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11 de junho de 2017

Pr Claudio José Farias de Souza

“Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que
cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus,

para dar testemunho do evangelho da graça de Deus.” Atos 20.24



Culto de Gratidão
25 anos de Ministério Pastoral do Pr Claudio José Farias de Souza

Música Instrumental  “De Joelhos” Saxofone
Oração

Leitura Bíblica: Ap 21-6-7; Lm 3.22,23
“Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. A quem tiver sede, darei de beber 

gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus e ele será meu �lho. 
Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. 

Renovam-se cada manhã; grande é a tua �delidade!

Cântico   “Grande é o Senhor”
Boas-vindas aos convidados

Crianças No Caminho do Senhor
Ouço o clamor do bom pastor, pelo deserto abrasador, meus cordeirinhos a chamar, mui desejoso de os salvar.

Vai buscar! Vai buscar! Meus cordeirinhos vai buscar! Vai buscar! Vai buscar! Para que os possa abençoar.

Histórico - Pr. Claudio de Souza
Oração de gratidão pelos 25 anos de Ministério do Pr. Claudio de Souza

Hino HCC 64 - Glorioso És Tu Senhor

Leitura Bíblica: 2 Tm 2.1; 1 Tm 3.1; 2 Tm 2.15; 1 Tm 6.12, 2 Tm 4.22
Pastor Claudio de Souza: Portanto, você, meu �lho, forti�que-se na graça que há em Cristo Jesus.
Pastores: Esta a�rmação é digna de con�ança: se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função.
Pr. Claudio de Souza: Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, 
que maneja corretamente a palavra da verdade.
TODOS: Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa 
con�ssão na presença de muitas testemunhas.

Música especial “Cristo, Bom Mestre”/”Cumpre o Teu Querer”/”As Mãos do Oleiro” Coro Agnus Dei

Leitura Bíblica Uníssona: Sl 40.5-8
“Senhor meu Deus! Quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós! Eu 

queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos! Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os 
meus ouvidos; holocaustos e ofertas pelo pecado, não exigiste. Então eu disse: Aqui estou! No livro está escrito a 

meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus; a tua lei está no fundo do meu coração.”

Dedicação de vidas, ofertas e dízimos

Medley Hino 02 e Cântico                  “Santo, Santo, Santo”/”És Senhor”
Oração de Gratidão

Mensagem: Pr Alexandre Paschoal Aló da Silva

Hino 560 HCC      “Olhando Para Cristo”
Expressando gratidão - Pr. Claudio de Souza
Bênção apostólica - Pr. Claudio de Souza



O Pr. Claudio José Farias de Souza nasceu em 14 de março de 1965, na cidade do Rio de Janeiro, e aceitou a 
Jesus no dia 07 de setembro de 1986. Foi batizado pelo Pastor Josué Ferreira Teles no dia 31 de dezembro de 
1986, na Primeira Igreja Batista em Pompéia, no bairro de Ricardo de Albuquerque. Nesta igreja, ele se casou e 
foi recomendado ao Seminário Teológico Betel, onde estudou entre os anos de 1988 a 1991. Foi ordenado ao 
Ministério Pastoral em 13 de junho de 1992 e atuou como pastor auxiliar naquela igreja. 

Em 1993, o pastor Claudio Souza foi nomeado Missionário dos Batistas Brasileiros, pela Junta de Missões 
Nacionais, no intuito de trabalhar no campo gaúcho, e ali permaneceu por quase 17 anos. 

Seu trabalho consistiu em plantar e revitalizar igrejas:
- Revitalizou a Primeira Igreja Batista em Vacaria - RS;
- Organizou a Primeira Igreja Batista em Osório - RS;
- Organizou a Igreja Batista Missionária de Porto Alegre - RS. Este último ministério, iniciado em 2004, foi 

desa�ador, porém abençoador e frutífero, o que foi demonstrado pelo grande crescimento experimentado ao 
longo daqueles 5 anos.

Além de Pastor, acumulou a função de Coordenador da Junta de Missões Nacionais, no Estado do Rio Grande 
do Sul. Durante o tempo em que serviu no campo gaúcho, cooperou com a denominação como primeiro 
vice-presidente da Convenção Gaúcha, foi presidente do Seminário de Porto Alegre, foi membro do Conselho 
Coordenador da Convenção Brasileira do Rio Grande do Sul, presidente da Associação da Serra, dentre outros.

O Pr. Claudio é casado com Marly Tavares Pinheiro de Souza, com quem tem dois �lhos, Matheus e Thalita. 
Sua esposa é formada em Educação Religiosa pelo Seminário Betel, é Pedagoga e também foi missionária da 
Junta de Missões Nacionais, sendo esta, portanto, uma família missionária.

Quanto à sua formação, o Pr. Claudio é Mestre em Missiologia pelo Southeastern Baptist Seminary, Pós-Gra-
duado em Metodologia e Pesquisa do Ensino pela Universidade de Caxias do Sul, graduado em Bacharel em 
Teologia pelo Seminário Teológico Betel e graduado pelo Seminário Nacional de Liderança Avançada Haggai. 
Além disso, possui os seguintes cursos de capacitação: Evangelismo Pioneiro, Estratégia de Crescimento para 
Igrejas e Planejamento Estratégico (cursos esses promovidos pela Junta de Missões Nacionais, Convenção Batista 
Gaúcha e Convenção Batista Paranaense); e Administração Financeira, Liderança, Estratégia e Desenvolvimento 
de Fundos Avançado no Workshop, pela International Steward.

O Pr. Claudio José Farias de Souza tomou posse como Pastor Presidente na Primeira Igreja Batista em São 
João de Meriti no dia 27 de fevereiro de 2010.

Pela bondade e graça de Deus, hoje ele reúne a família, amigos e as ovelhas para glori�car a Deus por 25 
anos de Ministério Pastoral.

Deus seja louvado!
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