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Frase 
 
"Amar é nossa Missão e Perdoar nossa obrigação. Nossa Meta é, Semear a Boa 
Semente e a Fidelidade em DEUS." (Josimar Magalhães de Brito) 

NOSSA APRESENTAÇÃO 

 
Capelão; Juiz do Tribunal Eclesiástico; Juiz de 
paz; Juiz Arbitral; Psicanalista Eclesiástico; 
THD - Ciência da Divindade; Bacharel em 
Teologia (Teólogo); Técnico em Negociação e 
Arbitragem; Bispo (Ministro de Culto Religioso). 
 
* Características pessoais 
Facilidade de aprendizado, ótimo 
relacionamento pessoal (trabalho em equipe), 
dinâmico e criativo. 
 
* Áreas de interesse 
Diversas 
 

Quem é o ♛ Bispo Josimar?  

Ungido por Deus e Nascido no fogo do Espírito para a Grande obra !!! 

Meu nome é Josimar Magalhães de Brito, também conhecido como Bispo 

Josimar, nascido em 05 de abril de 1962, na linda cidade do Rio de Janeiro/RJ-

Brasil; De Família simples (humilde), filho de Prismilau de Brito (Saudoso Pai) e 

Maria do Socorro Magalhães de Brito (Mãe). Casado com Abinoan da Silva Brito, 

desde 05 de setembro de 1987, pai de Gabriel da Silva Brito e Jéssica da Silva 

Brito, filhos estes que são bênçãos em minha vida; Fui morador dos seguintes 

bairros: Jardim Botânico, Rocinha, Tomás Coelho, Inhaúma, Realengo e atualmente 

em Magalhães Bastos; na cidade do Rio de Janeiro/RJ- Brasil. 

Fui de origem católica, durante minha infância, me converti ao cristianismo e fui 

batizado em 24 de maio de 1987, na Igreja Batista da Redenção pelo então 

Reverendo Antônio da Silveira Carvalhaes (saudoso amigo). Fiz vários cursos: 

Liderança Cristã no Instituto de Treinamento Evangélico, Orientação Cristã, 

Encontro de Casais com Cristo, Experiência de Oração, dentre outros. 

Sou certificado em vários cursos pelo Centro Teológico e Profissionalizante 

Gamaliel como: Bacharel em Teologia em 12 de Dezembro de 2009; THD- Ciência  
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 da Divindade em 23 de Janeiro de 2009; Psicanálise Eclesiástica em 23 de Janeiro 

de 2009; Técnicas de Negociação e Arbitragem em 23 de Janeiro de 2010. 

Certificado como Capelão pelo Conselho Federal de Juízes do Tribunal Eclesiástico 

em 23 de Janeiro de 2010; Ata de Designação e posse como Capelão pelo 

Conselho Federal de Juízes Eclesiásticos em 28 de Novembro de 2012; Certificado 

como Juiz Arbitral pelo Conselho Federal de Juízes do Tribunal Eclesiástico em 23 

de Janeiro de 2010; Certificado como Juiz do Tribunal Eclesiástico em 30 de 

Outubro de 2009; Nomeado como Juiz de Paz pela Associação de Juízes de Paz 

Eclesiásticos do Brasil em 30 de Outubro de 2009; Ata de Designação como Juiz de 

Paz pelo Conselho Federal de Juízes Eclesiásticos. 

Entre outros cursos: Contabilidade básica, Montagem e Manutenção de 

Computadores, Treinamento de Liderança e Técnicas de Negociação, Auto 

Suficiência Profissional, Apresentador Técnico de Programas Culturais, Pacote 

Office, dentre outros. 

Consagrado ao Episcopado em 12 de Janeiro de 2009, pelo então Apóstolo Félix 

Tevez, Presidente do Ministério Apostólico e Profético do Terceiro Dia (Que tem 

Origem na Argentina). Recebeu Moção em voto de Louvor e Reconhecimento como 

Pastor em 14 de dezembro de 2007, pela câmara Municipal do Rio de Janeiro, 

Plenário Teotônio Vilela, das mãos da então Vereadora Lilian Sá (Presidente 

Municipal do Partido da República-PR, e da Comissão dos Direitos da criança e do 

adolescente). 

 

Quando fui transformado de escravo, a filho do Rei, foi no sobrenatural de Deus. E 

até hoje este sobrenatural acontece em minha vida!   

