bíblia é o nosso mapa. Vamos começar
descobrindo A utilidade dela para nós.
2 Timóteo 3:16-17

Bíblia é o livro sagrado de todos os cristãos. É a palavra de Deus,
que foi registrada por escrito para responder às grandes perguntas
da humanidade e nos ensinar a viver. A palavra “Bíblia” vem do grego
e significa “conjunto de livros”. Antes de o nome “Bíblia” se tornar
comum, era conhecida como “As Sagradas Escrituras”.

Como e por quem ela foi escrita? 2 Pedro 1:21

Isaíías 40:8
Quanto tempo vai durar a Bíblia? Isa

Qual o maior tesouro que encontramos na Bíblia? João 5:39

pesquisando
e aprendendo

Existem as rochas ígneas, sedimentares
e metamórficas. Pesquise e apresente
através de imagens/fotos dois
exemplos de cada grupo.

Sua Bíblia deve ser seu livro mais
precioso. Você vai encontrar
muitos “tesouros” nesse livro.
próxima
viagem

A próxima viagem de nosso roteiro é uma
cidade cujo nome vem de “urusalim”, é uma
palavra semítica que significa Base de
Salem ou Base de Deus. Esta é uma cidade
histórica muito conhecida. Prepare-se para
grandes descobertas.
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Jerusalém significa cidade de Deus, então vamos
pesquisar e descobrir quantos deuses existem
verdadeiramente. Efésios 4:6

E tem mais, esse mesmo Deus que cuida do universo, está preocupado
com cada pessoa que Ele criou. Em outras palavras, você é especial para
Ele. Por isso, é importante conhecer quem Ele é, como se apresenta, suas
características e especialmente tudo aquilo que Ele faz para tornar
sua vida mais feliz e vitoriosa.
Qual é a natureza de Deus e como devemos procurar compreendê-lo?
João 4:24

Será que Ele se preocupa com nossos problemas e nos escuta? Salmo 40:1-3

Leia os textos a seguir e descubra algo muito importante sobre Deus.
I João 5:7-8, Mateus 28:19.

A doutrina da Trindade apresenta a existência de um só Deus,
onipotente, onisciente e onipresente, revelado em três pessoas
distintas. Isto pode ser percebido em muitos textos da Bíblia.
pesquisando
e aprendendo

Qual o significado da escala de Mohs, para
determinar a dureza? (Pesquise, estude e
apresente ao seu capelão os minerais de
acordo com a escala Mohs).
próxima
viagem

Devemos amar a Deus mais do que
qualquer outra coisa neste mundo.

A próxima viagem de nosso
roteiro é uma cidade cujo significado
do nome é “bela, adorável”. A origem
do nome é desconhecida. Pelo fato de
essa cidade ter sido dedicada à deusa
suméria Ishtar, deusa da fertilidade.
Há fontes que associam o seu
significado aos atributos inerentes às
deusas, tais como “bela, adorável”.
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Esse é o nome antigo de uma cidade citada no primeiro livro da Bíblia
(Gênesis 10:11-12). Atualmente recebe o nome de Mossul e é uma das
maiores cidades do Iraque. Era conhecida pelas crueldades praticadas
com os povos vencidos. Assurnasirpal II, por exemplo, estava
acostumado, depois da vitória a cortar as mãos, os pés, os narizes, as
orelhas e os olhos dos nativos das cidades que invadia e na sequência
fazia pirâmides com as cabeças humanas. Por esta razão, Nínive ficou
conhecida como “A Cidade de Sangue” ou “A Cidade da Rebeldia Eterna”.
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é fácil notar que todas as pessoas pecam. Mas
agora vem a pergunta: quem foi o primeiro ser a
pecar? Ezequiel 28:14-17

decifrando
o mapa

O grande conflito entre o bem e o mal surgiu no coração de um anjo
que era perfeito e que almejou ser igual ao Altíssimo (Isaías 14:12-14).
Em que circunstância ocorreu o primeiro pecado na terra? Gênesis 3:4-6

Em que momento da vida nos tornamos pecadores? Salmo 51:5

Qual é a consequência final do pecado e como podemos vencê-lo?
Romanos 6:23, 8:37.

