MEU CURRICULUM
MINISTERIAL

Rev. Paulo de Tarso Machado de Souza

CURRICULUM VITAE
ECLESIÁSTICO

Minha Família – Da esquerda para a direita:
Pr. Paulo; Joana (minha esposa); ao centro Paulinho (meu filho caçula)
e Mirian Noemí (minha filha Primogênita)

DADOS PESSOAIS:
Nome: PAULO DE TARSO MACHADO DE SOUZA
Nasc.: 06 de março de 1961
Idade: 56 anos
Naturalidade: São Paulo - SP
Nacionalidade: Brasileira
Filiação: Orlando de Souza (in memorian) e Idalina Machado de Souza
Estado Civil: Casado
Nome do Cônjuge: Joana José Hina Machado de Souza
Número de filhos: 2 (dois)
Endereço Residencial:
Rua Das Missões; 987; Apto 202 – Centro – Foz do Iguaçu PR – CEP 85851-240
Endereço Eletrônico: (e-mail, Skype e redes sociais)
e-mail Principal: pr.paulo.executivo@hotmail.com
Skype: paulo.executivo61
Facebook (Perfil 1): https://www.facebook.com/paulo.detarso.33
Facebook (Perfil 2): https://www.facebook.com/paulo.detarso.121398
Facebook (Página Pessoal):
https://www.facebook.com/revpaulodetarso/?fref=ts
Grupos e Páginas nas redes sociais que administro:
 Política, Fé e Compromisso:
https://www.facebook.com/groups/cidadaniaefe/?fref=ts
 Ponto de Vista:
https://www.facebook.com/groups/225540100936154/?fref=ts
 My Friends:
https://www.facebook.com/groups/334251109994587/?fref=ts
 Amigos Especiais:
https://www.facebook.com/groups/314138202052187/?fref=ts
 Marketing Social Cristão:
https://www.facebook.com/groups/509500829128881/?fref=ts
 Aos Confins da Terra - Missões:
https://www.facebook.com/groups/aosconfinsdaterramissoes/?fref=ts

 Programa O Caminho da Vida:
https://www.facebook.com/groups/161133174091534/?fref=ts
Telefones de contato:
Celular: CLARO/WhatsApp: (0xx45) 9 8834-0530
TIM/WhatsApp: (0xx45) 9 9920-6537
IGREJA/Gabinete Pastoral: (45) 3028-5602
Documentos Pessoais:
Cédula de Identidade RG n° 232106 SSP/MT – Data da Exped. 29/05/1979
CPF n° 205.615.981-34
Carteira de Ministro emitida em: 07 de dezembro de 2003
Carteira Nacional de Habilitação: Cat. Hab. “AD” nº de reg. 00658960127 – validade:
17/09/2019 – Carteira Internacional de Habilitação: 1026630004
Relações Eclesiásticas:
Aspirante ao sagrado ministério pelo PRIP: Catanduva SP
Candidato ao sagrado ministério PRIP: 15/12/2001 – São José do Rio Preto SP
Licenciado pelo PRIP em 07/12/2003 – São José do Rio Preto SP
Ordenado pelo PRIP em 07/12/2003 – São José do Rio Preto SP

ESCOLARIDADE E FORMAÇÃO ACADÊMICA:
Ensino Fundamental: Completo.
Ensino Médio: Completo.
Ensino Superior: Completo.
Licenciatura em Missiologia pela Faculdade Latino Americana (antigo
IBJV) em Arujá São Paulo – duração do curso: 3 anos – período: integral.
Ano de Conclusão: 1982.
Plantador de Igreja da IPB pelo IBEL – Instituto Bíblico Eduardo Lane
em Patrocínio MG.
Ano de Conclusão: 1998.
Bacharelado em Teologia pela FTSA – Faculdade Teológica Sul
Americana em Londrina PR – duração do curso: 4 anos - período: noturno.
Ano de Conclusão: 2002.
Pós-Graduação (Especialização em RMI) pelo Centro de PósGraduação Andrew Jumper em São Paulo SP – Curso: Revitalização e
Multiplicação de Igrejas. Duração do curso: 2 anos no sistema: Semi
Presencial.
Validação em Teologia MEC pelo CESUMAR – Centro Universitário de
Maringá em Maringá PR – Curso: Ciências da Religião. Duração do curso: 1
ano no sistema: NEAD.
CAPELÂNIA UNIVERSITÁRIA pelo CESUMAR – Centro Universitário de
Maringá em Maringá PR – Curso: Capelão Universitário. Duração do curso:
1 ano no sistema: PRESENCIAL. Ano de Conclusão: 2011.
CEIBEL – Curso por Extensão do Instituto Bíblico Eduardo Lane – por
correspondência. Duração: Livre.

