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Rio de Janeiro, 08 de Dezembro de 2015. 
 
 
Ao Egrégio 

Presbitério de Guanabara - PGNB 

 

Assunto: Relatório do Candidato – Bel. Vanir dos Reis Silva 

 

“Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um 

evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério”. II Timóteo 4.5 

 

Caros irmãos, 

Que as bênçãos do Deus Eterno sejam sobre vocês! 

 

 O PGNB me concedeu a responsabilidade e a honra de acompanhar no curso 

de 2015, um de seus candidatos ao Sagrado Ministério, o Bacharel Vanir. Convivo 

com o candidato em tela desde o ano de 2010, apenas através de nossas Reuniões 

Ordinárias. Confesso aos irmãos que tive bastante dificuldade em acompanhá-lo na 

condição de um mentoriamento adequado na relação tutor / tutelado. A distância 

entre nós, que é de aproximadamente 300km, e a falta de um telefone fixo por parte 

do meu tutelado, por si só já são fatores limitantes para o nosso relacionamento. 

Mesmo assim, nos falamos, ainda que pouquíssimas vezes e trocamos alguns e-

mails.  

 

 O Bel. Vanir reside com sua família desde o início deste ano na cidade de 

Campos dos Goytacazes, e com a aquiescência do Presbitério de Campos (PCMP), 

tem realizado um abençoado trabalho junto a Congregação Presbiterial Solar da 

Penha desde fevereiro/2015. Destaco o acompanhamento pastoral que ele tem 

recebido por parte do Rev. Leandro, pastor efetivo da IPB Jockey Club e do apoio 

logístico desta igreja, sediada também nesta cidade. Em conversa telefônica com o 

Rev. Leandro, que é membro da executiva do Presbitério de Campos, o mesmo 

confirmou o desejo do PCMP em solicitar a transferência do referido candidato para 

o âmbito deste Concílio, contudo, o PCMP estará reunido em sua RO em data 

posterior a realização da reunião ordinária do PGNB. 

 

Recomendo ao PGNB, que este assunto seja tratado na Comissão de 

Candidatos ao Sagrado Ministério a ser constituída nesta 65ª RO. 

 

No amor de Cristo Jesus, 

 

Rev. Ivo César Silva Mozart / Tutor 

 

PS: Em anexo, o Relatório de Atividades do Bel. Vanir. 
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Junta de Missões - PCMP 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2015 

 
 

Nome do Bacharel: Vanir dos Reis Silva 

Tutor: Rev. Ivo César Silva Mozart 

Período: Fevereiro a Novembro de 2015 

Local: Congregação Presbiteriana Solar da Penha 

 

Atividades Realizadas: 

 

1. DOUTRINAÇÃO: 

 

1.1. Pregações: O Bacharel Vanir dos Reis Silva realizou 52 pregações no período 

destacado acima. Dessas 52 pregações, uma foi na reunião da SAF na IPB do Turf; 

2 na IPB do Parque Aurora; 3 na IPB do Jockei e as demais no Campo da Penha.  

1.2. Escola Bíblica Dominical: 43 Lições. 

1.3. Reflexão bíblica antes da EBD. Foram ministradas 43 mensagens. 

1.4. Reuniões de Oração: 42 reuniões. 

1.5. Estudos Bíblicos: Foram realizados 41 estudos bíblicos.  

1.6. Estudo bíblico no lar: Fizemos um trabalho especial na casa de alguns irmãos, 

com 23 estudos.  

 

2. OBRAS:  

 

2.1. Foi feita uma calçada na parte lateral direita do templo e na frente do templo. Foi 

feito um reparo no telhado. Reconstruímos uma parede da varanda; Reformamos o 
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muro lateral direito; Demos acabamento no muro da frente; Fizemos um púlpito 

novo. 

2.2. Fizemos alguns reparos nos defeitos de algumas lâmpadas, e instalamos um 

ventilador com a ajuda do Eletricista e Rev. Leandro, que vem dando muito apoio a 

este trabalho. 

2.3. Instalamos mais uma base de tomada no templo. Substituímos a fechadura da 

porta dos fundos do templo, pois a anterior apresentou problema.  

 

3. MÓVEIS ADQUIRIDOS. 

 

3.1. Uma TV; um Ventilador de Teto; uma mesa para celebração da Ceia. Fruto de 

doações.  

