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Milton Rodrigues de Souza, nasceu em Barra, estado da Bahia, em 6 de agosto de 

1935. Passou a sua infância e parte da sua adolescência em sua cidade natal e em Januária, 
estado de Minas Gerais. Veio para São Paulo com 17 anos, instalando-se na Zona Norte da 
capital paulista. Nesse primeiro ano em que residia em São Paulo, teve uma experiência 
religiosa impactante promovida pelo movimento de pregação do evangelho em tendas de lona, 
desenvolvido por missionários norte-americanos, através da qual passou a confessar a fé 
evangélica e envolveu-se, de forma intensa, nas atividades desse movimento recém-chegado a 
estas terras. 

Casou-se aos 23 anos com Anany Martins de Souza, em 14 de março de 1959. Nesse 
mesmo ano, recebeu a ordenação de pastor evangélico, iniciando sua trajetória eclesiástica, 
passando por algumas cidades do interior de São Paulo. 

Em 1971, teve seu único filho, Milton Rodrigues de Souza Junior, contrariando toda a 
expectativa médica, uma vez que, pela medicina, sua esposa não poderia gerar filhos, mas ele, 
exercendo sua confiança em Deus, orou e o Senhor lhe concedeu esse presente, fato que 
deixou as comunidades médica e de fé atônitas e comovidas, tornando-se um testemunho de 
incentivo de fé para todos os que o ouviam. 

Em 1972, foi empossado como pastor titular da Igreja Evangélica "O Brasil para Cristo" 
de Vila Formosa, recebendo sob sua responsabilidade três pequenas congregações na Zona 
Leste da capital paulista. Dedicou-se, em especial, à igreja localizada no bairro de Sapopemba, 
onde iniciou um trabalho de evangelismo que impactou profundamente toda essa região. 

Por vários anos, apresentou programas de rádio de alcance local e interestadual, 
firmando-se como um grande comunicador do universo evangélico pentecostal brasileiro 
daquela época. Através do seu trabalho, foram desenvolvidas diversas ações de auxílio e 
amparo a idosos, dependentes químicos, pessoas em situação de rua, desamparados e tantas 
outras pessoas em diversas situações de fragilidade social, sendo, para todos eles, um porto 
de apoio e de dignidade. 

Muitos foram beneficiados pela Graça de Jesus através de sua oração que promoveu 
curas divinas e transformações em inúmeras pessoas que constataram, através de laudos e 
exames médicos, a eliminação definitiva das enfermidades de que sofriam. 

Sua atividade durante seus anos de vida foi tão marcante que é possível verificar a sua 
influência em quase todas as comunidades evangélicas da região onde ele atuou, sendo 
lembrado até os dias de hoje como uma personagem importantíssima para a implantação, o 
desenvolvimento e a disseminação dos princípios de amor e boa vontade ensinados por Jesus 
Cristo. 

Sob sua administração, a igreja chegou ao número de 24 congregações distribuídas 
pela Zona Leste de São Paulo e por algumas cidades do ABC. 

Faleceu em 10 de outubro de 1994, vítima de colangite aguda e hemorragia digestiva 
alta. Atualmente, a igreja na qual o Pr. Milton se dedicou por todos esses anos se chama Igreja 
Evangélica Missão Nacional. 

Devido aos relevantes trabalhos sociais e de evangelização, solicito a aprovação dos 
Nobres Pares, deste projeto. 
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