
ASSOCIAÇÃO SUL ESPÍRITO SANTENSE 

REGULAMENTO DA OLIMPÍADA BÍBLICA DOS 

DESBRAVADORES 

ETAPA DISTRITAL 1/3 – 2023 

 

A Olimpíada Bíblica dos Desbravadores iniciará as 15 horas, em local pré-definido e informado 

nos grupos da região. 

 

MODALIDADES: 

1) Batalha Bíblica: 

➢ Participam até 03 (três) desbravadores por clube. 

➢ Após iniciar a resposta, o desbravador não poderá ficar mais de 05 (cinco) segundos sem 

dar continuidade a resposta. 

➢ O desbravador que, depois de feita a 5ª pergunta, não tiver saldo de pelo menos um ponto 

positivo será desclassificado.  

➢ O clube que não for classificado para a próxima etapa, mas acertar ao menos um verso, 

ganhará apenas ponto de participação. 

➢ O desbravador que não conseguir concluir a resposta terá apenas uma oportunidade de 

reiniciar e concluir.  

➢ Os pontos da 1ª etapa serão acumulados para a 2ª etapa. 

➢ Será feita a pergunta e quem souber levanta a mão e imediatamente dá um passo à frente. 

➢ O desbravador será direcionado ao fiscal competente, onde responderá à pergunta de 

forma secreta. Caso ele responda corretamente, ganhará 01 (um) ponto. Se a resposta 

estiver errada ou não for respondida, perderá 01 (um) ponto. 

➢ Poderá mais de 01 (um) desbravador responder a mesma pergunta. 

➢ As perguntas serão feitas de forma aleatória e sem referência numérica. 

➢ Todos os que levantarem a mão terão obrigatoriamente que responder.  

 

2) Corrida Bíblica 10-12 anos: 

➢ Participam até 03 (três) desbravadores por clube.  

➢ Desbravadores de 13 a 15 anos não podem participar desta modalidade. 

➢ A Bíblia não deve ter nenhum tipo de marcador/marcação (não será permitido o uso da 

“Bíblia do Desbravador – CPB” nesta modalidade, a menos que todos os concorrentes 

possuam a Bíblia do Desbravador). 

➢ Aquele que encontrar o versículo dá um passo a frente e lê imediatamente em voz alta o 

verso. Após ter dado o passo a frente o desbravador não poderá folhear a Bíblia.  

➢ Se algum desbravador iniciar a leitura de forma equivocada, outro desbravador poderá 

imediatamente dar o passo e iniciar a leitura correta, ganhando assim a pontuação.  

➢ Na primeira fase, os 09 (nove) primeiros a lerem estarão classificados. Caso a etapa tenha 

09 (nove) ou menos participantes, basta executar a segunda etapa. 

➢ Na segunda fase, terão novos versículos para selecionar os 03 (três) melhores dentre os 

09 (nove). 

➢ Verso de ouro: caso o desbravador saiba o verso de cor deverá dar um passo a frente e 

recitar o verso sem precisar abrir a Bíblia (opcional). Ganhará a pontuação igual ao verso 

encontrado na Bíblia.  

 



3) Corrida Bíblica 13-15 anos: 

➢ Participam até 03 (três) desbravadores.  

➢ A Bíblia não deve ter nenhum tipo de marcador/marcação (não será permitido o uso da 

“Bíblia do Desbravador – CPB” nesta modalidade, a menos que todos os concorrentes 

possuam a Bíblia do Desbravador). 

➢ Aquele que encontrar o versículo dá um passo a frente e lê imediatamente em voz alta o 

verso. Após ter dado o passo a frente o desbravador não poderá folhear a Bíblia.  

➢ Se algum desbravador iniciar a leitura de forma equivocada, outro desbravador poderá 

imediatamente dar o passo e iniciar a leitura correta, ganhando assim a pontuação.  

➢ Na primeira fase, os 09 (nove) primeiros a lerem estarão classificados. Caso a etapa tenha 

09 (nove) ou menos participantes, basta executar a segunda etapa. 

➢ Na segunda fase, terão novos versículos para selecionar os 03 (três) melhores dentre os 

09 (nove). 

➢ Verso de ouro: caso o desbravador saiba o verso de cor deverá dar um passo a frente e 

recitar o verso sem precisar abrir a Bíblia (opcional). Ganhará a pontuação igual ao verso 

encontrado na Bíblia.  

 

4) Oratória Cristã: 

➢ Participa 01 (um) desbravador por clube. 

➢ O candidato será avaliado nos seguintes quesitos: português, dicção e entonação, 

apresentação pessoal, tema e argumentação, espontaneidade, tempo e avaliação global.  

➢ Ele terá no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) minutos.  

➢ Não será permitido o uso de recursos audiovisuais. 

➢ Caso o candidato fale menos de 02 (dois) minutos, ele só ganhará ponto de participação.  

