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Ariovaldo Ramos dos Santos nasceu em São Paulo, em 1º de janeiro de 1956. Filho de 
Alcides Ramos dos Santos, operário e Raimunda Maria dos Santos, costureira. De família 
simples, ainda criança se mudou para a zona norte de São Paulo e, mais tarde, para 
Guarulhos, na grande São Paulo, onde passou a adolescência.. De sua história pessoal traz o 
compromisso com os pobres. Da sua luta por justiça e igualdade faz sua bandeira e expressão 
de fé. 
 
Pastor de formação e estudioso de filosofia está envolvido no ministério religioso desde 
1974. Começou como leigo na Igreja Metodista Livre em Jardim Paraventi, em Guarulhos, 
envolvido na área de ensino e exposição da Bíblia. Em 1984 foi trabalhar na Vinde (Visão 
Nacional de Evangelização, uma ONG fundada pelo conhecido pastor Cáio Fábio D' Araújo 
Filho), no Rio de Janeiro, na Favela do Gás, em Niterói. Lá, numa comunidade empobrecida, 
aliava fé e transformação social. É dessa vivência que se torna um dos principais teólogos 
brasileiros da missão integral, uma teologia que oferece uma lente através da qual se lê as 
Escrituras Sagradas em busca de referenciais para a presença do cristão no mundo. Nas 
palavras do próprio Ariovaldo Ramos a missão da igreja, além de promover salvação é 
promover dignidade e justiça, alterando a realidade social. 
 
Em 1991, de volta a São Paulo, Ariovaldo se envolveu no ministério Jeame - Jesus Ama o 
Menor, que trabalhava com crianças e adolescentes em situação de rua, especificamente as 
que se drogavam e praticavam pequenos delitos na Praça da Sé. O trabalho consistia em 
restabelecer o vínculo das crianças com suas famílias, através de atendimento integral. Do 
Jeame passou a apoiar também a Missão Ágape, que atendia crianças que aguardavam 
adoção. 
 
Em 1993 coordenou a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, do Betinho, 
na cidade de São Paulo. Sendo o primeiro evangélico a ocupar a coordenação, envolveu 
dezenas de igrejas na campanha contra a fome, motivando-as a arrecadar e distribuir 
alimentos para as instituições cadastradas. De volta ao Rio de Janeiro, em 1996, retorna a 
trabalhar na Vinde, dessa vez na Fábrica da Esperança, em Acari, subúrbio da cidade. Entre 
suas funções estava a implementação de pólos de cidadania e prestação de serviços à 
comunidade, como os cursos realizados na Fábrica. Lá eram oferecidos cursos gratuitos de 
eletricidade, informática, inglês e teatro para 15 mil pessoas por mês, das quais oito 
mil adolescentes. 
 
A participação de Ariovaldo Ramos também é presente após a chacina de Vigário Geral, 
onde 21 pessoas da comunidade foram mortas por Policiais Militares, na construção da Casa 
da Paz. A Casa que se tornou da Paz pertencia à família de evangélicos mortos na chacina: 
oito pessoas assassinadas na frente de cinco crianças. 
 
Mais uma vez de volta a São Paulo, passa a atuar na Sepal - Serviço de Evangelização da 
América Latina, onde intensifica o ensino da missão integral da igreja e desafia líderes 



evangélicos e pastores a servirem os pobres, não somente com a pregação do Evangelho, mas 
lutando contra outros sinais de morte que existem na miséria e desigualdade social. 
 
Em 2002 é eleito presidente do conselho da Visão Mundial no Brasil, por seu envolvimento e 
militância nas causas sociais e pelo reconhecimento de sua liderança na Igreja evangélica 
brasileira. A Visão Mundial é uma organização não governamental humanitária cristã que 
trabalha no enfrentamento da pobreza e da exclusão social, priorizando em seus programas 
crianças e adolescentes de comunidades pobres e em situação de vulnerabilidade. Desde 
2004 faz parte do Conselho de Segurança Alimentar da Presidência da República, com 
atuação reconhecida pelos outros conselheiros por estar sempre antenado com os problemas 
e a situação atual do país. 
 
É casado há vinte e dois anos com Judith Ramos e tem duas filhas: Myrna e Rachel. Faz 
parte da equipe pastoral da Igreja Batista de Água Branca e lidera a Comunidade Cristã 
Reformada, no Cambuci. 


