Daniel Flávio Miranda Soares
Natural de Recife/PE
Dada de nascimento: 23 de maio de 1978
Casado com Michely Rozembherg dos Santos desde 24/01/2009
Pai de Hadassa Celina Rozembherg – nascida em 17/11/11
Profissão: Pastor da IPB
Contato: Daniel.enautos@gmail.com
Fone: (62) 9807-9817
Atividades Desenvolvidas

















Julho /2005 – despertamento para o ministério pastoral após cinco anos no curso de
Engenharia Civil da FESPE (Faculdade Estadual de Pernambuco).
Janeiro/2006 – Enviado ao SPBC (Seminário Presbiteriano Brasil Central) pela IPCA
(Igreja Presbiteriana Central de Anápolis) mediante aprovação do exame do PANA
(Presbitério de Anápolis)
Julho/2006 – substitui o Rev. Robson Alves Pereira na cidade de Santa Helena de Goiás
por ocasião de suas férias.
Dezembro/2006 – retorno à cidade de Santa Helena de Goiás para mais um mês
substituindo o Rev. Robson.
Janeiro a maio/2007 – Trabalho de plantação de uma congregação da IPCA (Igreja
Presbiteriana Central de Anápolis) num bairro carente de Anápolis, auxiliando o
seminarista Marco Aurélio Ferreira de Moura.
Maio/2007 a janeiro de 2009 – A convite do Rev. José Carlos de Assis Moraes, passo a
auxiliá-lo na cidade de Abadiânia/GO na condução do louvor, pregação e trabalho com
os jovens.
2009 – início do pastorado em Abadiânia substituindo o pastor José Carlos.
2012 – conclusão do curso no SPBC
14 de julho de 2013 – culto de Ordenação realizado na congregação presbiteriana de
Abadiânia.
Janeiro de 2015 – inicio do pastoreio da IP Boas Novas, na cidade de Cocalzinho de Goiás.
Outubro/2017 – Entrevistado pela JMN (Juntas de Missões Nacionais da IPB). Obtenho
aprovação, porém não havendo campo de trabalho, passo a compor o quadro de
reservas desta instituição.
Abril /2017 – término do pastoreio da IP Boas Novas.

Habilidades:



Pregação bíblica expositiva e ensino
Habilidade instrumental (violão) na condução de hinos e cânticos congregacionais

Abadiânia, 26 de outubro de 2017