DONS, TALENTOS E HABILIDADES:
Músico instrumentista toca: violão; guitarra; contrabaixo elétrico; escaleta;
flauta doce: soprano, contralto e sopranino. Já dirigiu e participou de vários
grupos de ministério de música na igreja.
Cantou em quarteto masculino (baixo vocal) e conjunto coral (baixo).
Ponto forte do meu Ministério: Dom do ensino.

EXPERIENCIA ECLESIÁSTICA:
 Eleito diácono pela Assembléia Geral da Igreja Presbiteriana de Três
Lagoas MS em 1993;
 Foi presidente da Junta Diaconal da referida igreja;
 Professor da classe de jovens e catecúmenos da mesma igreja neste
mesmo período;
 Investido e ordenado como evangelista da Igreja supracitada, deu
início à um trabalho pioneiro de evangelização e discipulado,
realizando reuniões em sua própria casa num conjunto habitacional
sem que houvesse a participação de nenhum membro da igreja local,
todos evangelizados no bairro sem histórico da fé cristã (Hoje
Comunidade Presbiteriana Sião);
 Trabalhou como evangelista pela IPB de Catanduva SP no período de
1999 à 2001;
 Foi encaminhado pelo PRIP à FTSA – Faculdade Teológica Sul
Americana em Londrina a fim de complementar sua grade curricular;
 Permaneci como membro do PRIP – Presbitério de São José do Rio
Preto de 1999 à 2003;
 Enquanto estudante de teologia trabalhou com a Congregação
Presbiteriana da IPB Arco Íris em Londrina, sob a supervisão do Rev.
Marcos Martins no distrito do Paiquerê.
 Trabalhou como bacharel em teologia em Santa Izabel do Ivaí PR,
cedido pelo Presbitério de São José do Rio Preto – PRIP;
 Pedida sua ordenação pelo PMGA – Presbitério de Maringá PR, para
continuar o trabalho em Santa Izabel do Ivaí, abriu uma
Congregação na cidade próxima, Santa Cruz do Monte Castelo - PR;
 Convidado para abraçar o desafio de trabalhar em Sarandi PR,
abraçou esse campo com denodo, com o firme propósito de desafiar
e animar a Congregação Local para dar início às obras de construção,
cujo trabalho foi concluído em menos de um ano. O resultado deste
trabalho pode ser assistido pelo Youtube, acesse:
http://www.youtube.com/watch?v=HjBHQ_2Uilw&list=UUTbhdIG5fQmuS75AutX5RA
http://www.youtube.com/watch?v=LjH7z_zvuyQ&list=UUTbhdIG5fQmuS75AutX5RA&index=106
 Pastoreei a Congregação de Paiçandu (PR) como Pastor Auxiliar do
Rev. Elizeu Dourado de Lima (IPB Central de Maringá).
 Pastoreei as Igrejas de Ivaí e Imbituva (PR) como Pastor Efetivo
(Titular).
 Atualmente pastoreio a Igreja Presbiteriana de Foz do Iguaçu (PR)
como Pastor Efetivo (Titular).

