
  

 

     CURRICULUM MINISTERIAL 

 

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

 

NOME: Rev. Antonio Francisco de Araújo Junior. 

 Brasileiro 

 Portador do RG: MG-21.393.951 – CPF: 342.284.385-04 – Certificado Militar – 

22 023 201903 8 – Título Eleitoral – 0663 0955 0574 – Carteira de Habilitação 

– 03067313399 

 Nascido aos 28 dias do mês de março do ano de 1964. Tenho 54 anos de 

idade. 

 Residente e domiciliado na Rua Manoel de Almeida, 435 – Centro – CEP: 

38625-000 – Cabeceira Grande/MG. 

 Fone: 015 38 99836.9100 - (VIVO) 

 ESTADO CIVIL: Casado com Solange de Carvalho Araújo há 28 anos. 

Formada em Geografia e com Curso da APEC (Aliança Pró-Evangelização de 

Crianças).  Não temos filhos. Costumamos dizer que fomos abençoados por 

Deus pelos filhos que o Senhor nos concedeu (irmãos da Igreja) para 

pastorear e apascentá-los.  

 E-mail: pastorantoniojunior@gmail.com 

 Pertenço atualmente ao PANM – PRESBITÉRIO ALTO NOROESTE 

MINEIRO 

 

DATA DA ORDENAÇÃO:  

 

 Dia 09 de Dezembro de 2001 pelo Presbitério de Brasília – PBSA. 

 

EXPERIENCIA PASTORAL: 

 

1. Pastoreei com tempo integral a Congregação Presbiterial de Posse-Go., 

(PRBN – Presbitério Brasília Norte) por 04 (quatro) anos desenvolvendo 

um trabalho de revitalização da Igreja sendo que este por seus 55 anos de 

existência, nunca se tornou em Igreja organizada.  

2. Pastoreei a Igreja Presbiteriana das Palmeiras (PBSA) em São Sebastião-

DF., Cidade Satélite de Brasília por 03 (três) anos. 
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3. Pastoreei a IPN – Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília-DF., (PBSA), 

como Pastor Auxiliar por 03 (três) anos lotado na Cidade de Corumbá de 

Goiás-Go., plantando a Igreja nesta cidade desenvolvendo um Projeto por 

nome: “PROJETO VIDA”, onde deixamos ali para honra e glória do nosso 

Deus 50% do Projeto concluído (templo). 

4. Pastoreei a Igreja Presbiteriana de Cristopolis-BA., (PRGB – Presbitério de 

Guanambí). 

5. Pastoreei a Igreja Presbiteriana de Baianopolis-BA., (PRGB) – Presbitério de 

Guanambí) – Atos Pastorais. 

6. Pastoreei a Igreja Presbiteriana de Alvorada do Norte-GO., (PRBN) – 

Presbitério de Brasília Norte – Atos Pastorais.  

7. Pastoreei a Igreja Presbiteriana de Fruta de Leite-MG., (PSAL) – Presbitério 

de Salinas. 

8. Estou atualmente pastoreando a Igreja Presbiteriana de Cabeceira Grande-

MG - Pertencente ao PANM – Presbitério Alto Noroeste Mineiro. 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

 

 Bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de Brasília – Turma 

de 1996 a 2000. Sou formado por esta conceituada casa de ensino 

teológico, tendo em vista que no período em que comecei a cursar os meus 

estudos acadêmicos, o PBSA - Presbitério de Brasília, reconhecia o ensino 

teológico desta Faculdade. Ao final dos estudos acadêmicos, o candidato ao 

Sagrado Ministério desenvolvia matérias complementares de cunho 

reformado com Ministros do PBSA designado pelo mesmo para que o 

candidato completasse assim seu currículo acadêmico. Quero salientar, 

portanto, que a Faculdade Teológica Batista de Brasília é uma entidade séria 

de ensino teológico e por ela formaram-se pastores como: Rev. Ricardo 

Barbosa (PRBN); Rev. Simpaúba Júnior (PRBN); Rev. Samuel Costa 

(PRBN), Rev. Misael Batista do Nascimento, etc. Sou Presbiteriano de 

coração e não abro mão da doutrina reformada, sem abrir mão também de 

nenhum de seus princípios. Amo a Palavra de Deus, única regra de fé e 

prática e sou fiel aos Símbolos de Fé da Igreja bem como nossa Carta 

Magna/IPB. 

 Professor de História da Igreja – Seminário VIDA – Cidade de Cocalzinho de 

Goiás-GO. – 2003. 

 Curso de Evangelismo Explosivo ano de 2001 – Sobradinho-DF. 

