
 

 

Ao egrégio 

Presbitério de Guanabara 

Assunto: Relatório do Candidato ao Sagrado Ministério – Sem. Davi Sathler Mozart 

“Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade”. 

 3ª João 1:8 

Amados irmãos, 

Graça e Paz da parte de Jesus Cristo. 

Durante este ano de 2021 tive o privilégio de tutelar o sem. Davi Sathler Mozart, 

candidato ao sagrado ministério por este egrégio presbitério. 

O candidato é aluno do seminário JMC e concluiu seu primeiro ano de estudos, 

abrangendo o 1º e 2º períodos, encaminhando-se para o segundo ano de estudos.  

Por conta da Pandemia que se instalou no país, suas aulas foram remotas, no 

entanto, para o próximo período, as aulas retornarão na modalidade presencial.  

Durante o ano de 2021, o candidato esteve auxiliando o rev. Ivo Mozart, na Igreja 

Presbiteriana do Méier. Suas atividades estão apresentadas em seu relatório anexo, que destaco 

e louvo a Deus pelo bom desenvolvimento na área pastoral, a que se propôs, vindo a ter 

experiência ao liderar um pequeno grupo de irmãos, com aulas, orações e conversas, bem como 

três oportunidades de pregação no culta da igreja local.  

Imperioso salientar o cuidado do candidato em manter uma boa frequência de 

leituras que o auxiliarão no crescimento teológico.  

No mais, rogo ao amado Presbitério que o candidato seja reencaminhado para dar 

continuidade aos seus estudos. 

Relatório do seminarista em anexo. 

 

No amor do Eterno, 

 

Rev. Hebenezer Abreu de Oliveira 

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL 

SÍNODO GUANABARA 

 



Relatório das Atividades Eclesiásticas 

Tutor: Rev. Hebenezer Abreu de Oliveira 

Candidato ao Sagrado Ministério: Sem. Davi Sathler Mozart 

Período: fevereiro a dezembro de 2021 

 
PREGAÇÕES: 

• Preguei em três oportunidades na Igreja local (Igreja Presbiteriana do Méier) 

 
AULAS, PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS E PALESTRAS: 

● Participação da Semana Teológica pelo Seminário JMC. 
 
FUNÇÕES EXERCIDAS: 

● Líder de Pequenos Grupos, professor de jovens da EBD e integrante da equipe de 
músicos da Igreja Presbiteriana do Méier. 
 
SÍNTESE:  

Enquanto estive auxiliando como seminarista na Igreja Presbiteriana do Méier tive a 

oportunidade de todas as sextas-feiras participar como líder de um Pequeno Grupo online. 

Esse momento foi de muito aprendizado na área pastoral, relacional e teológica. Pude 

conduzir os irmãos não somente no momento apropriado do Pequeno Grupo, mas também 

pude aconselhá-los através de ligações telefônicas orando e conversando com eles. Nos 

momentos de pregação, eu me dediquei a ler e orar em cima do texto escolhido e consultar 

bons comentários que pudessem ajudar a transmitir a ideia do texto. 

No seminário pude praticar como fazer exegese e como preparar um bom sermão 

expositivo. Tive a oportunidade de ter palestras com o Rev. Augustus Nicodemus e Rev. 

Stuart Olyott. Na Semana Teológica, aprendi muito com palestras que ministraram o tema 

sobre Missões Transculturais. Nas aulas do Seminário, pude aprender matérias diversas 

como filosofia, sociologia e psicologia para o meu melhor desenvolvimento pastoral. 

Todos esses fatores contribuíram para o meu crescimento e caminhada na jornada de 

preparo pastoral. 
 
 

 



LIVROS E ARTIGOS LIDOS NO PERÍODO: 

● Sola Scriptura (Joel Beeke) 
● O Conhecimento de Deus (J.I. Packer) 
● Pregação Bíblica (Haddon Robinson) 
● Pregação: Comunicando a fé na era do ceticismo (Timothy Keller) 
● Introdução à Hermenêutica Reformada (Paulo Anglada) 
● Órganon, pp.83-114. (ARISTÓTELES) 
● Ramos fundamentais da filosofia: 11-36pp (Thomas Ransom Giles) 
● Inspiração e Canonicidade, p. 76-84, p. 127-196 (Laird Harris) 
● O Homem no Teatro de Deus (Hermistein Maia) 
● Como então viveremos? (Francis Schaeffer) 
● O Deus que destrói sonhos (Rodrigo Bibo) 
● O Cristão e a Sociologia (David Lyon) 
● A Depressão de Spurgeon (Zack Eswine) 
● Todo o Conselho de Deus (Ryan McGraw) 
● O Pastor Aprovado (Richard Baxter) 
● Temperamentos Transformados (Tim LaHaye) 
● A vida Religiosa dos estudantes de Teologia (B.B. Warfield) 
● O Ministério Pastoral Segundo a Bíblia (John Armstrong) 
● Redescobrindo o Ministério Pastoral (John McArthur Jr) 
● Exortação à paz (Martinho Lutero) 
● Lições aos meus alunos - capítulos 3, 11 e 12 do livro (C.H. Spurgeon) 
● As Institutas Vol.1 (João Calvino) 
● Confissões – capítulos 1 ao 4 (Agostinho de Hipona) 
 

 
 
 
 


