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QUEM SOMOS?
O Curso Remoto de Aperfeiçoamento de Conselheiros de Embaixadores do Rei - CRACER, é
promovido pelo Departamento Convencional de Embaixadores do Rei Carioca - DCER Carioca, o qual
é responsável pelas atividades da Convenção Batista Carioca referente aos Embaixadores do Rei.

MISSÃO
Aperfeiçoar Conselheiros de Embaixadores do Rei, visando desenvolver ao máximo sua
capacidade de liderança, a fim de, através do trabalho a ser desenvolvido em sua igreja local, meninos
possam ser levados a Cristo.

VISÃO
Ser um curso referencial em todo o território nacional, buscando se tornar fonte de inspiração
para que outros departamentos possam investir mais intensamente na formação de líderes cristãos.

VALORES
1. Dar o suporte necessário aos seus alunos;
2. Ensinar com qualidade e empenho;
3. Manter um corpo docente capacitado e comprometido;
4. Exercer a ética e a moral em suas relações;
5. Ser transparente ao prestar informações.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O CURSO REMOTO DE APERFEIÇOAMENTO DE
CONSELHEIROS DE EMBAIXADORES DO REI - CRACER
O Departamento Convencional de Embaixadores do Rei Carioca – DCER Carioca, no uso de suas
atribuições, torna público que, no período compreendido entre 13 de agosto de 2020 a 05 de
setembro de 2020, estarão abertas as inscrições para o Curso Remoto de Aperfeiçoamento de
Conselheiros
de
Embaixadores
do
Rei
CRACER,
através
do
site
www.formacaoconselheiros.wixsite.com/cracer, é extremamente importante que os inscritos
estejam a par das condições estabelecidas neste edital, para a realização mais proveitosa do curso,
evitando a participação somente como ouvinte.

1. DO CURSO
1.1. O CRACER, será regido por este edital e executado pela Direção outorgada pelo DCER Carioca;
1.2. Serão oferecidas no máximo 100 (cem) vagas para o CRACER;
1.3. O CRACER será realizado nos dias 08, 10, 15, 17, 22 e 24 de setembro de 2020, de maneira
remota, utilizando as plataformas do YouTube e Google meet;
1.4. Além das datas acima, que serão utilizadas para execução da nossa grade curricular, teremos
outras três datas para execução das nossas oficinas, inicialmente serão: 07, 14 e 21 de setembro, às
19h. Essas poderão ser alteradas previamente, caso haja necessidade;
1.5. Nossas aulas acontecerão as terças e quintas (dias informados no item 1.3), das 19h às 22h,
horário de Brasília, com exceção das oficinas que serão realizadas inicialmente as segundas às
19h (dias informados no item 1.3);
1.6. O CRACER irá emitir o CERTIFICADO (PDF) do curso e a CARTEIRA CER (renovação), para os
participantes que:
1.6.1. Enviar o comprovante de participação em CICER ou CFC, podendo ser a própria
CARTEIRA CER ou o CERTIFICADO, enviar para: formacaoconselheiros@gmail.com;
1.6.2. Enviar a Carta de Recomendação da Igreja (assinada pelo pastor e/ou presidente) e uma
(01) foto 3x4 (enviar para: formacaoconselheiros@gmail.com;
1.6.3. Obter no mínimo 75% de presença nos encontros remotos;
1.6.4. Ter o aproveitamento de no mínimo 70% de acerto nos exercícios de fixação ao final do
CURSO.
1.7. O CRACER é constituído pelos seguintes módulos e matérias:
I. LIDERANÇA AVANÇADA:
a) LR – Liderança Responsável;
b) LD – A Liderança e seus desdobramentos;
c) IR – Inteligência Relacional.
II. METODOLOGIA:
a) INP – Introdução aos novos Postos;
b) NEA – Novas estratégias e abordagens;
c) ETD – O uso estratégico de novas tecnologias digitais.
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III. APERFEIÇOAMENTO BÍBLICO:
a) IDB – Introdução as Doutrinas Bíblicas;
b) DIA – Discipulado infantil e infanto-juvenil;
c) PPE – Prática e Produção de Estudos Bíblicos.
IV. HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA:
a) DHB – Debates acerca da História dos Batistas;
b) ERH – Os Embaixadores do Rei e sua importância histórica;
c) MED – Mudanças estruturais na denominação: CBB / UMHBB / DENAER.
V. MINISTÉRIO SAUDÁVEL:
a) CES – O CER e a saúde física;
b) CEE – O CER e a saúde emocional;
c) CEF – O CER e o zelo familiar.
VI. MINIMIZAÇÃO DE RISCOS:
a) PAA – Prevenção de acidentes em atividades coletivas;
b) SRS – O uso sadio das Redes Sociais;
c) PCA – Prevenção e Combate ao Abuso Infantil.
OFICINAS:
a) EFE – Esporte como ferramenta de evangelismo;
b) CIB – Clube Investigadores da Bíblia – The Mailbox Club International;
c) ERI – ER como uma organização inclusiva.

