
Relatório da Comissão Especial de  

Licenciatura do Bel. Davi Simões Chaves 

O Presbitério de Guanabara, de acordo com o Parágrafo Único do Art. 123 da 

CI/IPB, através da Comissão Especial de Licenciatura do Bel. Davi Simões 

Chaves esteve reunida no dia 22 de janeiro, às 09h da manhã, na sede da 

Congregação Presbiterial de Benfica, com a finalidade de examinar o candidato 

com vistas à sua licenciatura, seguindo o disposto na CI/IPB, em seu Art.119:  

“Art. 119 – O candidato, concluídos seus estudos, apresentarse-á ao Presbitério 

que o examinará quanto à sua experiência religiosa e motivos que o levaram a 

desejar o Sagrado Ministério, bem como nas matérias do curso teológico.  

Parágrafo Único - Poderá o Presbitério dispensar o candidato do exame das 

matérias do curso teológico; não o dispensará nunca do relativo à experiência 

religiosa, opiniões teológicas e conhecimento dos símbolos de fé, exigindo a 

aceitação integral dos últimos.” 

O candidato obteve êxito em todas as partes do exame, tendo proferido um bom 

sermão, que revelou sã doutrina, boa forma literária, retórica, didática e 

sobretudo, espiritualidade e piedade; demonstrado amadurecimento espiritual e 

confirmação da vocação; bom conhecimento e aceitação dos Símbolos de Fé; e, 

por fim, opiniões teológicas condizentes com as doutrinas da IPB.  

Tendo sido realizado o exame e julgadas as provas suficientes da vocação do 

candidato ao Sagrado Ministério, o PGNB resolve, através da comissão 

especial: 

1) Louvar a Deus pela vida e dedicação do Licenciado Davi; 

2) Aprovar o candidato para o exercício da licenciatura; 

3) Proceder à licenciatura do candidato em culto solene marcado para o dia 

29 de janeiro, às 19h, na Congregação Presbiterial de Benfica, tendo 

como pregador o Rev. Marcelo Moreira Rodrigues; (Já ocorrido). 

Tendo o culto ocorrido dentro dos princípios litúrgicos de nossa igreja, a 

comissão cumpriu ao propósito para a qual foi estabelecida, tendo realizado com 

sucesso a licenciatura do candidato em culto celebrado no dia 29 de janeiro na 

Congregação Presbiterial de Benfica.  

Sem mais para o momento, 
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