
Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 2021. 

Ao egrégio 
Presbitério de Guanabara 
Assunto: Relatório do Candidato ao Sagrado Ministério – Bel. Davi Simões Chaves 

 

Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. 3 João 1:8 

 

Amados irmãos, 

Graça e Paz da parte de Jesus Cristo. 

 Durante este ano tive o privilégio de tutelar o Bel. Davi Simões Chaves como determinação do 

próprio concílio. Seu crescimento foi bom e sua participação na comunidade foi adequado trabalhando 

junto aos Conectados (pré-adolescentes) e integrado na formação espiritual 3 da igreja. Além de pregar 

pelo menos uma vez em cada mês. Encaminho o relatório do Bel. também. 

 Em conversa com o Rev. Manoel Marins e com o próprio Bel. Davi, vislumbramos que ele poderia 

auxiliar o Rev. Manoel na congregação de Benfica. De maneira que desde outubro o Bel. Davi tem estado 

presente nas atividades desta congregação.  

Destarte, recomendo ao PGNB que sejam continuados os passos constitucionais para a 

licenciatura ao Sagrado Ministério conforme os artigos 120 alínea c e 121, 122 e 123 da CI/IPB.  

Na esperança da aquiescência deste Concílio ao pedidos sobredito, subscrevemo-nos no amor de 

Cristo, Senhor da Igreja. 

 

Em Cristo, 

 

 

Rev. Marcio Tenponi Pacheco 



 Relatório de Atividades - 2021 

Bacharel: Davi Simões Chaves 

Tutor Eclesiástico: Rev. Márcio Tenponi Pacheco 

 

1. Disciplinas realizadas no Curso de Formação Missionária (CFM - APMT) 

 As seguintes disciplinas fazem parte do currículo de formação para candidatos ao 

trabalho missionário junto a APMT e foram cursadas a distância em formato de aulas 

online durante o primeiro semestre de 2021. 

• Panorama da Missão da Igreja 

• Teologias Contemporâneas de Missão 

 

2. Atividades na Igreja Presbiteriana de Piedade 

- Mensageiro do Culto nos dias 11/04, 16/05, 27/06, 22/08 e 03/10; 

- Participante de um dos grupos de formação espiritual (mar/21 – out/21); 

- Auxílio no contato com os pré-adolescentes da igreja.  

 

3. Outras Atividades 

Mensageiro do Culto nas seguintes igrejas e dias: 

- IP Porto Novo (São Gonçalo/RJ) – 24/01, 31/01, 28/02, 04/03, 21/03 e 04/04; 

- IP Rio do Ouro (São Gonçalo/RJ) – 21/02; 

- IP Vieira Fazenda – 28/03; 

- IP Benfica 14/11. 

 

Mensageiro na reunião da UMP da IP Grajaú no dia 28/08 e no culto da Federação de 

UMPs realizado na IP de Riachuelo no dia 02/10. 


