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Presbitério de Guanabara 

Ref.: Relatório de tutor eclesiástico do candidato Davi Simões Chaves 

 

Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 2018 

Amados irmãos, 

Ao longo deste ano de 2018 tive o privilégio de prosseguir no 

acompanhamento do seminarista Davi Simões Chaves como seu tutor 

eclesiástico. Nesses quase 2 anos procurei dar ao relacionamento tutor/tutelado 

um caráter de mentoria, e não apenas de tutela institucional. Nosso 

relacionamento tem sido muito positivo, e nossos encontros não se prenderam a 

questões acadêmicas e ministeriais, sendo bem voltados para o crescimento 

pessoal de forma mais ampla. 

 O seminarista Davi tem demonstrado grande dedicação e seriedade em sua 

vocação, tanto no que diz respeito ao aspecto acadêmico, como em sua 

participação nas atividades da igreja. Suas atividades na área da pregação do 

evangelho têm revelado, além de excelente conteúdo bíblico-doutrinário, uma 

grande capacidade de contextualização do ensino bíblico à vida prática e profunda 

piedade cristã. Tenho percebido um bom desenvolvimento no aspecto de 

liderança, já que esteve na coordenação da área de evangelismo da igreja, 

supervisionando as equipes que trabalham nesse ministério. Segundo seu próprio 

testemunho, foram experiências novas e desafiadoras, vividas num contexto 

diferente ao que estava habituado. 

 Com relação a seu testemunho, Davi revela profundidade espiritual e 

compromisso com Cristo, tendo bom testemunho dos irmãos da Igreja. 

 Quanto a seu desempenho acadêmico, tem sido dedicado e de excelente 

aproveitamento, fato que pode ser visto por suas notas, tendo sido aprovado em 

todas as matérias do curso. 

 Davi se enquadrou com facilidade na Igreja do Grajaú, e o próprio Conselho 

da igreja manifesta satisfação com sua presença e participação. 



Estou ciente do costume de nosso presbitério em proporcionar aos 

candidatos uma diversidade de experiências eclesiásticas, e de permitir manter 

um candidato repetidamente sob a mesma tutela – especialmente em seu último 

ano de seminário – apenas se houver perspectiva de campo para licenciatura e 

ordenação. Por isso informo ao presbitério que, embora o Conselho da IP Grajaú 

veja com bons olhos a continuidade do candidato entre nós pelo próximo ano, 

neste momento não se sente em condições de assumir este importante 

compromisso que aponta para cerca de 2 anos à frente. 

Quanto a mim, coloco-me à disposição do PGNB para, se entender ser o 

melhor para o candidato, prosseguir como seu tutor, o que será uma grande 

satisfação.  

 Outrossim, também recomendo que o PGNB reencaminhe o candidato ao 

STPAGS para dar continuidade ao curso teológico. 

 

Fraternalmente em Cristo, 

 

Rev. Alex Barbosa 

 

P.S.: Em anexo, (a) cópia dos boletins do 2º semestre de 2017 e 1º semestre de 

2018; (b) relatório pessoal do candidato 

 



 

 



 

 



Relatório de Atividades - 2018 
Seminarista: Davi Simões Chaves 

Tutor Eclesiástico: Rev. Alex Barbosa 
 

1. Disciplinas realizadas no Seminário Presbiteriano Ashbel Green Simonton 

 

1º Semestre/ 2018 2º Semestre/ 2018 

1. Ação Social 

2. Educação Cristã 

3. Exegese do Antigo Testamento 3 

4. Exegese do Novo Testamento 3 

5. Missões Urbanas 

6. Monografia 1 

7. Prática de Pregação 3 

8. Teologia de Missões 2 

9. Teologia Sistemática 5 

1. Ética 

2. Retiros e Acampamentos Espirituais 

3. Prática de Pregação 4 

4. Teologia Bíblica do Novo Testamento 

5. Liderança 

6. História do Pensamento Cristão 1 

7. Exegese do Novo Testamento 4 

8. História da Igreja Brasileira 

9. Teologia Sistemática 6 

10.Cosmovisão Calvinista 

 

2. Leituras realizadas 

1. "Desenvolvimento Natural da Igreja" - Christian Schawrz 

2. "Cidades para a Glória de Deus" - Sergio Lyra 

3. "O Líder que Deus Usa" - Russel Shedd 

4. "Plantar Igrejas é para os Fracos" - Mike McKinley; 

5. "Plantando Igrejas" - Ronaldo Lidório 

6. "Imitação de Cristo" - Tomás de Kempis 

7. "Confissões" – Agostinho 

 

3. CFM - NE/ 2018 (Curso de Formação Missionária) - APMT 

Realizado em janeiro de 2018, dos dias 01/01 a 26/01, no Seminário Presbiteriano do 

Norte (SPN), em Recife - PE. A seguir as matérias cursadas: 

1. Evangelismo 

2. Desenvolvimento de Liderança e Elaboração de Projetos 

3. Plantio e Revitalização de Igrejas 

4. Missão Urbana 

 

 

 



3. Atividades na Igreja Presbiteriana do Grajaú 

- Mensageiro do Culto nos dias: 18/02, 25/02, 11/03, 25/03, 08/04, 22/04, 20/05, 10/06, 

24/06, 08/07, 22/07, 29/07, 12/08, 26/08, 09/09, 23/09, 14/10, 28/10, 11/11; 

- Co palestrante do Retiro de Carnaval; 

- Responsável pelo Ministério de Evangelismo e Missões, que conta com duas frentes 

de trabalho: IPG nas Ruas, ação de misericórdia junto aos moradores de rua dos 

arredores da rua da igreja; Projeto Primavera, ação evangelística junto às crianças da 

Comunidade do Andaraí; 

- Pastorais escritas: 15/04, 17/06, 01/07, 29/07, 26/08, 09/09; 

- Auxiliar litúrgico: 01/07, 15/07, 05/08, 19/08, 23/09, 30/09, 14/10, 11/11, 02/12. 

 

4. Outras Atividades 

- Mensageiro do Culto: 15/Abril (Igreja Presbiteriana do Méier). 

 


