Quem é o Pastor Washington Miranda?
É o atual pastor presidente
da Primeira Igreja Batista
da Nova Marabá, estado do
Pará, exercendo este ministério pela segunda vez. Formado pelo Seminário Teológico Batista Equatorial,
em Belém do Pará, no ano
de 1987. Bacharel em Teologia com duas especializações: Ministério Pastoral e
Educação Cristã. Ordenado ao ministério da Palavra
no dia 10 de junho de 1985 na Primeira Igreja
Batista do Pará, onde serviu como ministro auxiliar, trabalhando na congregação batista na
cidade de Capitão Poço. Casado com a professora Ivanete do Socorro Oliveira tem três filhas, Paula Renata, Ana Priscila e Carla Patrícia, todas convertidas e envolvidas com ministério de igrejas batistas da Convenção Batista
Brasileira. Pastoreou a Primeira Igreja Batista
em Ceres, Itumbiara, Luziânia, todas no estado de Goiás e a Igreja Batista Luz do Evangelho em Marabá, PA.
Autor de várias obras e artigos publicados, tem
invertido parte de seu ministério pastoral, ministrando palestras em igrejas, empresas públicas e privadas, escolas, universidades e associações esportivas. Professor de Teologia e educação Cristã, já atuou em várias instituições de
ensino como Colégio “Álvaro de Melo,” Unievangélica de Anápolis e Colégio da Polícia
Militar do estado de Goiás, destacando-se como presidente do Conselho Escolar..

Apresentação
Todas as palestras são apresentadas de forma dinâmica e
criativas, audiovisuais, tendo a música como uma forma
lúdica de aprendizagem, em um período de 60 minutos
com atividades recreativas corporais, utilizando materiais
didáticos específicos para o público alvo. Utilizamos locais
previamente preparados e adequados como: sala de aula,
salão paroquial, templos, espaço social. Etc.

Como Agendar?

Temas de palestras ministradas
pelo Pr.Washington Miranda com o
propósito de motivar pessoas a
descobrir o que tem de mais
precioso e agradável dentro de
si.

Através do site: prwashington.com.br email .prwashington5@hotmail.com pelos fones:
(94) 33231448 (94) 81227699.
(94) 91780346

Investimento.
A combinar com o escritório ou pelo Email
Ppwashington5@hotmail.com

Fotos de eventos realizados

Motivar é levar
pessoas a
desvendar o que elas tem de
maior valor dentro de si. É
impulsionar para fora o que
esta em repouso absoluto e
motivar
à
ação
pessoal
reservada e adormecida em
cada indivíduo.
Pr.Washington Miranda

Temas apresentados pelo Pr. Washington Miranda
Felicidade começa com Fé.
Com este tema, o Pastor Washington Miranda
procura motivar pessoas a encontrar na fé o
verdadeiro caminho para felicidade.

Superando desafios.
Baseado na vida do personagem bíblico Isaque,
filho de Abraão, o palestrante mostra como superar desafios que na maioria das vezes apresentam-se aparentemente intransponíveis.

Construindo Relacionamentos
saudáveis.
Construir, fortalecer, restabelecer relacionamentos quebrados é o que desejamos com esta palestra, de forma que as pessoas sintam-se mais
felizes em seu local de trabalho, na família ou
na comunidade onde vive.

Como tornar seu casamento
mais interessante.
Com mais de trinta anos de casamento sólido e
saudável, o palestrante apresenta dicas simples e
seguras de como melhorar o relacionamento
conjugal, tornando-o mais interessante.

Princípios para viver com sabedoria.
Fazendo uma analogia entre o lápis e nossa vida, o palestrante com bastante criatividade e
habilidade desenvolve cinco princípios que podem nos ajudar a viver com sabedoria.

Famílias nos planos de Deus.
Tendo como base o manual prático para família deixado
por Deus, A Bíblia Sagrada, o pastor Washington Miranda
procura resgatar valores familiares perdidos, buscando
propósitos pelos quais a família foi idealizada por Deus.

Namorar ou ficar, o que a Bíblia diz?
Nesta apresentação específica para jovens e adolescentes,
o palestrante procura conscientizar seu público alvo, sobre a importância do namoro cristão saudável como base
para um casamento duradouro e feliz.

Razão da nossa fé.
Com o propósito único de fortalecer o crente batista, capacitando-o para enfrentar os ventos de falsas doutrinas que
pairam sobre nossas igrejas Batistas reconhecidas por seus
ensinos bíblicos sérios, o pastor Washington Miranda
apresenta de forma dinâmica e compreensível, a “Razão
da nossa fé”, destacando a origem do povo chamado batista no Brasil e no mundo, seus princípios e doutrinas básicas.

Ainda faltam as muralhas.
O tema busca motivar pessoas a tomarem posse de sonhos
que já parecem perdidos depois de tanto lutar por eles.

Sobre os temas.
Os títulos acima são apenas para da uma ideia dos temas
que desenvolvemos, podem ser adaptados conforme a
necessidade e realidade da instituição contratante, sempre
buscando os princípios básicos pela qual a palestra é
indicada.

Algumas Igrejas e empresas beneficiadas por este projeto.






























Companhia de Saneamento do estado de Goiás.
4º Unidade de ensino de Goiás. (4ºURE)
Polícia Militar do Estado de Goiás. (PMGO)
Universidade Evangélica de Anápolis
Centrais Elétricas do Pará. S.A.
(CELPA)
Grupo Leolar – Marabá
Secretaria de Educação do Pará.
( SEDUC)
23º Batalhão Logístico de Selva. Marabá-Pará
Companhia de Mineração –( VALE )
Companhia de Leite e derivados Parmalat. (GO)
Escola Estadual Martinho Motta (PA)
Escola Estadual “ O Pequeno Príncipe
1º Igreja Batista em Uberlândia – MG
1º Igreja Batista em Anápolis (GO)
1º Igreja Batista em Altamira (PA)
Igreja Batista da Reconciliação (MA)
4º Igreja Batista em Araguaína (TO)
Igreja Batista Central. (DF)
Igreja Batista em Serra dos Carajás. (PA)
Congresso de Homens Batista do estado de Goiás.
Congresso da Mulher Cristã em Ação.
Congresso da Juventude Batista do Maranhão.
Congresso de adolescente de Brasília. (DF)
Congresso de Embaixadores do Rei e Homens
Batista. Sítio do sossego no estado do Rio de
Janeiro.(RJ)
Conferência dos Gideões Internacionais. (GO)
Reunião da ADONEP. (MG)
Casais Com Cristo. (ECC) (PA)
Congresso de Jovens do Sudeste do Pará.. (PA)
Encontro da Terceira Idade. Caldas Novas. (GO)