2. DOS ALUNOS
2.1. São requisitos para a participação do CRACER:
2.1.1. Ser membro ativo de uma Igreja Batista;
2.1.2. Ser CER, tendo realizado o CICER ou CFC, pelo menos uma (01) vez;
2.1.3. Encontrar-se alinhado com os princípios Bíblicos e da Denominação Batista;
2.1.4. Ter idoneidade moral.
2.2. É de exclusiva responsabilidade do inscrito a comprovação do Item anterior.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições deverão ser feitas no período compreendido entre 13 de agosto de 2020 e 05 de
setembro
de
2020,
EXCLUSIVAMENTE
através
do
nosso
site:
www.formacaoconselheiros.wixsite.com/cracer, mediante preenchimento do formulário de inscrição;
3.2. O valor da taxa de inscrição será R$ 25,00 (vinte e cinco reais);
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor da inscrição deverá ser depositado/transferido utilizando os
seguintes dados: Banco: SANTANDER / Agência: 3915 / Conta Poupança: 60.001923-3 /
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CPF: 114.270.417-33 / Titular: Tiago Jose da Silva Rodrigues (Coordenador DCER Carioca).
O comprovante deve ser enviado para: formacaoconselheiros@gmail.com .
3.3. Após a confirmação da taxa de inscrição, iremos solicitar ao inscrito os seguintes documentos:
a) Identidade;
b) Carta de Recomendação da Igreja, assinada pelo pastor e/ou presidente;
c) Foto 3x4 atual;
d) CARTEIRA CER ou CERTIFICADO do CICER ou CFC.
3.4. Caso haja pendências no envio dos documentos solicitados no item anterior, o CERTIFICADO
(PDF) e a CARTEIRA ER não serão emitidos;
PARÁGRAFO ÚNICO: Os documentos serão solicitados via o e-mail
formacaoconselheiros@gmail.com, e deverão ser enviados para o mesmo. A QUALIDADE
DA DIGITALIZAÇÃO É EXTREMAMENTE IMPORTANTE.

4. DAS CARTEIRAS CER E CERTIFICADOS
4.1. Dentro de 15 dias após o término do CRACER, enviaremos os CERTIFICADOS (PDF) para os emails fornecidos na inscrição;
4.2. Dentro de 15 dias após o término do CRACER, enviaremos todas as informações necessárias para
a emissão das CARTEIRAS CER, junto ao DENAER;
4.3. Dentro de 15 dias após receber as CARTEIRAS CER do DENAER, estaremos enviando aos
Coordenadores da DAER, para aqueles que moram no município do Rio de Janeiro. E postaremos via
Correios as CARTEIRAS CER, para aqueles que moram nas demais cidades do Rio de Janeiro e
outros estados do Brasil;
4.5. As movimentações ocorridas nos itens acima serão notificadas via e-mail
(formacaoconselheiros@gmail.com);
4.6. As possíveis dúvidas e reclamações referente a emissão e/ou envio das CARTEIRAS CER e
CERTIFICADOS devem ser enviadas para o seguinte e-mail: formacaoconselheiros@gmail.com;
4.7. Não será entregue, sob nenhuma hipótese, a CARTEIRA CER e o CERTIFICADO (PDF), ao
inscrito com as seguintes pendências:
a) Não ter enviado os documentos solicitados no Item 3.3;
b) Não ter efetuado a taxa de inscrição conforme especificado em paragrafo único, neste edital;
c) Ter menos de 75% de presença nos encontros remotos, conforme o especificado no Item 1.6.3;
d) Ter menos de 70% de acertos nos exercícios de fixação, conforme especificado no Item 1.6.4;
4.8. Os inscritos que NÃO conseguirem comprovar que já realizaram o CICER ou CFC, todavia,
tenham enviado TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS SOLICITADOS no Item 3.3, poderão
SOLICITAR UM CERTIFICADO DE OUVINTE (PDF).

CARLOS EDUARDO LOBATO DE ANDRADE
THIAGO DE ALBUQUERQUE VENEZIA
Coordenadores CRACER
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NELSON LEONARDO DO VALLE
Divulgação
TIAGO JOSÉ DA SILVA RODRIGUES
RAPHAEL DE SOUZA SOBRINHO
RUBENS SANTANA
Coordenadores DCER Carioca

7______

PROGRAMA DO CURSO
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