
 

 
 

 
 

 
HOMENAGEM 

Pastor SEBASTIÃO MARTINS PIMENTA 
 

Nasceu em 18 de Setembro de 1931, em Provetá, na Ilha 

Grande, Distrito do Município de Angra dos Reis, no Estado do Rio de 
Janeiro-RJ, em lar evangélico. Filho de Tertuliano Pimenta e de 

Dorvalina Maria Martins. Cresceu na obediência aos pais e na infância 
sempre demonstrou o respeito a todos. Na escola sempre se 
destacava como um bom aluno, dedicado e esforçado.    

 O seu alvo desde a infância sempre foi o trabalho. Seus pais 

sempre o instruíram no evangelho, em conformidade com a Bíblia 
Sagrada. Tanto na sua infância, bem como na juventude, nunca 
perdeu um culto e não media distância e esforços no servir ao Senhor 
Jesus Cristo. Aos 15 anos de idade conheceu uma colega de escola, 
por nome de Carlinda Soares, casando com ela em 15/12/1951 e que 
resultou no nascimento dos seguintes filhos: 
 

-MARLENE MARTINS (09/11/1952);  
-CÉSAR AUGUSTO MARTINS PIMENTA (15/03/1955);  
-JULIO CÉSAR PIMENTA (09/07/1958);  
-NAIRENE MARTINS PIMENTA (30/04/1960);  
-ELI MARTINS PIMENTA (20/06/1962); 
-SEBASTIÃO PIMENTA FILHO (15/11/1964);  

-AGUINALDO PIMENTA (11/12/1966);  
-MIRIAN MARTINS PIMENTA (30/06/1969). 
 

Ainda jovem, trabalhou como pescador; No estaleiro Verolme 
trabalhou por 5 anos na função de mecânico de manutenção. 

A convite do saudoso pastor Salles, em 25/10/1975 foi 
empossado como dirigente de uma congregação com 10 membros, 

em Abraão. Deus fez uma grande obra; Curou enfermidades, como 
câncer, entre outras; desfez centros de macumba, houve ali várias 
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conversões de almas ao nosso Deus; vários batismo no Espírito 

Santo, chegando a congregação ao número de 80 membros.  
No ministério eclesiástico teve as seguintes funções: 

-12/07/1953 foi separado para Diácono; Anos depois foi consagrado 
a Presbítero; Em 1961 foi ordenado à Evangelista; Em 05/02/1978 foi 
ordenado a Pastor e eleito vice-presidente da Assembléia de Deus em 

Abraão. Em 21/04/1990 fundou o campo de trabalho conforme a 
vontade permissiva de Deus, vindo a ser o pastor presidente do 
campo. 

Em 04/07/1990, o Ministério do Areal foi recebido oficialmente 
na CEADER, na “AGO” de São Gonçalo-RJ; 

Em 27/09/2003 o pastor SEBASTIÃO MARTINS PIMENTA foi 
jubilado e passou a presidência da Igreja em Areal para o pastor ELI 

MARTINS PIMENTA. 

Hoje o campo de Areal conta com a sede e mais 21 
congregações espalhadas pelo município de Angra dos Reis-RJ e em 

outras partes do nosso país.  
Em 23/06/2015, Passou a estar nas mansões celestiais o 

pastor Sebastião Martins Pimenta, aos 85 anos de idade, vitima 
de complicações recorrente a um Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

O pastor Sebastião Martins Pimenta deixou esposa (irmã 
Carlinda Martins), oito filhos, 20 netos e 20 bisnetos. 
  O pastor SEBASTIÃO MARTINS PIMENTA sempre trabalhou 
de forma atuante e com total dedicação na obra de Deus. É um 
exemplo para os fiéis. 

A CEADER - CONVENÇÃO EVANGÉLICA DAS ASSEMBLÉIAS 

DE DEUS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OUTROS, vem a 
público agradecer a prestimosa família do saudoso pastor  

SEBASTIÃO MARTINS PIMENTA, pelos relevantes serviços 
prestados, pois ele é merecedor desta homenagem. 

 
Rio de Janeiro-RJ, 17 de Setembro de 2016. 

220ª “AGO” – Cantagalo-RJ. 

 
 

___________________________ 
Pastor Alberto Serafim de Souza 

Presidente da CEADER. 
 

 

______________________________ 
Pastor Alberto Teixeira Gaspar Filho 

Secretário Executivo da SECAM. 