O segredo da vitória reside na presença de Jesus no coração. Quando
em tentação, clame por Sua ajuda (1 Coríntios 10:13) e pelo poder do Seu
Espírito. a vitória será certa.

pesquisando
e aprendendo

Com relação ao nosso estudo sobre
rochas pesquise a definição e significado de
clivagem e gravidade específica.

Você sabia que Jesus nunca pecou?

Então faça uma
oração a Jesus
todos o dias
pedindo forças
para não pecar.

P1

42547 – Curso Joias Eternidade
03/12/20 | 11:12

próxima
viagem

A próxima viagem de nosso
roteiro é uma cidade que fica na
região montanhosa do Oriente Médio,
constituída pelo antigo reino de Israel,
situado em torno de sua antiga capital.
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decifrando
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Qual a maior promessa que Jesus fez aos seus
discípulos? João 14:1-3

Os discípulos estavam preocupados, pois Jesus tinha acabado de falar da
traição de Judas (João 13:21) e então começou a se despedir (João 13:33).
Percebendo a angústia no coração deles, Jesus marcou um reencontro.
A promessa que fez naquele dia foi feita também a cada um de nós.

Existe uma data marcada para esse evento? Justifique. Mateus 24:36

De que modo Jesus voltará a terra? Mateus 24:30

Quantos poderão vê-lo e o que acontecerá com aqueles que creram e se
prepararam para esse momento? Apocalipse 1:7, 1 Tessalonicenses 4:16, 17

A declaração de vitória irá soar por todos os cantos da Terra. Pessoas
fiéis a Deus reencontrarão queridos que estavam mortos. Famílias
inteiras se abraçarão para receber o seu Salvador.

pesquisando
e aprendendo

Vamos concluir nossa pesquisa inicial definindo
o que é lustro, cor do traço, textura e cristal.

próxima
viagem

Maranata significa “o Senhor logo vem”

Jesus voltará em
breve e todos nós
Desbravadores
queremos ir com
ele para o Céu.
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A próxima viagem de nosso roteiro
será na região do Mar da Galileia.
Segundo o Novo Testamento, local
de ministério de Jesus e presença
constante de cristãos. Hoje sítio
arqueológico, acredita-se que a antiga
cidade judaica−próxima a Tagba – tenha
sediado uma das sinagogas onde Jesus
ensinava seus seguidores e onde teria
realizado alguns milagres.
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É uma cidade citada na Bíblia especialmente em conexão com o ministério
de Jesus. Nos dias do Novo Testamento Cafarnaum tinha certa
importância. O nome Cafarnaum muito provavelmente significa “aldeia de
Naum”, uma variante grega do hebraico kefar nahum. Como Naum significa
“compassivo”, Cafarnaum também pode significar “vila de compaixão”.
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decifrando
o mapa

Que elementos compõem a vida humana?
Gênesis 2:7

Para entendermos a morte, precisamos conhecer como surgiu a vida. A
Bíblia ensina que a vida humana é composta de dois elementos: terra e
fôlego de vida. O resultado da soma desses elementos é a alma vivente.
Para onde o ser humano vai quando morre? Gênesis 3:19

Será que é possível conversar com os mortos? Justifique.
Eclesiastes 9:5, 6

Qual é o plano de Deus para resolver o problema da morte?
João 5:28, 29

Para os salvos que já morreram, a ressurreição é a solução definitiva para o
problema da morte. Ela ocorrerá na Volta de Jesus – primeira ressurreição
(1 Tessalonicenses 4:16). Para os mortos ímpios, a ressurreição ocorrerá após o
milênio – segunda ressurreição (Apocalipse 20:5-9) e trará juízo e condenação.

pesquisando
e aprendendo

Descubra e apresente ao seu capelão quatro
utilidades das rochas.
próxima
viagem

“Desbravador não morre,
acampa no cemitério.”