CARGOS E FUNÇÕES:


Fez parte da CE/PMGA como Secretário Executivo do Presbitério de Maringá de
2010 à 2012;
Foi membro do Tribunal de Recursos do SNP – Sínodo Norte do Paraná;

Secretário do Conselho da IPVO em Maringá;
Pastor Auxiliar do Rev. Jessé Ferreira Guimarães Sobrinho (IPVO);
Pastor Efetivo na Congregação de Sarandi;
Foi secretário da ORPLES – Ordem dos Pastores e Líderes Evangélicos de Sarandi;
Foi escolhido como júri para avaliar e julgar o conteúdo teológico das letras das
músicas inscritas no 1º e no 2º Fest Gospel;
Foi Secretário do Conselho da IPB Central em Maringá;
Pastor Auxiliar do Rev. Elizeu Dourado de Lima (IPB Central de Maringá);
Pastor Efetivo na Congregação de Paiçandu;
É membro da OPEM – Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá;

ATUAÇÕES NAS COMISSÕES CONCÍLIARES:
Comissão de Relatório de Ministros (dezembro 2003);
Comissão de Legislação e Justiça (julho 2004);
Comissão de Exame de Candidatos (outubro 2004);
Comissão de Estado Religioso (dezembro 2004);
Suplente ao Sínodo Norte do Paraná (dezembro 2004);
Membro da Comissão Para Posse de Pastor Eleito (dezembro 2004);
Comissão de Legislação e Justiça (outubro 2005);
Comissão de Exame de Contas da Tesouraria (dezembro 2005);
Comissão de Legislação e Justiça (outubro 2006);
Comissão de Exame de Contas da Tesouraria – Relator (dezembro 2006);
Comissão de Legislação e Justiça (março 2007);
Comissão de Campos e Finanças (outubro 2007);
Comissão de Exame de Contas da Tesouraria – Relator (dezembro 2007);
Comissão de Campos e Finanças (outubro 2008);
Comissão de Exame de Contas da Tesouraria – Relator (dezembro 2008);
Comissão de Campos e Finanças (outubro 2009);
Comissão de Legislação e Justiça (dezembro 2009);
Eleito Secretário Executivo do PMGA (dezembro 2009);
Eleito Secretário Executivo do PRIM (dezembro 2013);
Eleito Presidente do PRPU (dezembro 2015);
Atualmente, Vice-Presidente do PRPU (dezembro 2016).

PERFIL PASTORAL:
Adoto plenamente e sem reservas, com forte convicção a doutrina e
teologia da fé reformada ensinada pela Igreja Presbiteriana do Brasil e seus
símbolos de fé.
O traço mais forte em meu ministério é o de treinar e capacitar novas
lideranças. Tenho o perfil de evangelista e plantador de igrejas; invisto
pesado no discipulado por meio de visitas semanais por entender que é o
método mais eficaz de expansão do Reino de Deus na terra, cujo método é
um legado do Senhor Jesus.
Outra característica marcante no meu ministério é o fervor missionário, o
evangelismo e o crescimento de igreja. Acredito plenamente na missão da
igreja de pregar o evangelho e libertar os cativos de alma. Trabalho com
facilidade com todas as faixas etárias da igreja, mas, principalmente com
os jovens e adolescentes. Amo tornar um trabalho conhecido e público,

valendo-me para isso de todos os recursos (serviço de auto-falante;
eventos; evangelização; internet; trabalhos sociais, etc...).
Desenvolvemos trabalhos de caráter social e com crianças (EBF’s; classe
de boas novas, acampadentro e acampamento, etc..).
Já fiz programas de rádio, TV, praça pública, etc...
Fiz parte da equipe pastoral do Programa de TV – PROGRAMA O CAMINHO
DA VIDA que vai ao ar toda quarta feira às 20h pela Emissora RTV Canal
10 e na TV fechada Canal 15, este trabalho pode ser conferido pela
internet: Youtube, blog dos pastores, blog do programa, redes sociais,
etc...
Acredito que a Igreja em células, ou Grupos Familiares (como quiserem
chamar) é uma proposta de estilo de vida à ser vivida pela Igreja do
Senhor Jesus Cristo, porque trabalha os relacionamentos uns com os
outros e com Deus e desafia-nos a vivermos a autenticidade do evangelho
que proclamamos.