Atualmente meu Ministério é Itinerante, Evangelizador e Missionário.  

 

“Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo 

adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas 

para a sua maravilhosa luz” (1 Pedro 2: 8) 

"Somos semeadores daquilo que plantamos, mas, podemos mudar nossa história 

que não é de morte, mas sim de vida." (Josimar Magalhães de Brito) 

 

Minha mais profunda gratidão a... 

Meu Senhor Jesus Cristo, que me salvou das profundezas do inferno e abençoou 

grandemente a minha vida, a quem sou eternamente grato.  
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 Obrigado, Senhor, por me conceder o privilégio de compartilhar a tua Palavra. 

Me sinto mais que honrado por fazer parte de tua grande obra. 

 

* Interesse 

Gosto de fazer amizades, não tenho preconceitos de raça, credo ou cor; gosto de 

conversar para tentar solucionar problemas na vida de quem conheço. Três coisas 

chamam minha atenção em uma pessoa: Simplicidade, Atitude e Caráter. O meu 

maior interesse é de ajudar você, a superar seus problemas. Posso auxiliar também 

em: Assistência Psicoteológica Empresarial, Capelania Hospitalar, Prisional, 

Geriátrica, Infantil, Educacional; como Ministro de Confissão e Oficial de Cerimônias 

Religiosas. Faço ainda Vendas de Produtos e Serviços, e Consultoria em diversos 

segmentos, etc. 

Motivos de orgulho 
Deus, minha família e ter você como amigo. Moção Voto de Louvor e 
Reconhecimento da Câmara Municipal do Rio de Janeiro 
 

Informações básicas 

Sexo: Masculino; Aniversário: 5 de abril de 1962; Relacionamento: Casado 
Outros nomes: Bispo Josimar; Bispo Josimar Brito; Josimar; Brito; Josimar Brito; 
JOMADB; Masinho; Josi; Lord Brito. 
 

Educação 
 

 Centro Teológico Profissionalizante Gamaliel 
Bacharel em Teologia 

 Centro Teológico Profissionalizante Gamaliel 
THD - Ciência da Divindade 

 Centro Teológico Profissionalizante Gamaliel 
Psicanálise Eclesiástica 

 Associação de Juízes de Paz Eclesiásticos do Brasil 
Juiz de Paz Eclesiástico 

 Conselho Federal de Juízes do Tribunal Eclesiástico 
Juiz do Tribunal Eclesiástico 

 Conselho Federal de Juízes do Tribunal Eclesiástico 
Juíz Arbitral 

 Conselho Federal de Juízes do Tribunal Eclesiástico 
Capelão 
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 Seminário Unidos de Teologia da Associação Missionária Cristã 

Evangélica Internacional 
Teologia 

 ITE - Instituto de Treinamento Evangélico 
Teologia (Formação e Vida na Fé) 

 Microlins - Centro de Formação Profissional 
Montagem e Manutenção de Computadores 

 CEOP - Centro Educacional de Informática Ltda 
Manutenção e Montagem de Microcomputadores 

 Programa de Educação Profissional da Força Sindical 
Windows, Word, Excel 

 SENAC RIO 
Contabilidade Básica 

 SENAC RIO 
Técnicas de Serigrafia 

 SENAC RIO 
Operador de Equipamento Xerox 

 Faça Consultoria Ltda 
Treinamento de Liderança e Técnicas de Negociação 

 SRE - Serviços de Recursos de Emprego SUD 
Auto Suficiência Profissional 

 Encyclopaedia Britannica do Brasil 
Apresentador Técnico em Programas Culturais 

 Natura 
Consultoria 

 Escola Imperial 
Datilografia 

 Correios 
Carteiro 

 Colégio Júlio Mesquita Filho 
Ensino Médio (Técnico em Processamento de Dados) 

 Colégio Republicano 
Ensino Médio 

 Colégio Aristides Caire 
Ensino Médio (Contabilidade e Desenho de Arquitetura) 

 Sociedade de Educação e Caridade Escola Pio XII 
Ensino Fundamental 

 Escola Estadual Jaime Costa 
Ensino Fundamental 

 Escola Municipal Georg Pfisterer 
Ensino Fundamental 

 Centro Universitário Moacyr Sreder Bastos 
Direito 
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Trabalho 
 

 Condomínio Ed. San Marcos 
Porteiro, 2012 - atualmente 
Receber e distribuir a correspondência destinada aos condôminos ou inquilinos; 
Transmitir e cumprir as ordens do Síndico; Fiscalizar a entrada e saída de pessoas; 
Zelar pela ordem e respeito entre os usuários e ocupantes de unidades autônomas; 
Dar conhecimento ao Síndico todas as reclamações que ocorrerem durante a sua 
jornada. 

