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DILMO DOS SANTOS (Angra dos Reis, em 13 de agosto de 1964) é pastor-presidente 

da Assembleia de Deus Ministério de Madureira em Piracicaba. É casado com Marisa Galvão 
dos Santos, graduada em Direito, Enfermagem Padrão e também pastora. É pai de Phillippe, 
Bernardo e Victoria. Em 2012 tornou-se avô de Nicholas. Seu pai Manoel Correia dos Santos 
era pescador, e sua mãe, Edith Peres dos Santos, dona de casa. Ambos eram servos de Deus 
e ensinaram os filhos nos caminhos do Senhor. 

Com infância humilde, foi criado até a juventude em sua cidade natal, onde ajudava a 
família. A dedicação ao trabalho levou-o a tornar-se proprietário de um barco com apenas 15 
anos de idade. 

Tempos depois, Dilmo dos Santos foi para a cidade do Rio de Janeiro, onde estudou 
Administração de Empresas. 

Os negócios da família ligados sempre à pesca eram administrados por ele. Por 
determinado período, também trabalhou como executivo em uma grande empresa 
multinacional no ramo de cartões de crédito. 

Ainda na capital carioca, mais tarde integrou a diretoria da Editora Betel, ligada à 
Assembleia de Deus Madureira, onde ficou por quatro anos até assumir a Presidência da Igreja 
ADM em Piracicaba, onde está desde 2003. 

Dilmo dos Santos chegava à cidade do interior paulista para dar prosseguimento à obra 
realizada com excelência pelo Pastor Moysés de Castro. Com esse objetivo, iniciou um grande 
trabalho junto à diretoria local e aos obreiros. Realizou a reforma da igreja, que tem uma das 
fachadas mais bonitas e modernas; ampliou o número de congregações; reformulou o modelo 
administrativo do Campo de Piracicaba, dividindo-o por setores. Atualmente, 270 congregações 
compõem o Campo que é administrado por 16 Filiais e 9 setores. Desde que chegou a São 
Paulo, o Pastor Dilmo dos Santos esteve sempre ao lado do Pastor-Presidente, Bispo Samuel 
Ferreira, o qual lhe conferiu a honra e o privilégio de participar e integrar diversos cargos 
eclesiásticos, entre os quais: 

" Membro da Junta Conciliadora do Estado de São Paulo 

"Ministro da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil Ministério 
Madureira (Conamad) 

"Pastor-Presidente da Assembleia de Deus Ministério Madureira em Piracicaba 

"Segundo Secretário da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Estado de 
São Paulo Ministério Madureira (Conemad-SP) 

1º Suplente da Mesa Diretora Nacional(CONAMAD) 

"Membro do Conselho Consultivo da Faculdade Teológica das Assembleias de Deus 
do Brasil (Faetad) 

" Membro do United Chaplain International 

" Membro do Conselho Nacional de Pastores do Brasil (CNPB). 

Membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil (AELB) 

Sua formação teológica e ministerial inclui: 
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"Curso Médio em Teologia pelo Instituto Bíblico Ebenezer (IBE-RJ). 

"Bacharel em Teologia e Mestre em Ciência da Religião pela Faculdade de Educação 
Teológica Logos (Faetel) 

"Reverendo pelo United Chaplain International - União de Capelania Internacional. 

" Mestre Honoris Causa em Ciência da Religião 

"Doutor Honoris Causa em Filosofia da Religião e Doutor em Divindade pela Faculdade 
de Administração Eclesiástica Batista das Américas (Faebam). 

Ao longo de vários anos, o Pastor Dilmo dos Santos também tem ministrado a Palavra 
de Deus em grandes eventos e em centenas de congregações e igrejas no Brasil e no exterior, 
como representante do Bispo Samuel Ferreira. 

Autor de livros e comentarista bíblico em diversas publicações evangélicas, 
especialmente as voltadas ao ensino, Dilmo dos Santos é Membro da Academia Evangélica de 
Letras do Brasil (AELB), onde tomou posse em 10 de dezembro de 2012. 

Em 15 de Março de 2010, Dilmo dos Santos tomou posse como deputado estadual em 
São Paulo, tendo sido eleito com 90.909 votos, oriundos de sua principal base eleitoral: a Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus Madureira. 

No cumprimento do seu mandato teve um grande desempenho na defesa da 
comunidade evangélica na cidade de São Paulo e interior do Estado. 

Por ser meritória a propositura, conto com o apoio dos meus nobres pares. 
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