
 

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2017. 

 

Ao egrégio Presbitério de Guanabara 

 

Assunto: Relatório do Candidato ao Sagrado Ministério – Arthur Pereiro da Silva. 

 

O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas-

novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar 

libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados (Is 61.1) 

 

Amados irmãos, 

 

Graça e Paz da parte de Jesus Cristo, o Senhor da Igreja! 

 

Durante este ano Deus me deu o privilégio de tutelar o sem. Arthur da Silva 

Pereiro. Este trabalhou em diversas áreas da Igreja. Pregou em vários cultos e ocasiões, 

e atuou em diversas áreas de nossa Comunidade. Em todas as áreas o seminarista 

demonstrou responsabilidade, zelo e desenvoltura. Arthur com sua noiva Carol estão 

totalmente integrados e engajados na Igreja.  

Eu e a Igreja somos testemunhas de que este seminarista é um vocacionado do 

Senhor para o Sagrado Ministério da Palavra e dos Sacramentos. 

Ademais, o seminarista começou a trabalhar na IP Vieira Fazenda, ainda como 

membro num período de sete anos (2012 – 2017), e como Seminarista a dois anos (2016 

– 2017), auxiliando no âmbito administrativo e ministerial. Atuou ao meu lado como 

Professor da EBD, e em alguns Cultos pregou a Palavra de Deus com muita propriedade 

e esmero. Durante o ano de 2017, ele foi presidente da UMP, eleito pela Igreja Diácono, 

fez parte do Ministério de Louvor, ele e sua noiva Carol. Por isso, e por outros motivos, 

principalmente, com o desafio que recebemos do Senhor na revitalização desta amada 

Igreja Presbiteriana de Vieira fazenda, e como já estamos desenvolvendo juntos nesta 

Comunidade cristã um trabalho de revitalização, e por ser seu Tutor durante o ano de 

2017, gostaria com muita humildade diante desse concílio que tanto admiro e respeito, 



pedir que o Seminarista Artur continue na minha tutela no ano de 2018 para dar 

continuidade aos trabalhos iniciados. 

 Destarte, tendo terminado o segundo ano do curso de Bacharelado em Teologia 

no Seminário Presbiteriano Reverendo Ashbel Green Simonton, recomendo ao PGNB 

que o candidato seja encaminhado ao referido seminário para a continuidade de seu 

curso matriculando-o no terceiro ano. 

 

Subscrevemo-nos no amor de Cristo, o Senhor da Igreja. 

 

PS: Em Anexo está o relatório do Seminarista. Despeço-me na Graça e no amor do 

Senhor Jesus, 

 

 

Rev. Jocimar Goudard da Silveira. 

______________________________________________________________________

______________ 
Rua São Luiz, 16 – Vieira Fazenda – Rio de Janeiro/RJ 

CEP: 20973-260  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS E ECLESIÁSTICAS  

RIO JANEIRO 2017  

SEMINARISTA: ARTHUR DA SILVA PEREIRO 

 

Rio de Janeiro, 04 de Dezembro de 2017,  

Ao estimado Conselho da Igreja Presbiteriana de Vieira Fazenda. Relatório das atividades 

acadêmicas 2º ano no curso Bacharel em Teologia no Seminário Presbiteriano Reverendo 

Ashbel Green Simonton e atividades eclesiásticas.  

Quero externar a minha enorme alegria pelas muitas experiências junto a esse amado Concílio, 

como segue: 

 

Aulas de EBD: 22  

Sermões na igreja: 08  

Sermões em outras igrejas: 01 (Jacarezinho)  

 

Sermões em cultos especiais:  

*Aniversário de 40 anos da SAF Vieira Fazenda;  

 

Reuniões de oração: 01  

 

Visitas:  

Reuniões de Conselho: 01  

Reuniões de Presbitério: 01  



Secretário de ATAS na Assembléia geral da Igreja.  

 

 

Outros:  

* Exame de ordenação do Ayrton (07/05);  

 

Livros lidos:  

* Através do Brasil" (Olavo Bilac/ Manuel Bonfim);  

* Filosofia e Seu Inverso (Olavo de Carvalho);  

* A Formação do Novo Testamento (Oscar Cullmann);  

* Conhecendo a Deus direitinho. Uma leitura simples do Credo Apostólico (Joel 

Theodoro);  

* Perigos de Interpretação Bíblica (D. A. Carson);  

* O Evangelho segundo Os Apóstolos- O papel das obras na vida de fé (John Mac 

Arthur);  

* A Visão Transformadora- Moldando uma Cosmovisão Cristã (Brian Walsh);  

* Nascido Escravo (M.Lutero);  

* Liderança e Integridade (Ronaldo Lidório);  

* Ópera dos Mortos (Autran Dourado);  

* Pregação Pura e Simples (Stuart Olyot);  

* Teologia Bíblica do AT e NT (Geerhardus Vos);  

* Imago Dei (Paulo Anglada); Presença em Palestras:  

*Visão Urbana (Seminário Simonton);  

*Devocionalidade e Formação Acadêmica (Seminário Simonton);  

*A Bíblia e a Reforma- Visões e Impressões (Mackenzie-RJ), 

 

Sem mais, despeço-me no amor de Cristo, o autor da vida, 

 

Sem. Arthur da Silva Pereiro 