 Lojas Americanas s/a 
Auxiliar de Segurança, 2011 - 2011 

 Serval Serviços de Administração em Geral Ltda. (Setor: AMBEV) 
Porteiro, 2010 – 2011 

 Talento world Consultoria Empresarial Ltda (Supermercado Prezunic) 
Auxiliar de Atendimento, 2007 - 2007 

 A.D.J. Materiais de Construção Ltda 
Auxiliar de Escritório, 2007 – 2007 

 Hotel Royalty Barra Ltda 
Porteiro de Serviço, 2005 - 2006 

 Gran Rio Vigilância e Segurança Ltda. 
Assistente de Transporte, 2005 - 2005 

 Mobilitá Comércio Indústria e Representações Ltda. (Casa e Vídeo) 
Assistente de Prevenção de Perdas, 2004 - 2005 

 Prosegur Brasil s/a 
Auxiliar de Operações de Valores, 2003 - 2004 

 Area Parking Systems Estacionamentos Ltda. (Shopping Downtowm 
Supervisor de Estacionamento, 2001 - 2003 

 Auto Viação Bangu Ltda 
Auxiliar de Serviços Gerais (Porteiro), 2000 - 2000 

 Viação Novacap Ltda 
Caixa, 1998 - 2000 

 Superlar Lojas de Departamento Ltda 
Fiscal de Loja, 1997 - 1997 

 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - DR/RJ 
Carteiro, 1985 - 1996 

 Alcindino de Brito 
Auxiliar de Serviços Gerais (Auxiliar de Despachante), 1982 - 1983 

 Circus Brinquedos Ltda 
Balconista, 1980 – 1981 

 Coopark - Cooperativa de Estacionamentos e similares (Setor: Shopping 
Downtowm) 
Supervisor 
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  Beauty Wolrd – Cosméticos 
Supervisor 

 Natura – Cosméticos 
Consultor 

 Amil - Planos de Saude 
Consultor 

 Telimóvel – Imobiliária 
Corretor 

 Cap. Gilsom – Segurança 
Segurança 

 Convenção Interdenominacional Ministerial 
Secretário 

 Associação de Juízes de Paz Eclesiásticos do Brasil 
Juiz de Paz 

 Conselho Federal de Juízes do Tribunal Eclesiástico 
Juiz do Tribunal Eclesiástico 

 Conselho Federal de Juízes do Tribunal Eclesiástico 
Juiz Arbitral 

 Conselho Federal de Juízes do Tribunal Eclesiástico 
Capelão 

 Ministério Apostólico e Profético do Terceiro Dia 
Bispo 
Representante no Brasil 

 Igreja Evangélica Ministério Missionário Shammah 
Pastor Auxiliar e Secretário 
 

Sobre Minha Chamada 

Em um determinado apartamento de um Edifício no Bairro da Mallet, aprendendo 

alguns tipos de experimentos na área de magia (Feitiçaria), olhei pela janela da 

sala, e vi um monte com um ser em luz na forma humana e um portal dourado 

enorme que as nuvens não deixavam ver a altura e demonstrando três dedos, 
imaginei varias coisas relacionadas aos grupos aos quais pertencia e estava ainda 

ativo. No Terceiro Dia veio a mim um chamado por intermédio de uma visão que foi 
assim:  

Uma Luz em forma de uma mão com o dedo indicador apontando para mim e 
falando as seguintes palavras: “Você foi escolhido dentre muitos para levar a minha 

palavra ao mundo e querendo ou não, irá levar.” E logo após esta voz ficar em  

silêncio, abri os olhos assustado e vi minha Bíblia no meu lado direito na mesinha 
de cabeceira, a qual sempre ficava fechada, aberta e iluminada pela luz do luar, no 

Livro de  Jeremias, Capítulo Vinte e Três, Versículos de hum a cinco e o oito que 
diz:   

