Novo Hamburgo RS, 05 de abril de 2014.

No dia 05 de abril de 2014, no sitio São Luiz, situado em Lomba Grande no Rio Grande do Sul
,em Novo Hamburgo inicio as 8:30 hs com a oração do irmão Altemir, vice coordenador do
DCER Gaucho e em seguida período de louvor sendo ministrado pelo irmão Falcon Conselheiro
do DCER Baiano. O presidente da UMHBB irmão Abel de Albino Arruda enfatizou sobre a
questão da submissão, entoou o hino 301 do HCC Crer e Observar. Foi composta a mesa com
Conselheiro Samuel José Gonçalves, Alexandre Julião Secretário do DENAER, irmão Abel
Arruda e Cristiano Nascimento Secretário deste fórum.
O secretário do DENAER irmão Alexandre fez a leitura dos assuntos enviados previamente
através do site do fórum. Iniciou-se a palavra do presidente Ir Abel com o questionamento, O
que fazer com a união? Este questionamento foi feito pelo Ir Sócrates Secretário Executivo da
CBB ao receber o irmão Abel para uma reunião. Nesta reunião foi analisado os dados do IBGE
referente a quantidade de Batistas no Brasil que somos 2 milhões e 200 mil e estimado um
numero de 500 mil Homens Batistas e se atingirmos 10% desse numero contribuindo com
R$20 conseguiriamos R$1 milhão para promover o trabalho de missões pela UMHBB.
Ir Abel Albino de Arruda declarou também sobre o fato da criação de um Portal do Homem
Batista onde serão concentradas todas as noticias da UHMBB deforma dinâmica e que atinja
uma visibilidade nacional. Sobre a produção das revistas irmão Abel demonstrou a intensão de
aumentar uma quantidade para 20 a 30 mil revistas para que tenhamos recursos necessários
para que a união sobreviva de forma saudável. Será feito um trabalho de reformulação nas
revistas contanto com profissionais gabaritados no assunto.
Este assunto foi debatido e proposta que todos os Homens Batistas se atentem para o
investimento em nossas organizações.
O Irmão Abel Albino de Arruda ressaltou que todos os assuntos discutidos neste Fórum serão
levados para avaliação e a possível aprovação pelo conselho da UMHBB no dia 31 de Maio que
será realizada em Brasília.
Sobre a comercialização do material comercializado pela UMHBB o Ir Abel Albino de Arruda
ressaltou sobre a quebra de patentes que é um crime e que todos devem se atentar para esta
questão para que não ocorram problemas judiciais. Foi registrado pelos conselheiros também
a falta de material na UMHBB para exerce o trabalho do ERs que é fator principal para a
criação de materiais paralelos.
Sobre o Sitio do Sossego Ir Abel Albino de Arruda informou que será feita uma informatização
com cadastro de todos acampastes com todas informações necessárias para que tenhamos um
histórico. Foi informado também a necessidade de construir a cobertura nas quadras de
basquete e futsal e a aquisição de um veículo que seja para uso exclusivo do Sitio do Sossego.
Foi relatado também a necessidade de realizar obras no sitio para melhorias das estruturas
que já estão a muito tempo sem obras. Todo o evento no sitio deverá ser pago através de
boleto bancário para que tenhamos um melhor controle financeiro dos eventos.

