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Durante o ano de 2019 tivemos a honra e a responsabilidade de acompanhar 
o desenvolvimento do Seminarista Arthur da Silva Pereiro. Temos muito a 
agradecer a Deus por sua vida e por todo o trabalho desenvolvido por ele na 
Igreja Presbiteriana de Maracanã, e sua atuação em várias áreas, as quais 
destacamos abaixo. 

No início do ano nos auxiliou na liderança dos jovens,  atuou também nos 
ajudando com classe DNA, que trata dos novos membros da nossa 
comunidade.

No Púlpito teve presença em todos os meses, participando da direção da 
liturgia e eventualmente pregando. Sua presença e participação sempre 
foram muito edificantes e gozaram da simpatia de toda a igreja. 

Percebemos dedicação, carinho, e amor à obra do Senhor, principalmente na 
área acadêmica. Sua noiva Karol sempre foi muito atenciosa e presente no 
trabalho infantil desempenhando um excelente trabalho. Ele é fiel 
companheira e sempre presente.

Arthur possui admiração de todos os grupos etários e em especial, da 
liderança de nossa Igreja. Sua presença na Igreja Presbiteriana Maracanã 
durante o ano de 2019 nos fez muito bem. 

No amor de Cristo Jesus, o Senhor da Igreja. 

Em anexo a este relatório, colocamos o relatório do Seminarista Arthur da 
Silva Pereiro referente às atividades desempenhadas por ele no ano de 2019. 

Arthur da Silva Pereiro
Relatório de 2019

SERMÕES



Livres - 13/10
Outras Igrejas:

! Vieira Fazenda - 20/01; 24/03; 23/06; 08/09; 13/10; 24/12
! Manguinhos - 19/05
! Riachuelo - 28/07
! Betel - 22/09

ESCOLA BÍBLICA
Maracanã - 05
Outras Igrejas:

! Igreja Presbiteriana em Santa Isabel (27/01)

FUNÇÕES EXERCIDAS
! Liderança da Mocidade (I. P. Maracanã)

PALESTRAS
! Charles Simeon Trust - Oficina de Pregação Expositiva (Apocalipse)
! Treinamento da Liderança (IPM)

LIVROS LIDOS
! Como ler livros - um guia Prático para leitura inteligente (Mortimer J. 

Adler/ Charles Van Doren)

! Pregação - comunicando a fé na era do Ceticismo (Timothy Keller)

! O que Fizeram do Evangelho? (David Nicholas)

! A Igreja Missional na Bíblia (Michael Goheen)

! A Morte da Razão (Francis Schaeffer)

! Fome por Deus (John Piper)

! Pregação e Pregadores (D. Martyn Loyd Jones)



! Pregação Expositiva - Proclamando a Palavra de Deus Hoje (David 
Helm)

! Creio na Pregação (John Stott)

! Afeições Religiosas (Jonathan Edwards)

! O Dom Criativo (Rookmakeer)

! Igreja Simples - retornando ao processo de Deus para fazer discípulos 
(Thom S. Rainer e Eric Geiger)

! A Missão no Antigo Testamento (Walter Kaiser Jr)

! Oração (Timothy Keller)


