
 
 

 
 

 
Rio de Janeiro, 07 de Fevereiro de 2022 

Assunto: Relatório do Tutor Eclesiástico do Candidato Almir Timotheo Beltran 

Exercício: 2021 

Ao Presbitério de Guanabara. 

Amados irmãos, Graça e paz da parte do nosso Deus! 

 

Durante o ano de 2021 tive a grande alegria de tutelar o candidado Almir Timotheo Beltran, 

aluno do 5º ano do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Ashbell Green Simonton e 

agora, Bacharel em Teologia. Alguns destaques importantes: 

• Ao longo de 2021 o candidato terminou o seu curso de Teologia, sendo aprovado 

em todas as matérias. Sua formatura aconteceu no dia 05/02/2022 em cerimônia 

realizada no auditório da Universidade Mackenzie Rio; 

• O candidato pregou em 13 cultos na Igreja Presbiteriana Mananciais e conduziu o 

estudo na Escola Bíblica em 07 ocasiões; 

• Sob a orientação do tutor, o candidato participou das liturgias em 86 cultos 

dominicais da Igreja Presbiteriana Mananciais.  

• A família do candidado esteve ao seu lado nesse período, participando ativamente 

da vida da igreja. Sua esposa Carla Frossard é uma irmã muito dedicada a obra de 

Deus, participando sempre do trabalho de mulheres e prestou também uma grande 

ajuda ao departamento infantil da igreja. Seus dois filhos (Bernardo e Ana Elisa) 

são crianças muito amáveis, que servem a Jesus e conhecem a Palavra de Deus. 

Sua mãe (Sueli) não é evangélica, mas graças ao testemunho do seu filho e de toda 

a família começou a assistir as transmissões dos cultos e sempre que possível, 

participa também presencialmente. 

• No dia 05/11/2021 o candidato apresentou diante da banca do STPS a sua 

monografia, que tratou do tema “JONATHAN EDWARDS: SEU MINISTÉRIO 

PASTORAL NA NOVA INGLATERRA ENTRE OS ANOS 1722 E 1758”. Entendo 

que o candidato foi ousado em seu trabalho. Ele não é historiador, não tem 



 
 

 
 

formação específica em área afim, mas soube, dentro de seus conhecimentos 

teológicos, elaborar um esboço biográfico que suscita reflexão sistemático 

pastoral. Esse foi o grande valor de seu trabalho. O candidato foi aprovado pela 

banca examinadora com a nota 9,5; 

• Pude ao longo do ano de 2021 ver uma clara evolução em sua prática homilética e 

em sua presença no púlpito. O candidato sempre se mostrou atento às orientações 

passadas pelo tutor, demonstrando humildade e um coração pastoreável. Porém, 

entendo que ainda há um caminho a ser percorrido para que o candidato possa ser 

licenciado. O candidato demonstra insegurança em alguns momentos e licenciá-lo 

agora pode não ser o melhor para sua candidatura. Por isso, recomendo que ele 

ainda continue em 2022 como bacharel em Teologia, sendo acompanhado de perto 

por um tutor eclesiástico que o ajude nessa área ministerial; 

• Seu desempenho acadêmico foi muito bom e suas notas podem ser vistas na tabela 

abaixo. 

 

Segue em anexo o relatório enviado pelo candidato. Dessa maneira, despeço-me rogando 

as mais ricas bênçãos de Deus sobre o candidato e também sobre nosso concílio. E recomendo ao 

PGNB que prossiga com os passos relativos à sua candidatura. 

 

 

Rev. André Luis Barros Monteiro 
Tutor do Candidato e Pastor da Igreja Presbiteriana Mananciais 

andremonteiro@ipb.org.br | (21) 96484-2858 
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Relatório apresentado ao Reverendo André 
Monteiro que será encaminhado ao Presbitério de 

Guanabara, em cumprimento as exigências do 
período em que fui acompanhado pelo meu tutor 

eclesiástico, Rev. André Monteiro da IPB 
Mananciais. 
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Relatório: Fevereiro de 2021 à fevereiro de 2022 

Bacharel em Teologia pelo STPS: Almir Timotheo Beltran 
 
 
SERMÃO: 
 
I.P.B. Mananciais:  
 

1) Preguei em 07/02/2021, no culto da manhã de maneira online; 
2) Preguei em 21/02/2021, no culto da noite de forma presencial; 
3) Preguei em 11/04/2021, no culto da manhã de forma online; 
4) Preguei em 16/05/2021, no culto da manhã de forma online; 
5) Preguei em 01/06/2021, no culto “Encontro com Cristo” de forma online; 
6) Preguei em 04/07/2021, no culto da manhã de forma presencial; 
7) Preguei em 25/07/2021, no culto da manhã de forma presencial; 
8) Preguei em 15/08/2021, no culto da manhã de forma presencial; 
9) Preguei em 29/08/2021, no culto da noite de forma presencial; 
10) Preguei em 15/09/2021, no culto “Encontro com Cristo” de forma online; 
11) Preguei em 18/09/2021, no culto da manhã de forma presencial; 
12) Preguei em 18/09/2021, no culto da noite de forma presencial e 
13) Preguei em 03/11/2021, no culto “Encontro com Cristo” de forma online. 

