
Igreja Presbiteriana do Brasil 

Sínodo da Guanabara – SGB 

Presbitério de Guanabara – PGNB 

 

Ao Presbitério de Guanabara em sua 68ª Reunião Ordinária 

Assunto: Relatório de Tutor Eclesiástico Rev. Diego Leandro Ferreira 

quanto ao candidato Orivaldo Júlio de Oliveira 

 

Sinto-me honrado e privilegiado pelo fato do Presbitério de Guanabara ter 

concedido a mim a experiência de ser o tutor do referido candidato no corrente 

ano. Além de suas atividades acadêmicas em nosso Seminário onde cursou o 

4º ano, sendo aprovado com êxito, o Seminarista foi designado para 

desenvolver atividades na Congregação em Camarista Méier e, eventualmente, 

na Igreja Presbiteriana do Riachuelo. Ao longo do período mantivemos contato 

constantemente, sendo para mim, uma experiência muito enriquecedora. 

Abaixo, compartilho algumas informações que creio, sejam importantes para o 

conhecimento deste concílio: 

1. Quanto ao aspecto teológico e acadêmico: O seminarista se mostrou 

um leitor muito disciplinado, tendo apresentado relatório de suas leituras 

semanalmente e acolhendo sugestões de leituras feitas por este tutor. 

Durante o ano, travamos diálogos sobre diversos aspectos nos quais o 

seminarista soube expor o seu pensamento demonstrando ter absorvido 

importantes conteúdos teológicos. No primeiro semestre cursou as 

matérias: Planejamento estratégico, Ação Social, Educação Cristã, 

Exegese do Antigo Testamento 3, Exegese do Novo Testamento 3, 

Monografia 1, Prática da Pregação 3, Teologia de Missões 2, Teologia 

Sistemática 5. No segundo semestre, cursou as matérias: Prática da 

Pregação 4, Exegese do Antigo Testamento 4, Liderança, Exegese do 

Novo Testamento 4, História do Pensamento Cristão 1, Teologia Bíblica 

do Antigo Testamento, História da Igreja Brasileira, Teologia Sistemática 

6, Cosmovisão Calvinista e Plantação e Revitalização de Igrejas 

(módulo). Cumpriu as exigências de todas as matérias e módulos em 

que se inscreveu. Foi aprovado nos dois semestres sem maiores 

dificuldades. Obs.: Boletim do primeiro semestre segue anexo a este 

relatório. O boletim do segundo semestre ainda não foi disponibilizado 

pelo seminário 

 

2. Quanto ao aspecto devocional: O seminarista também se mostrou 

muito disciplinado quanto à leitura das Sagradas Escrituras e o seu 

tempo de meditação pessoal e oração. 

 



3. Quanto ao aspecto da relação com a comunidade de fé: O 

seminarista em curto espaço de tempo já havia conquistado a atenção e 

cooperação dos membros da Igreja, especialmente dos irmãos que 

servem ao Senhor na Congregação em Camarista Méier. Houve grande 

interesse por parte do candidato em visitar as famílias, conhecer um 

pouco a história de cada um e, à partir disso, estreitar os laços que eram 

tão recentes. Também, reuniu-se com potenciais lideranças, 

estimulando-os e auxiliando-os em suas tarefas na congregação. 

Também soube aproveitar o tempo em que pôde estar presente na 

Igreja do Riachuelo, sendo o pregador convidado ou simplesmente, 

participando do culto. O apoio e presença de sua esposa Tainise e seu 

filho Kyle durante o desenvolvimento do trabalho é fato digno de nota e 

gratidão a Deus. 

 

 

4. Quanto ao aspecto de sua atuação pedagógica: O seminarista se 

mostrou mais à vontade nos momentos em que estava ensinando na 

Escola Dominical ou em reuniões de pequeno grupo. Inicialmente, 

notamos certa dificuldade na elaboração e na entrega dos sermões 

dominicais e, por isso, sugerimos a leitura e oferecemos a obra: 

“Pregação: Comunicando a fé na era do Ceticismo” de autoria do Rev. 

Timothy Keller. Além de várias conversas sobre o tema, o seminarista 

submetia seu sermão com antecedência e acolhia as críticas feitas. Ao 

longo do ano seu desenvolvimento foi claramente perceptível. 

Naturalmente, ainda há espaço para crescimento neste aspecto. 

 

5. Quanto ao aspecto da relação com o tutor: A relação foi a melhor 

possível. Com muito respeito e abertura para conselhos quanto a sua 

atuação acadêmica e pastoral, bem como troca de experiências. Vale 

registrar os relatórios muito bem elaborados e enviados mensalmente 

quanto às suas atividades semanais, evidenciando zelo, disciplina e 

organização em tudo o que faz. 

 

Em face ao exposto sugerimos a continuação do seminarista em seu caminho 

o acadêmico e pastoral, encaminhando-o ao seminário para o curso do 5º ano. 

Mormente, levando em consideração a boa relação criada envolvendo o 

candidato Orivaldo, o tutor, o conselho da Igreja e a própria Igreja 

(congregação e sede), ficaríamos honrados se o presbitério enviasse 

novamente o candidato para a Igreja do Riachuelo, afim de continuar 

desenvolvendo sua vocação, bem como as atividades iniciadas ao longo deste 

ano. 

Em Cristo, 

 

________________________________ 



Rev. Diego Leandro Ferreira 

Tutor Eclesiástico 