Podemos ter a certeza
de que Jesus vai
ressuscitar a todos
que o aceitarem
como Salvador.
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A próxima viagem de nosso roteiro
será a uma cidade que floresceu
depois que veio para o controle da
República de Roma em 129 a.C. Durante
esse período foi por muitos anos
a segunda maior cidade do Império
Romano, apenas atrás de Roma, a
capital do império. Tinha uma população
de 250 000 habitantes no século I a.C.,
o que também fazia dela a segunda
maior cidade do mundo na época.
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Ao concluir a sua criação o que Deus fez para
nos dar o exemplo? Gênesis 2:1-3

Após criar todas as coisas em seis dias, Deus separou o sétimo com
um propósito especial. Ele procurou relacionar-Se com o homem
recém-criado e deixar-nos o exemplo (Isaías 58:13, 14).

O sábado faz parte da lei de Deus? Por que devemos guardar esse dia?
Êxodo 20:8-11.

De acordo com a Bíblia quando começa e termina o sábado e ele é um
20:12
sinal entre quem? Levítico 23:32, Ezequiel 20:12.

O que a Bíblia nos ensina sobre a perpetuidade do sábado? Isaías 66:22, 23

Assim como a Lei de Deus é eterna, o sábado também é eterno. Mesmo
na Nova Terra, os filhos de Deus virão todos os sábados adorar ao
Seu Criador.
pesquisando
e aprendendo

Descubra e apresente ao seu capelão quatro
utilidades dos minerais.

Hoje estudamos sobre o Sábado, e neste dia,
além de ser o dia de descanso das atividades
rotineiras, é também um dia para se fazer o bem!

Converse com o seu
conselheiro para
descobrirem três
maneiras de ajudar as
pessoas necessitadas
no Sábado.
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próxima
viagem

A próxima viagem de nosso
roteiro será a uma cidade que foi
considerada a terceira maior do
Império Romano e também do mundo
antigo, com uma população estimada
em mais de meio milhão de habitantes,
depois de Roma e Alexandria.
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Qual a principal função de um profeta?
Deuteronômio 18:18

Deus transmitiu mensagens especiais, muitas delas sobre o nosso
futuro, às pessoas escolhidas a dedo, os profetas. A palavra “profeta”
na Bíblia significa “mensageiro” ou “porta-voz”. Deus escolhia pessoas
para serem seus mensageiros (Êxodo 7:1, 2) e eles deveriam transmitir
fielmente Sua mensagem. Estas, às vezes, eram de encorajamento,
advertência, reprovação ou até mesmo a descrição de eventos futuros.
Será que todos os profetas são verdadeiros? O que Jesus falou sobre
o assunto? Mateus 24:24

Encontre nos textos a seguir pelo menos 4 características de um
profeta verdadeiro. 1 João 4:1, 2; Mateus 7:15-23; Deuteronômio 18:21, 22;
Isaías 8:19, 20; Daniel 10:7-10.

como Deus apresenta a manifestação do Dom Profético em Sua igreja
nos últimos dias? Apocalipse 12:17; 19:10

A Bíblia diz que a Igreja remanescente de Deus guarda os mandamentos de Deus e
possui o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 19:10, o apóstolo João menciona que o
“testemunho de Jesus” é o “Espírito de profecia”, ou seja, haveria uma manifestação do
dom de profecia nos últimos dias. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que uma jovem
chamada Ellen G. White recebeu esse dom e que sua vida e ensinos passam pelos testes
de um verdadeiro profeta.
pesquisando
e aprendendo

Conte ao seu capelão ou ao seu conselheiro uma
história bíblica onde foi mencionada uma pedra e a
sua importância.
próxima
viagem

Chegamos à metade de nossa jornada! E
como hoje estudamos sobre os profetas,
tenho uma mensagem para você:

É melhor seguir os
conselhos dos profetas
de Deus para estar
seguro e prosperar.
2 Crônicas 20:20.

P1

42547 – Curso Joias Eternidade
03/12/20 | 11:12

A próxima viagem de nosso roteiro
será a uma antiga cidade e porto
marítimo, construída por Herodes, o
Grande, cerca de 25 - 13 a.C.. Esta cidade
já foi a capital civil e militar da Judeia.

19

Designer

Editor(a)

Coor. Ped.