 Curso de MISSÕES ministrado pela equipe do MIE – MINISTÉRIO 

ITINERANTE DE EVANGELIZAÇÃO – 1998 – Planaltina de Goiás-GO. 

 Curso de Antropologia Bíblica – CCE – CENTRO CRISTÃO DE ESTUDOS – 

Ministrado pelo Prof. Werner Haeuser com duração de 12 horas – 1996 – 

Brasília-DF. 

 Seminário Bíblico – 1995 – Planaltina de Goiás-GO.  



 3 

 

EXPERIÊNCIAS CONCILIARES 

 

 Secretário Presbiterial UPH por uma legislatura – 2003 (PBSA). 

 Secretário Presbiterial SAF por duas legislaturas – 2006 – 2007 (PBSA). 

 Secretário de Atas do PSAL – PRESBITÉRIO DE SALINAS/MG. 

 Secretário de Evangelismo e Missões (PSAL) – 2014/2016. 

 Atualmente como Secretário Presbiterial de Evangelismo e Missões do 

PANM – PRESBITÉRIO ALTO NOROESTE MINEIRO – Atual Presbitério a 

qual sou membro. 

 

PERFIL PASTORAL 

 

 Sou Pastor de tempo integral na igreja, não adotando vida secular a não ser o 

trabalho eclesiástico.  

 Sou Pastor dedicado no pastoreio do rebanho ao qual sou comissionado por 

Deus.  

 Sou Pastor que dedica tempo longo à visitação às famílias da Igreja. 

 Sou Conselheiro de Jovens e Adolescentes. 

 Desenvolvo trabalho com jovens, adolescentes e crianças juntamente com 

minha esposa. 

 Sou Pastor muito didático na área do ensino na Igreja. 

 Sou Pastor Evangelista do tipo que atua de casa em casa evangelizando e 

discipulando vidas e resgatando-as das trevas para a maravilhosa luz do Reino 

de Deus. 

 Sou Pastor de tempo integral atualmente na IGREJA PRESBITERIANA DE 

CABECEIRA GRANDE, desenvolvendo um trabalho missionário e 

EVANGELÍSTICO neste campo, apesar deste trabalho já ser uma Igreja 

organizada, o trabalho de evangelismo e visitação estagnou e os irmãos 

acomodaram-se em zonas de conforto familiar e não se evangeliza e se visita 

ninguém por uma parte de sua membrezia! Uma Igreja muito boa e 

abençoada, mas, acomodada na área evangelística missionária! 

 Pela graça e misericórdia do nosso Deus, eu pude adquirir um “PROJETOR 

DE MÍDIAS”, que me tem auxiliado muito em minhas palestras, estudos 

bíblicos e sermões. O Projetor de Mídias é de fundamental importância no 

que tange em plantação de uma Nova Igreja. O trabalho flui melhor e com 

muita graça. Os irmãos em Cristo do trabalho inicial juntamente com os 

visitantes são impactados com este meio de trabalho e por fim o aprendizado 

produz na vida do novo convertido firmeza na fé, pois àquilo que ele vê, ele 

guarda em seu coração e assim a sua santificação em Cristo é mais eficaz.  

 Sou Pastor que ao longo do meu ministério, fui descobrindo diante do Senhor 

na vida cristã e diante de muita oração, qual o meu dom específico no 

trabalho ministerial e descobri que o chamado que tenho de Deus é de ser 
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“UM PLANTADOR DE NOVAS IGREJAS”. A Igreja bem estruturada a sua 

probabilidade de amadurecimento no Reino de Deus é muito gratificante e 

eficaz. O PONTO DE PREGAÇÃO que se torna CONGREGAÇÃO e que ao 

longo de sua caminhada cristã vem a ser IGREJA ORGANIZADA no futuro, se 

houver uma formação sólida em seu inicio do seu trabalho em sua doutrina e 

seus símbolos de fé (Confissão de Fé, Catecismo Maior e O Breve Catecismo), 

serão igrejas fortes e bem firmadas na Palavra de Deus. Graças a Deus que a 

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL, possui outras ricas ferramentas de 

trabalho que dá suporte ao Pastor neste trabalho de plantação de Novas 

Igrejas, bem como a A RAZÃO DE NOSSA FÉ, OS CINCO PONTOS DO 

CALVINO, CURSO DE DISCIPULADO (editado pela Cultura Cristã), dentre 

outros ilustres materiais que só auxiliam ao plantador de Igrejas, graças a 

Deus. Em termos de moradia para o Pastor Plantador de Novas Igrejas, creio 

sim, que ele deva morar de forma tranqüila com sua família, numa residência 

que lhe dê segurança e conforto, sendo que esta residência não seja 

extravagante (ostentação) aos olhos das pessoas que estão sendo 

evangelizadas e nem aos olhos dos irmãos da Igreja, para que o Pastor não 

venha a cair no descaso por ser um Pastor voltado a muitas riquezas. Creio no 

meu ponto de vista, que a residência do Pastor que tem o dom, a visão do 

Reino de Deus na Plantação de Novas Igrejas, sua residência tem que ser 

agradável, aconchegante, confortável, porém simples aos olhos dos 

convertidos em Cristo. A simplicidade do Evangelho mediante a Graça 

salvadora de Cristo Jesus, faz toda a diferença na plantação de uma nova 

igreja!  