SITUAÇÃO E OBJETIVOS MINISTERIAIS:
Atualmente estou trabalhando na Igreja Presbiteriana de Foz do Iguaçu no
Paraná como pastor Efetivo; dedico-me integralmente ao trabalho da
referida Igreja. Estou vinculado ao Presbitério de Itaipu – PRPU do qual
faço parte da Comissão Executiva como Vice-Presidente.

MEU BREVE TESTEMUNHO PESSOAL:
Sou de procedência cristã evangélica Reformada por parte de minha mãe (Idalina M. de
Souza); uma mulher muito crente e zelosa, daí a origem do meu nome.
Já o meu pai não professava a mesma fé no Senhor Jesus, viveu por muitos anos
tentando convencer-se a si mesmo como “cristão”, sem, contudo, passar pela maravilhosa
experiência da cruz. Somente no leito de enfermidade, em seus últimos dias de vida foi
que ele se dobrou ao Senhor Jesus.
Na Escola Dominical e com minha mãe em casa, por meio dos cultos domésticos, aprendi
a ser temente a Deus; mas, minha infância não foi lá muito fácil!! Por parte de pai, o
histórico não foi sempre feliz; nossa vida em família foi muito marcada por agressões à
minha mãe, irmãos e também a mim.
Cresci neste contexto. Vivi uma adolescência revoltada; e, resolvi escolher viver o meu
próprio caminho à parte de Deus e de sua vontade.
E, como a Palavra de Deus nos ensina: Um abismo chama outro abismo. Passei pelo
submundo das drogas, onde conheci a cola, maconha, cocaína.
Foi um Período muito infeliz de minha vida. Vivia inseguro, sem perspectiva da vida
eterna. Mas, como nunca consegui apagar de minha mente o que eu havia aprendido com
minha mãe, na minha infância; sempre me sentia incomodado pela lembrança das lições
do culto doméstico; dos versículos que tínhamos que memorizar: “Filho meu dá-me o teu
coração”.
Antes de ter uma experiência de fato com o Senhor Jesus, minha vida não fazia qualquer
sentido para mim. Eu nem mesmo conseguia dormir um sono tranqüilo. Não desfrutava de
alegria, nem de paz real. Vivia uma busca por qualquer coisa que pudesse me dar
satisfação e prazer. Mas, a minha realidade era angustiante.
Um dia quando numa dessas buscas por satisfação, senti que estava à beira da morte. As
Escrituras mesmas ensinam: “Porque o salário do pecado é a morte, mas, o dom gratuito
de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor”. Quase morri de overdose, pelo
uso constante de drogas. Foi então que percebi que precisava de ajuda. Mas, as
misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos; e por essas mesmas