C. Q.

R. F.

20

Vamos começar descobrindo biblicamente o que
significa igreja? 1 Timóteo 3:15

decifrando
o mapa

Jesus é o fundamento da Sua própria Igreja. Em seu diálogo
com Pedro, Ele deixou bem claro de que os poderes do mal não
prevaleceriam contra ela (Mateus 16:18). Após a Sua ascensão, Jesus
delegou aos profetas e apóstolos (2 Coríntios 10:8; Gálatas 2:9)
autoridade para transmitir Seus ensinos (Efésios 2:20, 21) e preservar
pura a doutrina da Igreja (Tito 1:9).
Quais as principais características da igreja verdadeira? Apocalipse 14:12

Qual é a missão da igreja? Mateus 28:19, 20

Como é biblicamente chamado o povo de Deus fiel dos últimos dias?
Apocalipse 12:17

Desde o AT, Deus teve a Sua Igreja formada por aqueles que O seguiam
e obedeciam. Podemos citar alguns: Adão, Sete, Noé e sua família, Abraão,
Moisés, Elias e muitos outros. No NT, Jesus inaugurou a Sua Igreja
composta pelos judeus convertidos e gentios que creram nEle e
obedeceram aos Seus mandamentos. A igreja fiel até a volta de Jesus
é a que guarda todos os 10 mandamentos. (Apocalipse 14:12).
Escolha uma história bíblica onde uma rocha
foi importante. Apresente-a aos membros de
sua unidade através de mímica para que eles
descubram de qual história se trata.

pesquisando
e aprendendo

Agora que você já aprendeu sobre a Igreja
Verdadeira, lembre-se de ir à Igreja todos os
sábados e em outros dias de culto também.

próxima
viagem

Na nossa próxima viagem iremos
ao Egito. Lá descobriremos uma
importante cidade que é a maior do
mundo árabe e da África.

e ande com
reverência na casa
de Deus.
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Todas as nossas escolhas, todas as nossas
atitudes devem agradar primeiramente a quem?
I Coríntios 10:31

De acordo com a Bíblia, modéstia é agir de forma decente e pura, sem
motivação pecaminosa. A modéstia afeta a forma como falamos, nos
vestimos e interagimos com outras pessoas. Quem é modesto procura
agradar a Deus em tudo que faz.

Que coisas devem ser abandonadas por alguém que escolhe andar com
Deus? Colossenses 3:8

Quanto a maneira como nos vestimos o que a Bíblia nos aconselha?
Romanos 14:16

Que promessa encontramos na Bíblia para aqueles que conseguirem
vencer as tentações até o fim? Apocalipse 3:14-21

A modéstia é o oposto de exibicionismo. O modesto não procura atrair a
atenção das pessoas de forma indecente nem escandalosa. Como bons
desbravadores temos que ter em nossa mente e coração o sentimento
de “equilíbrio” sempre procurando fazer escolhas inteligentes e
colhendo bons frutos.
pesquisando
e aprendendo

Escolha mais uma história na bíblia que
mencione uma rocha, faça um vídeo contando-a
e compartilhe em uma rede social.

Seja cortês e obediente;
e procure ser simples
e modesto usando
roupas decentes.

Seja puro bondoso
e leal para atrair
pessoas a Jesus.
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próxima
viagem
Na nossa próxima viagem iremos a uma
cidade do sudoeste da Turquia situada na
Região do Egeu. A cidade é uma das mais
antigas da bacia do Mediterrâneo. A cidade
ficou conhecida como um dos portos mais
importantes do mundo entre os séculos
XVII e XIX, quando os comerciantes de
várias origens transformaram a cidade em
um centro de comércio cosmopolita.
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De acordo com estudos etimológicos sobre Esmirna, a palavra Smyrne,
em grego significa uma especiaria que em língua portuguesa se traduz
como mirra. a cidade foi famosa Por um estilo próprio de música da
música (Smyrneika) bem como pela sua larga variedade de produtos que
exportou para a Europa (passas de Esmirna, figos secos, tapetes, etc.).
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A quem pertencem todas as propriedades e
riquezas do mundo? Salmo 24:1

Deus é o Dono de tudo (Colossenses 1:16). Todas as coisas pertencem
a Ele, pois Ele é Criador e responsável pela manutenção da vida
(Salmo 145:15, 16).