 
 “AI dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o  
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 SENHOR.  Portanto assim diz o SENHOR Deus de Israel, contra os pastores 
que apascentam o meu povo: Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as 

afugentastes, e não as visitastes; eis que visitarei sobre vós a maldade das 

vossas ações, diz o SENHOR. E eu mesmo recolherei o restante das minhas 
ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos 

seus apriscos; e frutificarão, e se multiplicarão. E levantarei sobre elas 
pastores que as apascentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e 

nem uma delas faltará, diz o SENHOR. Eis que vêm dias, diz o SENHOR, em 
que levantarei a Davi um Renovo justo; e, sendo rei, reinará e agirá 

sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Mas: Vive o SENHOR, que 

fez subir, e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, e de 
todas as terras para onde os tinha arrojado; e habitarão na sua 

terra.” (Jeremias 23:1-5, 8) 

E mesmo assim, ainda estive em uma reunião em um determinado lugar ao qual em 

Ezequiel, capítulo oito, versículos de nove a dezoito que diz:  
“Então me disse: Entra, e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E 
entrei, e olhei, e eis que toda a forma de répteis, e animais abomináveis, e de 

todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o 
redor. E estavam em pé diante deles setenta homens dos anciãos da casa de 

Israel, e Jaazanias, filho de Safã, em pé, no meio deles, e cada um tinha na 
mão o seu incensário; e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me 

disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas 

trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: O 
SENHOR não nos vê; o SENHOR abandonou a terra. E disse-me: Ainda 

tornarás a ver maiores abominações, que estes fazem. E levou-me à entrada 
da porta da casa do SENHOR, que está do lado norte, e eis que estavam ali 

mulheres assentadas chorando a Tamuz. E disse-me: Vês isto, filho do 

homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me 
para o átrio interior da casa do SENHOR, e eis que estavam à entrada do 

templo do SENHOR, entre o pórtico e o altar, cerca de vinte e cinco homens, 
de costas para o templo do SENHOR, e com os rostos para o oriente; e eles, 

virados para o oriente adoravam o sol. Então me disse: Vês isto, filho do 
homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá, do que tais 

abominações, que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a 

irritar-me; e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os 
tratarei com furor; o meu olho não poupará, nem terei piedade; ainda que me 

gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei.” (Ezequiel 8:9-18) 

e na hora do ágape, ouvi de novo a mesma voz me dando uma ordem: “Sai daí 

agora” e de tanto repetir , me afastei e ao seguir em direção ao ônibus, olhei para 

trás e tive outra visão: uma garra enorme colocando uma redoma de vidro em volta 
daquele lugar e me veio a mente uma só palavra: Armadilha. Sim armadilha do 

inferno que já estava sendo preparada. E além disto, várias pessoas em: Montes, 
Ruas, Igrejas, que falavam sobre a chamada que o SENHOR tinha sobre minha 

vida.  
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 "Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendência de Abraão,  
meu amigo; Tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os 
seus mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te 
rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou 
teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha 
justiça. Eis que, envergonhados e confundidos serão todos os que se 
indignaram contra ti; tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo, 
perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás; os que pelejarem contigo, 
tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem 
contigo. Porque eu, o SENHOR teu Deus, te tomo pela tua mão direita; e te 
digo: Não temas, eu te ajudo. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e 
engrandecerei o teu nome; e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te 
abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas 
todas as famílias da terra." (Is.41:8-13; Gn.12:2-3) 
 

♛ Josimar  Magalhães de Brito 

Telefones: DDI = 55 + DDD = 21 + 
Celulares: 7714-3449  
RADIO ID: 55*682*10195/  
8247-4974 (TIM) / 7124-8477 (VIVO)  
E-Mail:  
josimarmagalhaesdebrito@gmail.com   
Skype:  josimarmagalhaesdebrito ou 
bispojosimar  
Endereço: Rua Coronel Fortes, 147 – 
Magalhães Bastos, CEP 21750-260, Rio 
de Janeiro/RJ – BRASIL. 

 
Trabalhando em prol de vidas, que 
precisam ser salvas e que necessitam 
ouvir a Palavra de Deus, conhecer o 
Autor e Consumador da nossa fé. 
 

Nossas Contas Bancárias para 
Depósitos: 
BANCO ITAU: AGENCIA 5660 - CONTA 
00196-6 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: 
AGENCIA 4086 - OPERAÇÃO 013 - 
CONTA 3763-1 
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