
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2021. 
 

 

 

Do: Conselho da Igreja Presbiteriana do Méier 

Ao: Ilmo. Sr. Presidente do Presbitério de Guanabara  

Presb. Paulo Sérgio Storck e demais conciliares  

 

 

 

  Assunto: APRESENTAÇÃO DE ASPIRANTE AO MINISTÉRIO 

 

 

 

  Prezados irmãos, que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor 

Jesus Cristo sejam com todos! 

 

  O Conselho da Igreja Presbiteriana do Méier solicita ao Presbitério de 

Guanabara quando da sua 70ª RO, que dê provisão aos passos constitucionais para o 

processo de candidatura do irmão seminarista DAVI SATHLER MOZART. O referido 

irmão é membro da Igreja do Méier tendo cumprido o período de um ano como aspirante 

ao Sagrado Ministério junto ao Conselho da Igreja e foi acompanhado pelo Rev. Ivo César 

Silva Mozart, pastor efetivo da IPM. 

   

  Informamos que o referido aspirante foi aprovado no vestibular unificado da 

IPB junto ao Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manoel da Conceição – 

JMC para dar início aos seus estudos teológicos a partir deste ano de 2021. 

 

  Sem mais para o momento, rogamos as bênçãos de Deus sobre os irmãos. 

 

 
_________________________________________________ 

Pb. Adriano Lima da Silva 

1º Secretário do Conselho 

IGREJA PRESBITERIANA DO MÉIER 
(Organizada em 12.08.1964) 

Rua Dr. Pache de Faria, 58 

Méier - CEP 20.710-020 
Tels.: (021) 2501-5450  

E-mail: ipmeier.rj@gmail.com 

 

“A minha casa será chamada Casa de Oração.” 

 (Mateus 21:13)  

 

 

 

 

 

 



 

  

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2020. 
 

 

Ao Egrégio 

Presbitério de Guanabara - PGNB 

 

Assunto: Relatório de tutor referente ao aspirante Davi Sathler Mozart 

 

“Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho 

de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério”. II Timóteo 4.5 

 

Caros irmãos, 

Que as bênçãos do Deus Eterno sejam sobre vocês! 

 O Conselho da Igreja Presbiteriana do Méier me concedeu a 

responsabilidade e a honra de acompanhar como tutor no decorrer de 2020, 

o irmão DAVI SATHLER MOZART na qualidade de aspirante ao sagrado 

ministério da Palavra e dos sacramentos. O referido aspirante é membro da 

IPB Méier desde 26 de outubro de 2016 (conforme ata 650 em anexo) e foi 

examinado e aprovado pelo Conselho local para o aspirantado ao ofício de 

Ministro da Palavra de Deus no dia 11 de janeiro de 2020 (conforme ata 691 

em anexo). 

 Durante o período em que a vocação do Davi foi avaliada pelo 

Conselho, verificou-se que o aspirante correspondeu satisfatoriamente as 

tarefas e responsabilidades a ele oferecidas. Dentre as atividades 

relacionadas a sua vocação ministerial, Davi se destacou para a glória de 

Cristo como líder de PG (Pequeno Grupo) ministrando a Palavra de Deus a 

este grupo semanalmente (on-line) e conduzindo o louvor durante os cultos 

dominicais da IPM (on-line). Também realizou aconselhamentos a alguns 

irmãos da nossa igreja e pregou em um encontro de mocidade (on-line). 

Desde o ano de 2019, Davi integra a equipe de docentes da EBD IPM. 

Seguindo as orientações deste tutor, o aspirante realizou a leitura de obras 

relacionadas ao aspecto vocacional. 

 Para a alegria da nossa igreja, este nosso irmão foi aprovado no exame 

vestibular 2020/2021 da IPB (conforme e-mail anexo) e já está devidamente 

matriculado junto ao Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José 

Manoel da Conceição, no qual iniciará a partir de março/21 os seus estudos 

teológicos, na cidade de São Paulo. 

 

No amor de Cristo Jesus, 

 

 

Reverendo Ivo César Silva Mozart 



16/02/2021 Gmail - Fwd: Bem-vindo ao Seminário JMC!
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Ivo César Silva Mozart <revivomozart@gmail.com>

Fwd: Bem-vindo ao Seminário JMC! 

Davi Mozart <davimozart17@gmail.com> 16 de fevereiro de 2021 10:45
Para: Ivo César Silva Mozart <revivomozart@gmail.com>

---------- Forwarded message --------- 
De: <seminariojmc@seminariojmc.br> 
Date: sex., 13 de nov. de 2020 às 05:58 
Subject: Bem-vindo ao Seminário JMC! 
To: <davimozart17@gmail.com> 
Cc: Secretaria <secretaria@seminariojmc.br> 

Prezado Davi Sathler Mozart, 

Primeiro, parabéns pela sua aprovação no Processo de Admissão aos Seminários da IPB 2021! 

Estamos entrando em contato, porque no cadastro do Processo de Admissão a sua primeira opção foi o
Seminário JMC. 

Por gentileza, confirme o mais rápido possível o recebimento deste e-mail e se efetuará sua
matrícula neste seminário para cursar a partir do ano de 2021. 

Adicionalmente, caso precise de alojamento, por favor, responda urgente este e-mail ainda HOJE
informando se é de solteiro, casado ou casado com filhos. Obs.: o alojamento só é fornecido para distâncias
maiores que 30 km do Seminário JMC. 

Se for se matricular para próximo ano, leia, preencha e assine os anexos (exceto os documentos "Carta do Diretor
2021" e "Manual do Seminarista JMC", os quais são somente para leitura).  
Para preencher as informações corretas nas fichas (Ficha de Matrícula, Requerimento de Matrícula e Solicitação
de Alojamento), verifique o anexo "Instruções para preencher as fichas". 

Os anexos preenchidos e assinados, bem como os documentos solicitados no Requerimento de Matrícula
e o comprovante de pagamento de matrícula devem ser enviados (por correio ou pessoalmente) até 8 de
janeiro de 2021. 
Se preferir, pode enviar os documentos online para nós conferirmos se está tudo certo antes de enviar por correio
ou vir pessoalmente ao seminário.

Seu código de matrícula: 82106661 (preencher o primeiro campo da Ficha de Matrícula) 

PRAZOS: 
Até hoje (13/nov) - Informar se precisará de alojamento e se será de solteiro, casado ou casado com filhos.  
Mais informações sobre os alojamentos serão repassadas posteriormente pelo departamento responsável. 

Até 08/jan/2021 - Enviar todos os documentos solicitados ao endereço do JMC (pessoalmente ou por correio).  
Por correio, iremos considerar a data de postagem até dia 08/jan. 

CONTATO: 
WhatsApps/ E-mails: (11) 99167-3162 | seminariojmc@seminariojmc.br com Luísa  
Segunda a sexta, das 7h as 16h (Horário de Brasília). Dias 4 a 8 de janeiro: das 8h as 17h (Horário de Brasília). 

(11) 99201-4781 | secretaria@seminariojmc.br com Rose  
Segunda a sexta, das 13h as 22h (Horário de Brasília). Estará de férias em janeiro.  

Estaremos de recesso dos dias 21 de dezembro de 2020 até 3 de janeiro de 2021. 

À disposição para dúvidas e esclarecimentos. Deus abençoe. 

Atenciosamente, 
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