misericórdias, o Senhor encaminhou os meus pés ao templo da Igreja Presbiteriana Unida
em São Paulo, quando o pastor ainda era o Rev. Amilcar Ovídeo Borba.
Foi quando um presbítero da Igreja veio ao meu encontro, o seu nome era Salim; era
conhecido como Dr. Salim (médico dermatologista). Este irmão foi um canal de bênção na
minha vida. Aprouve ao Senhor usá-lo como seu instrumento para apresentar-me aos pés
de Jesus Cristo.
A partir de então, a minha vida mudou de fato. E, pude perceber que embora eu tivesse
recebido uma boa bagagem de ensinos da Palavra de Deus em minha infância, eu ainda
não havia passado pela cruz de Cristo. Não deixo de reconhecer que a Palavra de Deus
realmente é fiel: “Ensina a criança o caminho em que deve andar, e mesmo quando for
velha não se desviará dele.” Que maravilha é poder saber que ainda que venhamos a nos
afastar dos caminhos, o amor de Deus que nos constrange, se encarregará de por meio de
seu Espírito Santo, nos convencer de todo o pecado, justiça e juízo.
Depois que Jesus Cristo ocupou o centro de minha vida; eu tenho aprendido a viver em
novidade de vida a cada dia. Vivo hoje, uma vida abundante e feliz. Sou eternamente
devedor ao meu Salvador.
Por este motivo, o meu maior prazer é anunciar o seu evangelho a todos os que o Senhor
colocar diante do meu caminho.
Quero compartilhar o seu grande amor às pessoas. Jesus Cristo me transformou me deu
uma nova vida; deu-me uma linda família, e me deu um ministério.
Quero servi-lo enquanto eu viver.
Por isso o meu recado prá você é: Não há outra forma, ou outro nome pelo qual nós
podemos ser salvos (Atos 4.12); só mesmo Cristo é o caminho para nos achegarmos à
Deus o Pai, porque ele mesmo disse: “Eu sou o caminho, a verdade, e a vida; ninguém
vem ao Pai se não por mim” (João 14.6). Só mesmo Jesus Cristo é capaz de nos
proporcionar uma vida de prazer e paz. A Palavra nos diz em Isaías: “O ímpio diz o meu
Deus, não tem paz!”
Se entregue ao Senhor, porque Ele garante que: “o que vem a mim de maneira nenhuma
o lançarei fora.”
Glória seja dada ao nome do Senhor que me salvou!! Ele tem poder suficiente para
também salvar a você.
Rev. Paulo de Tarso M. de Souza

CONHEÇA UM POUCO MINHA FAMÍLIA:
JOANA J. HINA (minha esposa)
Formação: Psicopedagogia - Profissão: Coordenadora Pedagógica
e Professora.
Uma grande auxiliadora no ministério. Tem habilidades com o
trabalho infantil, atualmente é a superintendente da escola
dominical.
Ativa com os departamentos internos (SAF e UPA); mas identificase bastante com os adolescentes e as crianças.
Canta no ministério de música e se precisar também ministra
estudos e sermões.

MIRIAN NOEMÍ (Filha primogênita)
Profissão: Psicóloga e Coordenadora Pedagógica.
Idade: 24 anos
Musicista, toca contrabaixo acústico na Orquestra
Filarmônica UNICESUMAR.

PAULO DE TARSO SEGUNDO (Paulinho) (Filho caçula)
Estudante do 2º ano no curso de Bacharelado em
Engenharia de Software pela UNICESUMAR
Idade: 18 anos
Toca bateria e percussão.

GALERIA DE FOTOS E IMAGENS

Rev. Paulo

Rev. Paulo e Família

Celebração

Proj. Ev. TARDE ALEGRE

Proj. Ev. TARDE ALEGRE

Programa Espaço Aberto

Prog. Espaço Aberto

Entrevista ESPAÇO ABERTO

Bastidores do Programa O Caminho da Vida

Bastidores do Programa O Caminho da Vida – RTV Canal 10

CE/PMGA 2010

CE/PMGA 2011

CE/PMGA 2011

CONHEÇA NOSSO TRABALHO PELA REDE VISITANDO
NOSSOS CANAIS DE ACESSO:
YouTube:
http://www.youtube.com/user/prpauloexecutivo
Blog “FIDES REFORMATA”:
www.reverendopaulodetarso.blogspot.com.br/
http://www.reverendopaulodetarso.blogspot.com.br/search?updated-min=2012-0101T00:00:00-08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&max-results=48
“PROGRAMA O CAMINHO DA VIDA” no YouTube:
http://www.youtube.com/user/ocaminhodavida
Blog “PROGRAMA O CAMINHO DA VIDA”:
http://www.programaocaminhodavida.blogspot.com.br/
Perfil no Google+:
https://plus.google.com/113663774162728589242/posts
Perfil no Facebook:
http://www.facebook.com/paulo.detarso.33

MEU CONTATO:
CELULARES:
WhatsApp/CLARO: (0xx45) 9 8834-0530
WhatsApp/TIM: (0xx45) 9 9920-6537
GABINETE PASTORAL:
(45) 3028-5602
e-mail:
pr.paulo.executivo@hotmail.com

Skype:
paulo.executivo61