Que pedido fez Deus ao ser humano como ato de adoração a Ele? Levítico 27:30

O que Deus diz a respeito daqueles que não devolvem dízimo e ofertas?
Malaquias 3:8-10

Que promessas faz o Senhor àqueles que são fiéis? Provérbios 3:9, 10

Você entendeu a importância da adoração a Deus por meio dos dízimos e
ofertas? Sabe, a fidelidade tem muito mais a ver com o amadurecimento e
aperfeiçoamento do caráter do que com o dinheiro em si. Há uma grande
lição que Deus deseja nos ensinar através desse princípio.
pesquisando
e aprendendo

Escolha mais uma história bíblia que mencione
uma rocha, faça um desenho onde seja possível
identificar de qual episódio se trata e mostre
ao seu capelão.

Como “sócios” de Deus ficamos
com 90% e entregamos 10% a Ele.
E ainda recebemos muitas bençãos.

próxima
viagem

Na nossa próxima viagem iremos
fazer escavações nas ruínas de uma
cidade que é chamada de “Castelo
Velho”. No passado esta cidade
tornou-se uma das primeiras sedes
do cristianismo.
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Qual era a alimentação original do homem?
Gênesis 1:29

Quando Deus criou o homem, a dieta era estritamente vegetariana.
Esse tipo de alimentação supria todas as necessidades do homem,
proporcionando-lhe perfeita saúde. Naquele mundo recém-criado não
havia morte e nenhum tipo de carne era usado como alimento.
O vegetarianismo foi inventado por Deus, por isso ainda é a melhor
maneira de nos alimentarmos. Mas se alguém se alimenta de carne, de
quais animais são permitidos comer a carne? Levítico 11:2-12

Por que Deus se preocupa com nossos hábitos alimentares? 1 Coríntios 6:19, 20

Que orientação importante a Bíblia nos faz quanto as nossas ações?
1 Coríntios 10:31

Tudo o que fazemos deve glorificar e honrar a Deus. Quando cultivamos uma boa saúde,
desenvolvemos uma mente lúcida que nos torna mais aptos para ouvirmos a voz de Deus.
Talvez, por falta de conhecimento, você fez uso de certas coisas que a Bíblia condena.
Saiba que Deus perdoa você (Atos 17:30). Agora que você aprendeu, procure obedecer e
mudar seus hábitos conforme a Bíblia orienta (Tiago 4:7).
pesquisando
e aprendendo

Chegou a hora de iniciar a montagem de uma linda coleção
com pelo menos oito espécies, classificados corretamente.
Classificar cada espécie com o nome da pessoa que o
encontrou, data e local em que foi encontrado.

Nem tudo que é gostoso faz
bem para a saúde. Se você
seguir a Bíblia e comer o que
Deus criou como alimento,
você será saudável e viverá
muito tempo.

próxima
viagem

Na nossa próxima viagem
viajaremos a uma das cidades mais
antigas do mundo. A cidade é reconhecida
como uma cidade global devido à sua
localização geoestratégica e sua
importância em finanças, comércio,
mídia, entretenimento, artes, comércio
internacional, cultura, educação e turismo.
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O que significa batismo na Bíblia? Romanos 6:3, 4

A palavra batismo vem do termo grego baptizo que significa
mergulhar, imergir. Paulo comparou o batismo à morte, sepultamento e
ressurreição de Cristo (Colossenses 2:12). Quem toma a decisão pelo
batismo morre para o pecado, enterra a velha vida e ressurge para uma
nova. Foi isso que Jesus explicou a Nicodemos (João 3:1-5).
De que maneira Jesus foi batizado? Marcos 1:9, 10

Qual a importância do batismo para a salvação? Marcos 16:16

O que acontece quando uma pessoa é batizada? Romanos 6:4

Quando mergulhamos nas águas, sepultamos nossa velha vida de pecado. Ao emergir
das águas, damos início a uma nova vida. Desse modo, se cumpre a promessa bíblica:
“E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram;
e eis que se fizeram novas” (2 Coríntios 5:17).
pesquisando
e aprendendo

Chegou a hora de concluir a montagem da coleção com
mais sete espécies de rochas e minerais, classificados
corretamente. Classificar cada espécie com o nome
da pessoa que o encontrou, data e local em que foi
encontrado. No nosso próximo encontro você deverá
apresentar a sua coleção completa.

