
RELATÓRIO DE TUTOR ECLESIÁSTICO 

CANDIDATO: DAVI SIMÕES CHAVES 

 
Sr. Presidente do PGNB e demais irmãos conciliares,  
Graça e Paz de Cristo Jesus! 
 

Primeiramente, sou grato ao nosso Deus e ao Presbitério de Guanabara pela 

concessão honrosa desde a sua 69ª RO, de acompanhar o desenvolvimento acadêmico 

e ministerial do Bacharel Davi Simões Chaves. 

Durante o ano de 2020, Davi desenvolveu suas atividades vocacionais junto a 

Igreja Presbiteriana do Méier, revelando piedade e erudição nas pregações e estudos 

bíblicos ministrados à igreja. Destaco a sua atuação como responsável na plantação de 

Pequenos Grupos e na manutenção deste trabalho formando uma equipe de líderes e 

lhes oferecendo treinamento. 

Devido ao período atípico de pandemia devido a Covid-19, a Igreja Presbiteriana 

do Méier teve que se adequar ao desenvolvimento de uma nova dinâmica de atividades, 

contudo, quando requisitado pelo seu tutor, este querido irmãos se colocou a disposição 

para a realização do trabalho. 

Ao longo da convivência, desenvolvemos laços de amizade e respeito mútuos.  

Em anexo, segue o relatório de atividades do irmão Davi Simões Chaves. 

Que Deus continue abençoando ao nosso Concílio de Guanabara! 

Em Cristo, 

Rev. Ivo César Silva Mozart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relatório de Atividades - 2020 

Bacharel: Davi Simões Chaves 

Tutor Eclesiástico: Rev. Ivo César Mozart 

 

1. Disciplinas realizadas no Curso de Formação Missionária (CFM - APMT) 

 As seguintes disciplinas fazem parte do currículo de formação para candidatos ao 

trabalho missionário junto a APMT e foram cursadas a distância em formato de aulas online 

durante o segundo semestre de 2020. 

• Introdução à Missiologia 

• Comunicação Transcultural e Contextualização  

• Vida e Caráter do Missionário 

• Missão Urbana 

• História das Missões 

 

2. Atividades na Igreja Presbiteriana do Méier 

- Mensageiro do Culto nos dias 05/01 (manhã), 12/01 (noite), 19/01 (noite), 26/01 (noite), 

02/02 (noite), 16/02 (noite), 08/03 (noite), 15/03 (manhã), 22/03 (manhã), 19/07 (manhã), 

26/07 (manhã), 30/08 (noite), 13/09 (noite), 27/09 (manhã), 04/10 (noite), 01/11 (manhã e 

noite). 

- Estudos bíblicos ministrados nos dias 22/07 e 29/07. 

- Auxílio no planejamento do Retiro de Carnaval e no projeto de “40 dias de Oração para a 

Páscoa”, realizado no período de quaresma; 

- Responsável pelo treinamento e acompanhamento de líderes durante o tempo de preparo e 

instalação do projeto de pequenos grupos, inclusive após o início da pandemia; 

- Auxílio no desenvolvimento de novas mídias sociais e tecnologias para uso no contexto 

eclesiástico. 

 

3. Outras Atividades 

- Mensageiro do Culto na I.P. de Riachuelo no dia 11/10 (manhã), mensageiro no encontro 

devocional da UMP da IP Grajaú no dia 20/06 (noite). 

 


