
CURRÍCULO MINISTERIAL 

 

DADOS PESSOAIS 

Rev. Múcio Luiz Martins Junior 

Brasileiro, 39 anos 

Casado com Ana Luiza. Duas filhas: Luiza (11 anos) e Lavínia (8 anos) 

Endereço: Rua Sgt. José de Azevedo, 56, Esplanada Independência, Taubaté, SP. CEP: 12040-680 

Tels: (12) 3411-7194 e 99218-0350 (Whatsapp) 

e-mail: mucioluizrev@gmail.com 

 

FORMAÇÃO 

Seminário Teológico Presbiteriano “Rev. José Manoel da Conceição”, São Paulo, SP (2001-2005) 

Curso de Treinamento Missionário – CTM (IBEL – 2012) 

Validação do curso de teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2013) 

Cursando Mestrado em Estudos Históricos Teológicos (MDiv) no Centro de Pós-Graduação “Andrew Jumper” em São 

Paulo, SP (2018-) 

 

VIDA MINISTERIAL 

Licenciado pelo Presbitério Alto Tietê (SP) em maio/2007 e ordenado pelo mesmo em 11/12/2008. Responsável pela 

então Congregação de Vila Cléo da IPB de Mogi das Cruzes, SP 

Pastor Auxiliar na Igreja Presbiteriana do Brasil em Mogi das Cruzes, SP (2008-2011), sendo responsável pela então 

Congregação de Vila Cléo de 2007 a 2011 

Pastor Efetivo Designado na Terceira Igreja Presbiteriana do Brasil em Mogi das Cruzes (Congregação supracitada 

organizada em igreja, 2011-2012) 

• No período em que pastoreou a Congregação acima, a mesma teve um crescimento substancial tanto na 

membresia como na arrecadação, tornando possível a sua organização em igreja. Efetuado treinamento da 

nova liderança, acompanhamento às sociedades internas (Conselheiro da SAF de 2007 a 2012), 

estabelecimento de cultos nos lares e discipulado de neófitos. 

• Especial destaque a estudos bíblicos doutrinários dos Símbolos de Fé. 

• Pregação expositiva sequencial de alguns livros da Bíblia. 

• Aconselhamento bíblico. 

Pastor Auxiliar na Igreja Presbiteriana de Taubaté, SP (2013-2018), sendo responsável pela Congregação de Campos 

do Jordão entre 2013 a 2016 e auxiliar na sede de 2017 a 2018 

mailto:mucioluizrev@gmail.com


• Enquanto pastor da Congregação de Campos do Jordão, a SAF foi reorganizada. O templo foi transferido na 

época para uma das principais avenidas da cidade. Desenvolvimento de frequentes trabalhos de visitação e 

evangelização na cidade e na zona rural, sendo este último semanal. 

• Estudos bíblicos doutrinários, cultos nos lares e discipulado de neófitos. 

• Na igreja sede (Taubaté), trabalho de visitação, estudo bíblico doutrinário, discipulado de neófitos, 

evangelização. 

• Pregação expositiva sequencial de alguns livros da Bíblia tanto na congregação como na sede. 

• Aconselhamento bíblico. 

Capelão Voluntário na Polícia Militar do Estado de São Paulo nas cidades de Campos do Jordão e Taubaté, SP (2016-) 

• Breve exposição bíblica e oração semanal em Batalhão da Polícia Militar. 

• Visitação a policiais enfermos e suas famílias. 

• Aconselhamento bíblico a policiais. 

• Ofícios fúnebres de policiais e familiares. 

 

ATUAÇÃO CONCILIAR 

Presbitério Alto Tietê – PRAT (2008-2012) 

• Secretário Presbiterial da Federação de SAFs (2009 e 2012). Acompanhamento desta Federação em todos os 

seus compromissos. 

Presbitério Médio Vale do Paraíba – PMVP (2013-2018) 

• 1º Secretário da CE (2015) 

• Secretário Presbiterial de Evangelização e Missões (2014-2017). Visitação às congregações e trabalhos 

evangelísticos no presbitério. 

 

REFERÊNCIAS 

Rev. Mauro Sérgio Aiello (Tel: (11) 98730-9935) 

Rev. Altair Lopes da Trindade (Tel: (12) 98169-4451) 

Rev. Maurício Cardille (Tel: (11) 99129-5980) 

Pb. Wilson Cairo (Tel: (11) 99139-7890) 

 