O dia do batismo é feliz porque “há alegria
no Céu por um pecador que se arrepende”.
próxima
viagem

na nossa próxima viagem.
Viajaremos a uma cidade que é
descrita pela Bíblia e qualquer
pessoa gostaria de ser
moradora dela.
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Que promessa Jesus fez aos seus discípulos?
João 14:1-3

podemos tentar imaginar este local incrível, mas saiba que a mente
humana nunca consegue alcançar, nem DE perto, os projetos de Deus.
“Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que
Deus preparou para aqueles que o amam” 1 Coríntios 2:9.
A cidade tem
(verso 12).
12).

portas, com o nome das

tribos de Israel

A cidade é
(verso 16),
16) toda feita de puro
semelhante a vidro (verso 18).
18)
A cidade não precisa de
(verso 23).
23)

pois a glória de Deus a ilumina

Alguns filmes apresentam o céu como um lugar monótono. Leia: Isaías 65:18-25 e cite
pelo menos duas coisas legais que encontraremos na Nova Jerusalém e Nova NA Terra.

Não caia nas fake news dos filmes e séries. O céu será incrível! Não haverá nenhum
momento MONÓTONo sequer. Vamos viver eternamente, aproveitando o máximo de cada dia.
Como em um game com milhões de fases, teremos novos e novos desafios para superar!
pesquisando
e aprendendo

Chegamos ao fim da nossa especialidade! Que tal
agora montarmos uma amostra de rochas e minerais,
com todos do clube, e apresentá-los para a sua
comunidade???

Eu quero chegar la nesta cidade que
estudamos hoje e quero encontrar toda a
nossa equipe de viagem! Inclusive Você!!!

próxima
viagem

Na nossa próxima viagem
conheceremos alguns tesouros
da Nova Jerusalém. Uma cidade
preparada para os salvos. Lá
existem incríveis presentes. Alguns
são para todos e outros Deus
preparou especialmente para você.
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Quem serão os habitantes da Nova Jerusalém?
Apocalipse 3:5; 21:27

Deus tem o registro dos vencedores de todas as épocas, pelos
méritos de Cristo eles foram colocados no livro da vida e tem o
passaporte para entrarem na cidade.
Os habitantes da cidade são parecidos com Adão e Eva. Como atingiram
esta aparência Gloriosa? 1 Coríntios 15:51; Apocalipse 22:2, Apocalipse 2:7

Após a transformação na volta de Jesus, começa um processo de
restauração completa do ser humano. Com o privilégio de Comer do
fruto da Árvore da Vida ficaremos a cada dia mais parecidos com Adão
e Eva. Fortes, saudáveis e refletindo a imagem de Deus.
Investiduras são momentos marcantes na história do Desbravador.
O que receberemos na investidura celestial? Apocalipse 2:10

Como será a Pedra Branca que cada morador da Nova Jerusalém
receberá? Apocalipse 2:17

Na Bíblia os nomes muitas vezes expressavam o caráter da pessoa e o plano de
Deus para sua vida. No céu teremos um novo nome. Dado pelo próprio Jesus.
Aqui na terra muitos compartilham nomes. Lá cada um terá o seu próprio nome,
em harmonia com os propósitos de Deus e com sua história de redenção.

Foi muito bom estudar a Bíblia com
você. Que tal você usar esse livro
e mostrar para um amigo tudo
o que você aprendeu?

próxima
viagem

A aventura continua. Ainda existem
muitas viagens a fazer. Camporis para
participar. Sonhos a buscar. Mas não se
esqueça! Um Desbravador vive aqui já
sonhando com o Campori Eterno. Por isso
observa a devoção matinal, faz sua parte,
é cortes e obediente no relacionamento
com a família e amigos, frequenta
reverentemente a casa de Deus, sempre
tem um cântico no coração enquanto vai
onde Deus mandar. Pois Cristo virá em
Breve dar o galardão!

33

P1

42547 – Curso Joias Eternidade
03/12/20 | 13:12

Designer

Editor(a)

Coor. Ped.

C. Q.

R. F.

Igreja Adventista
do Sétimo Dia®
DIVISÃO SUL-AMERICANA
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