
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
SÍNODO DA GUANABARA

PRESBITÉRIO DE GUANABARA

Relatório de tutor eclesiástico: Rev. Hélio Gomes Paulo
Tutelado: Candidato Arthur da Silva Pereiro

O candidato concluiu o curso de Bacharel em Teologia em 2020 e teve sua formatura no dia
6 de janeiro de 2021, às 10h, na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro.

Acompanhei o Arthur em suas necessidades acadêmicas, espirituais e emocionais ao longo
do ano, com mentoria e reuniões.

I - Destaques:
▪ O candidato desenvolveu um excelente trabalho em todas as áreas que atuou: aulas no

treinamento da liderança; pregações e condução de liturgias;
▪ A igreja reconheceu no candidato o chamado de Deus e já o vê como pastor;
▪ As pregações do candidato têm piedade, consistência teológica e conteúdo bíblico, causando

grande impacto em seus ouvintes;
▪ Arthur consegue se relacionar bem com toda a membresia da igreja, sabendo se posicionar em

várias situações, em todas as faixas etárias;
▪ Teve um bom desenvolvimento acadêmico e demonstra conhecimento cultural vasto, tendo boas

notas nas matérias do curso teológico (seguem em anexo o relatório do candidato);
▪ Trabalha com a juventude da Congregação Semear e Igreja mãe de Jacarezinho. Também tem

desenvolvido atividades na Igreja mãe: pregando, conduzindo liturgias, ministrando aulas nos
estudos da igreja, visitando com o pastor local.

II - Encaminhamento:
O Arthur está preparado para seguir os passos da licenciatura, caso seja o entendimento do
|Presbitério, conforme os artigos 120, alínea c, 122 e 123 da CI/IPB.
Recomendo que a tutela do candidato seja enviada para o rev. Hebenézer Abreu de Oliveira.

Rogo as bênçãos de Deus sobre a comissão e concílio!

Fraternalmente.

Rio de janeiro, 25 de novembro de 2022.

__________________________
Rev. Hélio Gomes Paulo

RELATÓRIO DO CANDIDATO :



RELATÓRIO - ARTHUR
2021

Sermões
● Semear: 17/01/2021 (manhã e noite); 28/02/2021 (noite); 22/03/2021 (manhã);

09/02/2021 (manhã); 13/06/2021 (manhã e noite); 18/07/2021 (manhã); 25/07/2021
(manhã); 05/09/2021 (2 cultos); 26/09/2021 (2 cultos)

● I. P. Jacarezinho: 31/01/2021; 18/07/2021; 05/09/2021; 19/09/2021; 26/09/2021;
10/10/2021; 31/10/2021; 14/11/2021

Outras igrejas:
● I. P. Vieira Fazenda: 26/04/2021;

● Igreja Presbiteriana Betel: 23/10/2021

● Igreja Presbiteriana do Grajaú: 31/10/2021

Estudos
● Pg dos jovens da Semear e Jacarezinho: 23

● Estudo de Quinta-feira: 12

● Estudo da liderança 2 (Semear): 1

Visitas
● I. P. Semear: 3
● I. P. Jacarezinho: 8

Ofício Fúnebre: 2

Palavra Devocional no Igreja em sua Casa: 1

Funções exercidas na Igreja
● Construção das séries de mensagens (Semear)
● Confecção de textos devocionais para as redes sociais (Semear)
● Direção dos cultos (Semear e Jacarezinho)
● Pregação (Semear e Jacarezinho)
● Liderança dos jovens (Semear)
● Ministério de Ensino (Semear)
● Estudos de Quarta com os jovens (Semear e Jacarezinho)



● Estudo bíblico nas Quintas (Jacarezinho)
● Igreja em sua Casa nas terças-feiras (Jacarezinho)
● Visitas pastorais com o Rev. Hélio e com o Rev. Hebenézer (Semear e

Jacarezinho)
● Preparação de Liturgia (Semear e Jacarezinho)
● Organização dos pedidos de oração (Semear)

Eventos que participei
● Café da tarde online da Federação de SAF's do Presbitério de Guanabara com os

candidatos ao Sagrado Ministério;

● Aula online sobre "Gestão de Tempo" do CTPI (2 horas)

● Retiro espiritual do SARA, 8 à 11 de Novembro (3 dias)

Livros lidos
● O Cristianismo através dos Séculos - uma história da Igreja Cristã (Earle E. Cairns)

● Comunicação que Transforma (Andy Stanley e Lane Jones)

● 1984 (George Orwell)

● A revolução dos bichos (George Orwell)

● O que é fascismo? É outros e ensaios (George Orwell)

● Um pouco de ar, por favor (George Orwell)

● Cartas a um jovem calvinista - um convite à tradição reformada (James K. A.
Smith) (2 vezes)

● O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota (Olavo de Carvalho)

● Introdução à Filosofia - problemas, sistemas, autores, obras (Battista Mondin)

● Aconselhamento Cristão (Gary R. Collins)

● Uma porta aberta que ninguém pode fechar - a história da Igreja Presbiteriana de
Jacarezinho (Paulo Sérgio Storck)

● Feminilidade Radical - fé feminina em um mundo feminista (Carolyn McCulley)

● Paulo e a Mulher Cristã (Brendan Byrne, sj)



● Confrontando o feminismo evangélico (Wayne Grudem)

● O Pastor Contemplativo (Eugene Peterson)

● Se eu começasse o ministério novamente (John M. Drescher)