➢ Lembramos que não serão pontuados itens como oração, leitura da Bíblia ou apresentação 

em formato de sermão. O que se espera nessa modalidade é a melhor apresentação de 

um discurso sobre o tema determinado. 

➢ O tema será determinado pela organização da OBD. 

➢ Temas para o ano de 2023: 

 

- Etapa 1/3 (Distrital) – 25 de março/2023: 

 

Tema: CORAÇÃO PERDOADOR. 

O orador deverá discorrer sobre a atitude de perdão, mostrando como devemos agir para 

com aqueles que nos ofendem e como quem perdoa se torna o maior beneficiado com o 

perdão, citando exemplos de pessoas que, através do seu perdão, mostraram o amor de 

Cristo ao seu próximo.  

 

- Etapa 2/3 (Distrital) – 01 de julho/2023: 

 

Tema: O VALOR DA HONESTIDADE. 

O orador deverá apresentar a importância de se portar com honestidade em todas as 

situações da vida, citando exemplos de pessoas que foram recompensadas por se portar 

honestamente, mostrando como o desbravador deve ter a honestidade como um 

componente da “excelência” dos ideais. 

 

- Etapa 3/3 (Distrital) – 23 de setembro/2023: 

 

Tema: FIEL A TODA PROVA. 

O orador deverá discorrer sobre momentos que somos chamados á fidelidade, cumprindo 

inclusive os ideais dos desbravadores. Responder sobre como fazer para estar preparado 



para quando tais situações surgirem. Ilustrar com importantes exemplos da fidelidade 

ocorridos ao longo da história. 

 

- Etapa Regional – 25 de novembro/2023: 

 

Tema: CONSELHOS VERDADEIROS. 

O orador deverá discorrer sobre a importância dos bons conselhos, buscando nas pessoas 

certas e confiáveis a orientação necessária para tomar decisões acertadas. Mostrar, citando 

exemplos da história, ocasiões em que maus conselhos trouxeram grande prejuízo para a 

sociedade ou para as pessoas interessadas  

 

5) Perguntas do Ano Bíblico: 

➢ Participam até 03 (três) desbravadores por clube, portando uma Bíblia, uma caneta e uma 

prancheta fornecida pelo clube. 

➢ Os desbravadores ficarão de costas para a igreja e terão que responder de 06 (seis) a 10 

(dez) perguntas. 

➢ O tempo máximo para responder todas as perguntas será de 01 (um) minuto por pergunta. 

Ao fim do tempo regulamentar, todos deverão entregar a folha.  

➢ Após responder todas as perguntas, a equipe deverá ficar de pé e levantar a folha acima 

da cabeça.  

➢ A ordem dos que levantarem a folha poderá ser considerada como um dos critérios de 

desempate.  

➢ Caso persista o empate, serão usadas as perguntas desempate previamente definidas. 

➢ O clube que soprar a resposta será desclassificado imediatamente da modalidade.  

➢ As perguntas serão de acordo com o Ano Bíblico dos Desbravadores 2023 – Método 

Mensal. 

➢ Períodos de leitura para o ano de 2023: 

 

- Etapa 1/3 (Distrital) – 25 de março/2023: de 01 de março/2023 a 24 de março/2023. 

 

- Etapa 2/3 (Distrital) – 01 de julho/2023: de 25 de março/2023 a 30 de junho/2023. 

 

- Etapa 3/3 (Distrital) – 23 de setembro/2023: de 01 de julho/2023 a 22 de setembro/2023. 

 

- Etapa Regional – 25 de novembro/2023: de 23 de setembro/2023 a 24 de 

novembro/2023.  

 

 

6) Quebra-Cabeça Bíblico: 

➢ Participam até 03 (três) desbravadores por clube.  

➢ Tempo: 05 (cinco) minutos, sendo que aos 03 (três) minutos será revelada a lógica do 

quebra-cabeça. 

➢ O quebra-cabeça será composto de papeis recortados que poderão contes nomes, frases, 

palavras, sílabas, dentre outros, com conteúdo extraído do cartão do Ano Bíblico do período 

correspondente a etapa da OBD.  

➢ Os participantes receberão o material num envelope e deverão abrir assim que autorizado 

pelo coordenador. Haverá uma folha onde deverão colocar o nome do clube e o nome de 

cada participante, e sobre essa folha será montado o quebra-cabeça. 

➢ Concluída a montagem do quebra-cabeça, os participantes deverão ficar de pé. O 

coordenador providenciará a colagem do material na folha usando cola líquida, cola bastão, 

durex ou tirando foto, para que o material não saia do lugar antes que a avaliação seja feita. 



➢ Critérios de desempate: a ordem dos que se levantarem poderá ser considerado como o 

primeiro critério de desempate. Persistindo, será considerado como desempate o clube que 

acertar a “sequência desempate 1”. 

