CURRICULO PASTORAL
FONE: 011- 9.7055-8233 / 9.7460-9765
RECADOS: 011 - 4614-7166 / 9.9653-5300

E-mail: prrobertopereira@hotmail.com
FILHOS:
Ágatta Miranda da Silva de Santana –
28 anos (casada)
Demian Miranda da Silva – 27 anos (casado)
Maxwell Miranda da Silva – 26 anos (solteiro)

Rev. Roberto Pereira da Silva – 56 anos
Esp. Hadênia C. Miranda da Silva – 53 anos

Pastor pertencente ao Presbitério Vale do Rio São Francisco (PRSF) / BA.
Trabalhamos com igrejas desde 1983 – participamos de trabalhos de ponto de pregação
à organização em quatro (04) igrejas. Ordenado Diácono em 1981 - 5ªIPB / Campo
Grande – PCGE. Ordenado Presbítero em 1985 - 5ªIPB / Campo Grande – PCGE.
Ordenação ao ministério em 1996 - Presbitério de Campo Grande - PCGE
EXPERIENCIA RELIGIOSA:
Ao longo de minha vida com Deus experimentei muitas tribulações que me afligiram,
sempre soube que elas não foram enviadas para me desestruturar e me fazer perder o
chão. Antes, serviram para que eu percebesse o quanto estou firmada e o quanto a
Rocha em que me firmo é forte. Temos uma vida de muita oração, devocional e leitura
da palavra de Deus, estamos experimentando coisas grandes e tremendas e sabemos
muito bem do que Deus pode fazer pelo seu povo.
FORMAÇÃO:
 Curso Superior completo / Teologia (especialização em educação infantil)
 Curso de Psicanálise Clínica
 Curso de Direito – incompleto
 Curso de pedagogia – incompleto
 Curso de Liderança de crianças (APEC)
 Curso do MMI (instrutor de: Casados para Sempre – Noivos)
 Diversos outros cursos extracurriculares não teológicos, bem como na área da
informática: IPD, Sistema operacional MS-DOS, Windows, família do Microsoft, Corel
Draw
DOMINIO DE LINGUAS:
- Domínio em inglês, francês, espanhol.
- Interprete em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais – linguagem de surdos)

VISÃO DE TRABALHO / NOSSO MINISTÉRIO:
Nosso ministério tem sido auxiliado pela esposa, temos como metas os três pontos
abaixo:
 Missões – Nacionais e Internacionais (não em ir – mas fazer missões)
 Trabalho Infantil (temos muita paixão pela alma dos pequeninos)
 Reconciliações de casamento (trabalhamos nesta área há mais de 20 anos)
DESAFIOS:
Acreditamos em desafios e Deus nos tem usado muito em:
 Organizar, reorganizar e construir igrejas,
 Restauração de almas desviadas e desanimadas
 Evangelismo e Ação social
Estamos à disposição para conversarmos se assim desejarem.
CONTATOS PARA INFORMAÇÕES PRSF:
 Presidente: Pb. Alberto Carlos Leão (077) 9966-6805;
 Vice-Presidente: Rev. Manoel Pereira da Silva Filho (077) 3481-6561 / 34810417;
 Secretário Executivo: Rev. Ederson Souza Navarro (077) 3452-0015.