 

4. ATIVIDADES EVANGELÍSTICAS 

 

4.1. No período destacado, foram realizadas algumas panfletagens de folhetos com 

uma equipe formada, pelo Evangelista e alguns irmãos. Em alguns momentos, esse 

trabalho foi feito apenas pelo Evangelista. A orientação é que na entrega de cada 

folheto, procurassem saber o nome da pessoa, convidar-lhe para a igreja e  

oferecer-lhe uma visita. Foi um trabalho bem aceito pela equipe. Foram distribuídos 

ao longo desse ano: 800 folhetos; 300 convites para trabalhos especiais; 10 Novos 

Testamentos; Três Bíblias.  

 

4.2. . Visitas: No período destacado, foram feitos 135 visitas, também, procurei estar 

em contado com os irmãos da congregação, dirigindo a eles palavras de incentivo à 
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perseverança e conscientização, da importância de sermos responsáveis e lutarmos 

pela congregação. Procurei estabelecer contatos de amizade com várias pessoas 

nas ruas, na esperança de que novas portas se abram para que entremos com a 

Palavra e assim desenvolvamos um bom trabalho de evangelização. Não abro mão 

do trabalho com folhetos específicos e convites.  

 

4.3. Aulas de violão para iniciantes: 9 aulas. 

 

4.4. Trabalho com Crianças: Foram feitos trabalhos específicos como: Tarde Feliz 

com as Crianças. Assistimos a um filme na sala de EBD.  As crianças tem se 

mostrado interessadas. Sob a orientação da professora Edna, eles se apresentam 

no templo no final de cada EBD, falando versículos e cantando alguma música de 

louvor. Ao terminar toda a EBD, oferecemos as eles um lanchinho. Também 

vistamos todas as crianças e aproveitamos a oportunidade para evangelizar os pais, 

agradecer-lhes a confiança em mandar seus filhos para EBD, sabendo que estão 

sob nossa responsabilidade durante o período da EBD.  

4.5. Pregamos a palavra em três aniversários de pessoas não crentes. 

  

5. ASSISTÊNCIA PASTORAL. 

 

5.1. Um aconselhamento pastoral por telefone; dois aconselhamentos pessoais. 

5.2. Socorri uma irmã que estava com dengue, levando-a ao hospital ao Hospital Dr. 

Beda; Socorri uma criança da Igreja, levando-a ao hospital Ferreira Machado.  

5.3. Fiz duas visitas a ela no hospital Dr. Beda. 
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6. ATIVIDADES ESPECIAIS.  

6.1. Louvorzão Participação: Pregador Rev. João Carlos. Condução Musical: Rev. 

Leandro e sua banda.  

6.2. Chá da Primavera: Uma palestra por Ivone Cruz Soares Félix, Presidente da 

federação de Safs do PCMP, tendo como tema: A importância da Mulher na 

sociedade. 

6.3. Ação Social: Foi feito uma grande de divulgação do trabalho por meio de 

sonorização. Com o auxilio do Irmão Jorge e o seu veiculo Kombi, rodamos cada 

canto do Parque da Penha, anunciando o trabalho. Contamos com uma enfermeira 

para aferição de pressão; 2 cabeleireiros para corte de cabelo à máquina; Pinturas 

no rosto; Pula-pula; História com fantoches para as crianças; Lanches. Estiveram 

presentes mais 50 pessoas.   

6.4. Participação no trabalho da UCP na Igreja Presbiteriana Central de Campos. 

6.5. Devocional particular do Obreiro. Leio a Bíblia todos os dias pela manhã, 

além da leitura para o preparo de mensagens.  

6.6. Dia dos pais.  As irmãs leram uma poesia.  E as crianças fizeram um jogral e 

cantaram uma música.  

6.7. Dia das mães. Foi feito uma boa divulgação do trabalho, com distribuição de 

convites de papel e também verbal. Foi realizado um jantar. 

6.8. Outras Participações: Participei de reuniões da Junta missionária; participei de 

4 reuniões da SAF; Estive presente no trabalho com crianças na IPB do Jockei; 

participei de um almoço na IPB do Jockei; Estive presente no trabalho Festa na 

Roça na IPB do Jockei; participei de 2 trabalhos sobre missões na IPB do Parque 

Aurora. 
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Observação 

O trabalho da Penha tem tido um grande apoio da Igreja Presbiteriana do Jockei.  

Estamos orando, porque nesses últimos dias, Deus tem nos abençoado muito. Deus 

tem levado, não só o obreiro, mas a congregação a ver o trabalho com otimismo. 

Muitos visitantes têm aparecido. Em alguns domingos, a minha esposa precisa 

exercer a função de Diácono. As reuniões de 4ª feira têm sido uma benção.  

 

Bacharel Vanir dos Reis Silva 

    “Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre 

abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não 

é vão.” I co. 15.58 