 
SEMINÁRIO TEOLÓGICO PRESBITERIANO REV. ASHBEL GREEN SIMONTON 
 

1) Preguei em 12/03/2021, na disciplina Prática da Pregação 5 do Seminário Teológico 
Presbiteriano REV. ASHBEL GREEN SIMONTON / RJ, de forma online, em Amós 
7:10-17 e 

2) Preguei na Congregação Cruzeiro do Sul, localizada na Rua Egídio, nº 212, Mesquita, em 
27/03/2021. Foi um evento evangelístico na Rua, em frente à Igreja e o texto Pregado foi 
em Apocalipse 21:1-8. 

 
AULAS na I. P.B. Mananciais (Professor da Escola Bíblica Dominical (EBD) em: 
 

1) 10/04/2021; 
2) 17/04/2021; 
3) 12/09/2021 (presencial); 
4) 19/09/2021 (presencial); 
5) 10/10/2021 (presencial); 
6) 31/10/2021 (presencial); 
7) 28/11/2021 (presencial).  

 
FUNÇÕES EXERCIDAS: 

• Dirigir os cultos da I.P.B. Mananciais aos Domingos, tanto pela manhã quanto à noite, 
sempre que solicitado, participei dos elementos do culto público da igreja durante 
todo o ano de 2021, tanto de forma online quanto presencial. 

 
 
 



 
 

 
 

LIVROS QUE LI NO PERÍODO: 
 

1) Comunicação que transforma (Andy Stanley e Lane Jones);  
2) Manual para Plantação de Igrejas (Timothy J. Keller e J. Allen Thompson); 
3) TEXTO: Matos, Alderi de Souza. “Rev. Ashbel Green Simonton” IN: Os Pioneiros; 
4) MATOS, Alderi Souza de. "Simonton e seus companheiros". Fonte: Site do Centro 

Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper; 
5) “As crises internas do protestantismo brasileiro – a emancipação do presbiterianismo” 

de Emile Leonard; 
6) MATOS, Alderi. Erasmo Braga e a Igreja Presbiteriana IN: Erasmo Braga, o 

protestantismo e a sociedade brasileira: perspectivas sobre a missão da Igreja. São 
Paulo: Cultura Cristã, 2008; 

7) A posição política da IPB nos anos de chumbo. Eduardo de Moura Paegle; 
8) O Corpo Fala: A linguagem silenciosa da comunicação não-verbal | Pierre Weill e 

Roland Tompakow (Editora Vozes); 
9) TED Talks: O guia oficial do TED para falar em público | Chris Anderson (Editora 

Intrínseca); 
10) CHAPELL, Bryan. Pregacao cristocentrica: restaurando o sermão expositivo. São 

Paulo: Cultura Cristã, 2001; 
11) GREIDANUS, Sidney. Pregando Cristo a partir do Antigo Testamento: um método 

hermenêutico contemporâneo. 1ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2006; 
 
 
CURSO CONCLUÍDO NESSE PERÍODO 2021/2022: 
 

• Em 2021 foram concluídos os estudos no Seminário Teológico Presbiteriano Rev. 
Ashbel Green Simonton por este candidato do PGNB, tendo como consequência a 
Formatura da turma que concluiu o curso de Teologia em 2021, ou seja, formação em 
bacharelado de teologia, com a respectiva Solenidade de Colação de Grau marcada 
para o dia 05/02/2022, no auditório do Mackenzie Rio, conforme a JURET definiu, 
s.m.j.  

 
OBSERVAÇÃO:  
 

• O ano de 2021 foi bastante proveitoso e muitas oportunidades foram ofertadas para o 
meu crescimento acadêmico, teológico e espiritual, bem como a própria prática 
ministerial de alguém que almeja o pastorado.  No ano de 2021 eu preguei 15 vezes, 
sendo 13 na IPB Mananciais, dei 7 aulas na EBD até o dia 30 de novembro de 2021, 
por exemplo. Dirigi os cultos da I.P.B. Mananciais aos domingos, tanto pela manhã 
quanto à noite, como fiz no dia 11/12/2021, pela manhã, desta feita de maneira 
integral. Participei dos elementos do culto público da igreja durante todo o ano de 
2021, tanto de forma online quanto presencial. Li 11 livros que estão citados neste 
Relatório, além dos fragmentos de textos e de artigos que não foram citados.  

• Meu tutor eclesiástico, o Reverendo André Luis Barros Monteiro, Pastor da IPB 
Mananciais, sempre buscou me orientar com sua experiência ministerial, ou através 
de livros que completassem minha formação acadêmica ou com vários trabalhos e 
orientações que estão ajudando muito na minha caminhada na fé. 


