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“Nossos corações desmoronaram ao ouvir sobre a partida do 
amado José João. Homem de Deus, inspiração para minha 
vida e grande amigo! O Reino de Deus foi profundamente 

abençoado por sua vida! Antes de nossa enfermidade com o 
Covid trocamos e-mails, ele sempre com palavras amorosas e 
encorajadoras. [...] com muitas ações de graças pelo José 
João, homem tremendamente usado por Deus nessa geração.” 

Rev. Ronaldo Almeida Lidório 
(amigo, missionário e colega) 

Essas palavras traduzem o sentimento de milhares de 
pessoas que conheciam pessoalmente ou simplesmen-
te foram abençoados a distancia pelo valoroso pastor, 
professor e amigo, agora chamado à presença do Pai. 

Rev. José João de Paula nasceu de pais presbiterianos 
na cidade mineira de Coromandel, no dia 29 de outubro 
de 1955. Casou-se com Suely Alves de Paula, com 
quem teve quatro filhos: Josely, Felipe, Aline e Jonatan; 
todos constituíram suas famílias, deram-lhe 9 netos, e 
todos são servos do Senhor Jesus Cristo.  

Foram influências em sua vida e vocação os pastores 
missionários Steven Sloop, Sanders Reed, Joseph Mar-
tin, Olson Pemberton, Frederick Dinckens, Paul Co-
blentz, além do brasileiro Wilson de Castro Ferreira. 

Formou-se em Teologia no Seminário Presbiteriano do 
Sul, em Campinas, em 1981. Em 1999, recebeu, pelo 
CPAJ-Centro de Pós Graduação Andrew Jumper, o títu-
lo de Mestre em Teologia (ThM), ênfase no NT.  Foi 
ordenado em janeiro de 1983 pelo Presbitério Alto Pa-
ranaíba da Igreja Presbiteriana do Brasil; desde 1992, 
pertencia ao PALT - Presbitério das Alterosas, sediado 
em Belo Horizonte, MG, do qual também foi presidente.  

Pastoreou diversas igrejas no estado de Minas Gerais, 
onde autenticou sua dedicação ao ministério missioná-
rio e conduziu-as permanentemente a essa vocação. 
Rev. Éder Machado, estudante do curso M.Div. da FI-
TRef o conheceu nos anos iniciais do ministério pasto-
ral:  “Conheci o Rev. José João de Paula após a mu-
dança da minha família para a cidade de Patrocínio, no 
final dos anos 80. Pastoreou-me durante toda a minha 
adolescência. Sempre se evidenciou nele o caráter 
exemplar, seu amor à esposa e filhos e a alegria de 
apascentar a Igreja do Senhor. Marcou-me o quanto 
gostava de contar piadas, mesmo não sendo muito 
bom nisto e a exortação de que deveríamos rir, ainda 
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que por consideração. Foi sempre presente na vida da 
Igreja, inclusive nas peças teatrais. Falava de púlpito 
dos quitutes que saboreava em suas visitas e agrade-
cia as quitandas que recebia. Possuía uma mente privi-
legiada, mas de uma humilde ímpar.”  

Passou a integrar a Junta de Missões Estrangeiras da 
IPB em 1998. Quando a JME foi transformada na 
APMT - Agência Presbiteriana Missionária Transcul-
tural (2002), continuou, inclusive participando da di-
retoria. A partir de 2014, se tornou missionário de 
apoio pastoral dessa agência, visitando obreiros em 
vários campos fora do Brasil. As visitas tinham cará-
ter de suporte pastoral fraterno. Rev. Marcos Agripi-
no C. de Mesquita, executivo da APMT disse sobre 
ele: “Exímio professor, que marcou profundamente 
as vidas de centenas e até milhares de alunos em 
sua trajetória. Pastor consagrado e amoroso de in-
contáveis ovelhas, as quais conduziu diligentemente 
na jornada cristã. Os missionários do Continente Afri-
cano e das Américas, que já há alguns anos eram 
pastoreados por ele, apesar de desolados, guardarão 
as boas memórias de suas visitas tão marcantes.”   

José João publicou seu primeiro livro em 2000: O Pente-
coste. Depois, vieram Missões em Chamas, em 2008; O 
Poder do Alto, em 2011, Filhos Diante do Espelho, 2013. 
Quando Deus o chamou, estava trabalhando um texto de 
análise e comentário em Atos dos Apóstolos, em traba-
lho conjunto com o Rev. Ronaldo Lidório.  

Foi também reconhecido docente da Palavra de Deus, 
na formação de evangelistas, pastores e missionários. 
Como tal, ensinou no IBEL - Instituto Bíblico Eduardo 
Lane, em Patrocínio, de 1983 a 1991 e de 2014 até 
quando faleceu; e no Seminário Teológico Presbiteria-
no “Rev. Denoel Nicodemos Eller”, em Belo Horizonte, 
de 1993 a 2013. Neste educandário, foi também, por 
praticamente todos aqueles anos, coordenador do De-
partamento de Teologia Exegética. Rev. Marco Antônio 
Lopes, ex-aluno e missionário na índia, recorda: “Tive 
o privilégio de ser aluno do Rev. José João no Seminá-
rio Presbiteriano Rev. Denoel Nicodemos Eller em Belo 
Horizonte. Era ele um exímio e devotado mestre. Le-
gou-nos tanto o conhecimento acadêmico quanto o 
modelo de uma vida cristã piedosa. Homem de Deus, 
crente consagrado, servo incansável e diligente no ser-
viço do seu Senhor. Intensamente dedicado à causa 
missionária. Inspirou a todos a orar e contribuir para o 
avanço das missões em todo o mundo”. No CFM - 
Curso de Formação Missionária, da APMT, lecionava 
Teologia Contemporânea e Missão. Em 2013, começou 
a lecionar a Metodologia de Pesquisa Exegética na FI-
TRef; nesta instituição, foi designado Coordenador do 
Departamento Exegético no ano de 2015.  

Rev. Ulisses Horta Simões, presidente da FITRef e 
amigo pessoal diz, com coração saudoso: “Conheci 
José João de Paula como colega de ministério, cole-
ga de docência, colega de presbitério, companheiro 
de visões e empreendimentos. Cristão detentor de 
uma dimensão muito pertinente do significado de 
‘servo de Cristo’, demonstrando-o em atos e pala-
vras. Um tipo de cristão dos que a Escritura deman-
da: pés na terra, militando o labor de cada dia, sem-
pre pensando no serviço do Senhor; mente nas altu-
ras, submetendo o labor diário à expectativa da vida 
vindoura. Missões, para ele, tinham senso de priori-
dade, urgência e de dedicação; assunto e prática no 
qual ele era contagiante. Não poucas vezes, testemu-
nhei seu estilo de vida despojado, fugaz, disposto a 
investir do seu e de si na obra. Compartilhávamos 
planos mais elevados e arrojados para futuro próxi-
mo; Deus tinha o plano mais elevado e sublime para 
ele! Já faz-nos falta!”  

Rev. José João partiu para o Senhor, devido à ocor-
rência de infarto fulminante, na tarde de 07 de Maio 
de 2020, quando estava em seu domicílio, em Patro-
cínio. Deixa um legado valioso, como servo de Cristo! 
Fez jus ao ‘epitáfio’ bíblico - “Bem-aventurados os 
mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, 
diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, 
pois as suas obras os acompanham” (Apocalipse 
14.13, ARA). 

Rev. José João de Paula e Rev. Ulisses Horta Simões, 
em culto realizado no campo missionário da cidade de 

Barão de Cocais, MG. 


