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Presbitério de Guanabara
Ref.: Relatório de tutor eclesiástico

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 2017
Amados irmãos,
Tive a grata satisfação de ser designado por meu presbitério para
acompanhar como tutor eclesiástico o seminarista Davi Simões Chaves. Essa
tarefa teve início em março deste ano. Desde então temos nos encontrado com
bastante frequência – em média a cada 2 semanas -, procurando dar ao
relacionamento tutor/tutelado um caráter de mentoria, e não apenas de tutela
institucional.
O seminarista tem demonstrado grande dedicação e seriedade em sua
vocação, tanto no que diz respeito ao aspecto acadêmico, como em sua
participação nas atividades da igreja. Suas atividades na área da pregação do
evangelho e na liderança têm revelado, além de excelente conteúdo bíblicodoutrinário, uma grande capacidade de contextualização do ensino bíblico à vida
prática, profunda piedade cristã e habilidade no relacionamento interpessoal.
Com relação a seu testemunho, Davi revela profundidade espiritual e
compromisso com Cristo, tendo bom testemunho dos irmãos da Igreja.
Quanto a seu desempenho acadêmico, tem sido dedicado e de excelente
aproveitamento, fato que pode ser visto por suas notas, tendo sido aprovado em
todas as matérias do curso.
Davi se enquadrou com facilidade na Igreja do Grajaú, e tem ocupado um
espaço importante de liderança, coordenando a área de evangelismo que hoje
conta com dois projetos especiais – assistência e evangelismo a moradores de rua
dos bairros ao redor da igreja (“IPG nas Ruas”) e avanço evangelístico e social
junto às crianças das comunidades do Andaraí. Como seu tutor, tenho percebido
que na liderança desses projetos, coordenando estrategicamente e pastoreando
os grupos de trabalho, ele tem refinado suas habilidades de liderança, pastoreio e
gestão estratégica. O próprio candidato testemunha que isso o tem ajudado

grandemente em seu desenvolvimento pessoal, pois estas são experiências para
ele inéditas na área de liderança de equipes e no gerenciamento de projetos
desse tipo.
Em vista disso, coloco-me à disposição do PGNB para prosseguir como
tutor do candidato. Vale ressaltar que tal disposição não se baseia primariamente
em necessidades da igreja – as quais o candidato vai, naturalmente, ajudar a
suprir -, mas porque, como seu tutor, acho muito importante que ele dê
continuidade e aprofunde o desenvolvimento dessas habilidades, que ele teve
menos de 9 meses para praticar. Entendo que será útil para ele prosseguir na
condução desses projetos.
Outrossim, também recomendo que o PGNB reencaminhe o candidato ao
STPAGS para dar continuidade ao curso teológico.

Fraternalmente em Cristo,

Rev. Alex Barbosa

P.S.: Em anexo, (a) cópia do boletim do 1º semestre de 2017; (b) relatório pessoal
do candidato

Relatório de Atividades - 2017
Seminarista: Davi Simões Chaves
Tutor Eclesiástico: Rev. Alex Barbosa
1. Disciplinas realizadas no Seminário Presbiteriano Ashbel Green Simonton

1º Semestre/ 2017

2º Semestre/ 2017

1. Capelania

1. Estudos em Teologia Apocalíptica

2. Didática

2. Teologia de Missões

3. Exegese do Antigo Testamento I

3. Exegese do Antigo Testamento II

4. Exegese do Novo Testamento I

4. Exegese do Novo Testamento II

5. História da Igreja III

5. História da Igreja IV

6. Prática de Pregação I

6. Prática de Pregação II

7. Prática de Ensino

7. Teologia Sistemática IV

8. Símbolos de Fé

8. Gestão Eclesiástica

9. Teologia Sistemática III

9. Teologia Bíblica do Antigo Testamento

2. Leituras realizadas

1. Presbíteros - Jeramie Rinne

8. Missão Transformadora - David Bosch

2. A Missão que surgiu na Madrugada - Wildo

9. Missão no Antigo Testamento - Walter

Gomes dos Anjos
3. Teologia do Antigo Testamento - Walter
Kaiser Jr.
4. Criação e Consumação, vol. 3 - Gerard Van
Groningen
5. Teologia do Novo Testamento - Howard
Marshall

Kaiser Jr.
10. Teologia do Novo Testamento - Leon Morris
11. A Arte da Narrativa Bíblica - Robert Alter
12. Exegese do Novo Testamento - Uwe
Wegner
13. Procurei Alá, Encontrei Jesus - Nabeel A.
Qureshi

6. The Songs of Jesus - Timothy Keller
7. O Livro dos Livros: Edição Literária da Bíblia
Sagrada

3. Atividades na Igreja Presbiteriana do Grajaú

- Mensageiro do Culto nos dias: 30/ Abril; 04 e 25/ Junho; 23/ Julho; 13 e 27/ Agosto; 10 e
24/ Setembro; 22/ Outubro; 19/ Novembro; 24/ Dezembro;

- Colaborador na criação da série de mensagens no mês de Agosto: “Missão na Cidade”.
Na qual contamos com a participação de alguns missionários apresentando seus projetos
e atuações para a IPG;
- Responsável pelo Ministério de Missões, que conta com duas frentes de trabalho: IPG
nas Ruas, ação de misericórdia junto aos moradores de rua dos arredores da rua da igreja;
Projeto Andaraí, ação evangelística junto as crianças da Comunidade do Andaraí;
- Estudo Bíblico: 27/ Abril;
- Intérprete da Mensagem dos Gideões Internacionais no Brasil: 02/ Abril;
- Organizador da ação Evangelística “Páscoa nas Ruas”: 14/ Abril;
- Responsável pela visita a sede da Missão Vida no Rio de Janeiro: 30/ Abril.

4. Outras Atividades

- Mensageiro do Culto: 15/ Janeiro (Congregação Presbiterial da Abolição); 11/ Março
(MOCRIVER).
- Intérprete dos Gideões Internacionais no Brasil nas cidades do Rio de Janeiro, Duque de
Caxias e Nova Iguaçu: 12 a 23/ Junho.

