
!  Robson Leandro Binotto                
42 anos / Brasileiro / Casado 

Objetivo: Atuação nas Áreas Eclesiásticas: Ministério Pastoral,  Louvor / 
Missões / Escola Dominical / Mocidade / Auxilio Pastoral e Capelania 
Hospitalar. 

Formação Acadêmica 

Pastor Presbiteriano (Presbitério Vale do Rio Grande) - PVRG 
Seminário Presbiteriano do Sul – Campinas – SP  

Desde – 01/2014 

Bacharelado em Administração de Empresas 
Faculdade de Ciências Administrativas Econômicas e Contábeis – S.S. Paraíso - MG 

Técnico em Segurança do Trabalho 
Instituto Educacional Maris Celis – Passos - MG 

Idiomas 

Inglês Avançado – CNA – Itaú de Minas/MG   

Síntese das Qualificações 

⇒ Atual = Pastor da Igreja Congregacional de Campinas; 

⇒ Pastor Auxiliar da Igreja Congregacional;  

⇒ Seminarista na IPB Itaú de Minas / Igreja Congregacional. 

⇒ Experiência adquirida nas áreas de Ministério de Louvor; Capelania Hospitalar, 
liderança, aconselhamento, suporte espiritual, equipamento de som, e músico de 
instrumentos de percussão; 

⇒ Atuação na diretoria da Secretaria de Missões; 

⇒ Professor da Escola Dominical (Jovens e Adolescentes); 
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⇒ Serviços de Diácono por 5 anos; 

⇒ Presidente da Sinodal Mojiana das UMP’s, Federação e Mocidade local, por 5 anos; 

⇒ Atuação na Superintendência da Escola Dominical no ano de 2009; 

⇒ Coordenador Espiritual da Missão Evangélica Betel (Atual); 

⇒ Atuação nos cultos da Sede e Congregação com pregações e ensino; 

⇒  Realização de trabalhos evangelísticos na rádio Conquista. 

  Hobby: Futebol            

Informações Pessoais 

Casado com Ana Paula Damasceno Binotto há 13 anos, temos um filho de 8 anos e 
um cãozinho chamado “bruce”. Estamos em Campinas há 5 anos e a 4 desses servindo a 
Igreja do Senhor nesta localidade. Minha esposa é fisioterapeuta e atualmente é 
coordenadora da APAE – Campinas. Sempre foi uma fiel auxiliadora em nosso ministério, 
trabalhando com crianças, jovens, casais e música.  

A maior parte de nosso trabalho é voltado para o pastoreio de jovens e adolescentes. 
Sempre trabalhamos nessa área com a preocupação de preparar nossos jovens e 
adolescentes para os grandes desafios da vida, priorizando a inserção e o envolvimento 
dessas faixas etárias na vida comunitária da igreja, incentivando os encontros formais e 
informais para promover o crescimento e a maturidade espiritual necessária para o 
amadurecimento da caminhada cristã. 

Atuamos também no pastoreio de casais e jovens casais, através de encontros e 
aconselhamento cristão, além de promover uma caminhada compartilhada. Também temos 
nos lares os Grupos Pequenos que entendemos como uma poderosa ferramenta de 
edificação, comunhão e crescimento; tanto individual como para o reino de Deus. 

Fora da igreja trabalhamos com a Missão Evangélica Betel que promove 
acampamentos, o principal no feriado de carnaval. Esse acampamento completa no 
próximo ano 40 anos de existência, nos quais há 16 atuamos. Sou Coordenador Espiritual 
dessa missão que recebe em cada encontro cerca de 400 jovens e adolescentes. 

Caso precisem de mais informações estamos a inteira disposição. 

Abaixo segue contatos para maiores informações: 

Rev. Edmar Eurípedes – IPB São Sebastião do Paraíso/MG (35) 9147-1483 

Rev. Fernando – IPB Jd. Guanabara/SP (19) 99740-6570 

Rev. Thiago Jaccheto – IPB Campos Eliseos/SP (19) 99797-1407 

Rev. Alex Silva – IPB Poços de Caldas/MG (19) 98150-3190 

Pb. Mario Chaves (Betel) – (35) 9208-0360 



Desde já agradeço a atenção dos amados irmãos; 

Rev. Robson Leandro Binotto 

                                                                    