 

7) Verso Decorado: 

➢ Participa 01 (um) desbravador por clube, que receberá 01 (um) capítulo ou porção bíblica 

para decorar com antecedência.  

➢ No momento de falar para os jurados, o desbravador ficará de costas para a plateia. Ele 

terá o tempo regulamentar determinado com antecedência para organização da prova. 

➢ Se o desbravador ficar em silêncio por mais de 15 (quinze) segundos, terá encerrada sua 

apresentação.  

➢ Se alguém do clube soprar, imediatamente o participante será desclassificado.  

➢ Para pontuar, o participante deverá falar pelo menos 03 (três) linhas inteiras.  

➢ Para esta etapa (OBD 1/3), o verso decorado será Gênesis 1, com duração máximo de 04 

(quatro) minutos e 30 (trinta) segundos.  

➢ O candidato será avaliado nos seguintes quesitos: dicção e entonação, linhas faladas, 

tempo, linhas erradas e avaliação global.  

 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

 

a) O desbravador só poderá participar de qualquer modalidade até a idade de 15 (quinze) anos, 

11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias. Cabe a direção de cada Região a verificação da 

idade de cada participante/membro do clube. Esse item tem caráter eliminatório.  

➢ Em caso de mudança de idade, de 15 (quinze) para 16 (dezesseis) anos: se o desbravador 

participou nas duas primeiras etapas ele terá o direito de participar até a última.  

➢ Em caso de mudança de idade, de 12 (doze) para 13 (treze) anos: se o desbravador 

participou nas duas primeiras etapas ele terá direito a participar até a última nessa mesma 

categoria. 

 

b) Todo participante, de qualquer modalidade, deverá ser membro ativo da Região ao qual 

representa, inscrito na Secretaria Online da ASES (SGC). Esse item tem caráter eliminatório. 

 

c) Cada desbravador só poderá participar, no máximo, de duas modalidades, independentemente 

de qualquer fato, cabendo a direção de cada distrito a verificação da participação de cada 

desbravador. Esse item tem caráter eliminatório.  

 

d) Todos os participantes devem estar uniformizados com o uniforme oficial – Gala, em 

conformidade com o RUD – Regulamento do Uniforme dos Desbravadores. Nesse quesito, e 

havendo outros fatores de relevância, tudo deverá ser avaliado pelo Coordenador 

Distrital/Regional. Não havendo Coordenador Distrital/Regional, o Pastor Distrital ou uma 

Comissão de Diretores, que represente todos os clubes do Distrito/Região participantes, que 

deverão deliberar sobre o assunto e tomar as decisões cabíveis. 

 

e) Haverá descontos na pontuação do uniforme por faltas ou alterações que divergem do 

Regulamento de Uniformes – RUD.  

 

f) A penalização por faltas no uniforme será debitada por cada modalidade que o desbravador 

participar apresentando as faltas. Os pontos serão debitados na pontuação final. 

 

g) A faixa não é opcional para quem tem no mínimo uma especialidade.  

 



h) O clube receberá 01 (um) ponto para cada visitante de 10 (dez) a 15 (quinze) anos que não 

seja desbravador, atingindo no máximo 05 (cinco) pontos. 

 

i) Os clubes que chegarem até 10 (dez) minutos antes do horário determinado pela organização 

da OBD, com no mínimo 80% (oitenta por cento) do clube (conforme Secretaria Online) e se 

apresentarem ao Coordenador Distrital/Regional ou ao Secretário da Olimpíada, será 

bonificado com 02 (dois) pontos.  

 

j) As unidades ativas devem levar os bandeirins. 100% (cem por cento) dos bandeirins valem 02 

(dois) pontos para o clube. Menos que 100% (cem por cento) o clube não receberá ponto.  

 

k) Todo evento da OBD deve iniciar com os Ideais e Hino (Pastor do Distrito ou Coordenador 

Distrital), oração, louvor e etc. E deverá encerrar com o Voto a Bíblia.  

 

l) O Diretor deverá apresentar todos os seus competidores até as 15h, juntamente com a ficha 

de inscrição devidamente preenchida.  

 

m) Não será permitida qualquer manifestação de hostilidade, rivalidade ou similar por parte dos 

desbravadores, diretores ou visitantes, cabendo ao Coordenador intervir imediatamente no 

sentido de coibir tal atitude. Todos os questionamentos deverão ser levados ao Diretor do 

Clube, e este, por sua vez, em reunião apropriada, os apresentará a Comissão Regional da 

OBD.  

 

 

PONTUAÇÃO: 

➢ Primeiro lugar = 10 (dez) pontos.  

➢ Segundo lugar = 06 (seis) pontos. 

➢ Terceiro lugar = 04 (quatro) pontos. 

➢ Participação = 02 (dois) pontos. 

➢ O clube que não levar representantes para a modalidade não pontuará.  
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