 Creio também que uma Igreja Sede, deva ter a visão de crescimento do Reino 

de Deus para plantação de novas igrejas. O fortalecimento na fé e doutrina e 

visão do Reino de Deus fazem com que a Igreja caminhe a passos largos no 

caminho do crescimento espiritual e de vidas! 

 Em termos de salário, eu penso que o Plantador de Novas Igrejas tendo o 

necessário para sobreviver com sua família e com o seu salário a combinar, 

Deus supre todas as coisas! 

 Toco VIOLÃO, principalmente os HINOS do Hinário Novo Cântico. 

Auxiliando assim os trabalhos de Escola Dominical e Cultos! 

 Plantar e construir novas igrejas são comigo mesmo – Graças a Deus! 

 Ao longo de nossa caminhada pastoral, tivemos o privilégio de plantar 4 

(quatro) igrejas, sendo que, 3 (três) Igrejas como então Seminarista do PBSA 

(Presbitério de Brasília) cursando o Bacharel em Teologia, pertencendo então 

à Igreja Presbiteriana de Sobradinho-DF., como membro da mesma, atuando 

como obreiro no Campo Missionário da Igreja – Planaltina de Goiás-GO., 

plantando ali o trabalho da Congregação Presbiteriana Maanaim, à qual 

ficamos ali no trabalho por 4 (quatro anos) evangelizando e construindo o 

templo e Casa Pastoral para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Colaborei 

também na plantação da Congregação Presbiteriana Filadélfia na mesma 
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cidade, evangelizando e construindo o prédio (templo) e Casa Pastoral. 

Participamos também da Plantação da Igreja no Condomínio Mestre D’Armas-

DF., então Congregação da Igreja Presbiteriana de Planaltina-DF. Plantamos 

uma Igreja na Cidade de Corumbá de Goiás, quando fui Pastor Auxiliar da IPN 

– Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília, trabalhando neste campo 

missionário desta igreja. Estamos atualmente aqui em Cabeceira Grande, 

contribuindo com os irmãos da Igreja na construção do novo templo da 

Igreja. 

 Sou Pastor doutrinador, e evangelizador, prezando sempre a doutrina de 

nossa querida IPB! 

 Sou Pastor amoroso que ama a Igreja do Senhor e principalmente os jovens e 

adolescentes da Igreja! Amo a todos e sirvo a todos!!! 

 Amo a Igreja Presbiteriana do Brasil de coração. 

 Estou à disposição deste Conselho para maiores esclarecimentos de nosso 

perfil! 

 

 

TELEFONES DE REFERÊNCIAS  

 

 Rev. Wilson Ribeiro Ferreira – 38 3662.1858 – 99893.8435 

 Rev. Samuel Ulisses de Castro Marinho – 38 3676.2087 – 98815.1040 

 Rev. Lindemberg Sousa Costa – 38 3676.6036 – 99841.7874   

 Rev. Herasmo Ribeiro dos Santos – 015 38 99103.3135 / 015 38 99895.9393 

 Rev. Eudes Oaks – 015 61 98238.4343 

 Rev. Marcílio Márcio da Silva – 015 38 99208.9336 

 Rev. Nilo Werner Lima – 015 38 99743.8110 

 Rev. Givanildo Peisini – 015 38 99908.4202 

 Rev. Paulo César de Souza – 015 38 99906.2141 

 Rev. Uéliton Fagundes – 015 38 99889.4747 

 Presb. Charles Pinto Miranda – 38 3841.3353 / 38 3842.2013 

 

 

 

FOTO ATUAL – EU E MINHA ADORÁVEL ESPOSA 
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Em Cristo Jesus,  

O Senhor da Igreja. 

 

 

 

SOLI  DEO  GLÓRIA 

Cabeceira Grande-MG., 07 de julho de 2018. 

1517-2018 

501 ANOS DE REFORMA PROTESTANTE! 

1859-2018 

159 ANOS DE PRESBITERIANISMO NO BRASIL! 

Rev. Antonio Francisco de Araújo Júnior. 