O presidente falou sobre a demissão do irmão Samuel dizendo que foi feito através de uma
determinação da CBB que não poderia haver nenhum funcionário sem que fosse registrado
com carteira assinada e debaixo das leis da CLT, foi proposta ao irmão Samuel José Gonçalves
a quantia de R$10.000 como forma de indenização por seus serviços prestados ao DENAER e
este valor seria pago em 5 parcelas de R$2.000, o irmão Samuel aceitou esta proposta mas
relatou que não havia a necessidade desta indenização pois considera que esteve exercendo
um ministério no DENAER. Após essa determinação foi convocado o Pr. Nivaldino Cipriano
Bastos Segundo Secretário da UMHBB, para ajudar o DENAER.
Padronização da Organização – Foi proposta pelo irmão Eraldo Firmino a padronização da
insígnia através de um manual de identidade visual que poderá ser feito e divulgado pelo
criador ou gestor do portal dos Homens Batistas. Esta proposta foi apoiada por todos
presentes. Relator: Eraldo, Membros:Pr.Edimilson,Eder,Itamar.
Escola de Missões – Foi feita a proposta pelo irmão Raphael Sobrinho e Cristiano Nascimento
sobre a criação de uma Escola de Missões regionais para atender os Embaixadores do Rei que
estão finalizando sua faixa etária de ER. Esta escola irá prover treinamento missionário de
forma presencial e/ou on line para conselheiros e Embaixadores do Rei. Após proposta e
apoiado foi formada a comissão para elaboração do projeto. A comissão ficou assim composta:
Relator: Cristiano, Membros: Pr. Almir, Raphael Sobrinho, Missionária Nádia, Roberto Atan.
Ás 12:30 houve uma pausa nos trabalhos do fórum para o almoço.
Tendo retornado a pauta as 14:30 hs o presidente realizou a composição da mesa que deu
continuidade ao forum.
Administração do ANVER: Presidente informou que a partir da sua gestão o ANVER será
exclusivamente de responsabilidade do DENAER. Após debates sobre o assunto foi proposto e
apoiado por todos presentes para a formação de uma comissão para realizar apoio ao evento.
A comissão ficou assim composta: Relator – Coordenador do DENAER, membros: Diretores das
4 semanas do ANVER, Coord. Carioca e Coord. Fluminense, Crisogno Orçai, Ebenezer Vita, 2º
Secretário da UMHBB, Fabiano Lessa e Raphael Sobrinho.
Modelo de escolha do Novo Coordenador do DENAER: Foi colocado pelo irmão Roberto Atan
Coord. do DCER do Maranhão a proposta do novo modelo de indicação que deverá ser um
nome escolhido pela a maioria dos coordenadores de DCER levado ao conselho da UMHBB.
Viu-se a necessidade de se ter um secretário que exerça funções exclusivas DENAER, esse
assunto ficará para ser resolvido após a nomeação do novo coordenador.
Alteração da idade do embaixador júnior - A proposta é de altera a idade do embaixador
junior de 12 para 13 anos, após, comentários da alteração de idade interferir na estrutura das
faixas estaria da Convenção Batista Brasileira o assunto ficou sobrea a mesa para estudo.
A proposta apresentada pelo pastor Edmilson coordenador do DCER Mineiro referente a
autonomia para os DCER’s confeccionarem as carteiras de embaixadores do rei ficou decidido
que o assunto será apresentado a o conselho da UMHBB.

Houve as 17:00hs um intervalo nas atividades em pauta.

Ás 21:22h retornou a pauta e deu sequencia ao fórum, passando a palavra ao pastor Edmilson
que falou sobre os matérias feito pelo DCER Mineiro e apoiou o presidente no projeto que
estará se desenvolvendo nas confecções de materiais que será a presentada na reunião do
conselho da UMHBB .
O Conselheiro Eraldo do Estado de São Paulo apresentou o material ‘o ideal de hombridade’
uma ordem dos cavalheiros da idade medieval, que poderá servir como ferramenta no
trabalho dos Embaixadores do Rei. E houve uma preocupação pelo plenário sobre os assuntos
atuais a serem abordados nos nossos manuais.
O presidente fez algumas considerações finais referente ao portal que irá conter um aplicativo
voltados para o embaixadores do Rei , terá o código de direito de disciplinas, uma loja virtual e
a idealização do Livro “ PRA SEMPRE EMBAIXADOR”.

Eu, Cristiano Nascimento de Medeiros, secretário adoc, lavrei apresente ata que será assinada
por mim e pelo presidente Abel Albino de Arruda após aprovação pelo plenário que foi lida e
aprovada .
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