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Biografia
MÁRCIO WILHELM SCHNEIDER, conhecido no seio da sociedade desta cidade como Pastor
Márcio, cuja Biografia completa e os principais fatos da vida pessoal e eclesiástica seguem em
anexo, vem prestando relevantes serviços à comunidade nepomucenense, através de sua
atuação como Pastor da Igreja Metodista. Portanto, o ilustre cidadão e Pastor faz jus ao título
de cidadão nepomucenense. HISTÓRICO PASTOR MÁRCIO WILHELM SCHNEIDER E CLÁUDIA
LIMA SCHNEIDER Márcio Wilhelm Schneider, nasceu no dia 27 de abril do ano de 1967 na
cidade de Governador Valadares – MG, filho do casal Eunice Antônia Schneider e Rodolpho
Willi Schneider. Márcio em sua infância ajudada o pai que trabalhava numa oficina de
bicicletas, na adolescência foi trabalhar em oficinas de lanternagem e pinturas, até que ao
completar 18 anos começou a trabalhar no comércio de sua cidade. No ano de 1990, aos 23
anos casou-se com Cláudia Lima Schneider, também natural de Governador Valadares MG,
nascida no dia 12 de dezembro de 1970, filha de Maria Lopes de Lima e Claudiomiro Pereira
Lima. Do fruto desta união nasceram os filhos; Matheus Lima Schneider e Gabriel Lima
Schneider. Como membro da Igreja Metodista desde 1985. Em 1992 deixou de atuar no
comércio, teve o privilégio de realizar um de seus sonhos o Curso Básico de Teologia oferecido
pela Igreja Metodista. Posteriormente surgiu a oportunidade de estudar na Universidade
Metodista de São Paulo UMESP o curso de bacharel em teologia. Desde 1994, o Pastor Márcio
Wilhelm Schneider, vem servindo ao Senhor e ao próximo juntamente com sua esposa e filhos
através da Igreja, e como Pastor itinerante, já passou em algumas cidades, como: Aimorés MG,
Itabira MG dando apoio a AMAI (casa de recuperação de dependentes químicos) e atuou junto
a AMAS (associação Metodista de Assistência Social) formando parceria junto com a Secretária
de Assistência Social e Prefeitura Municipal de Itabira no entre os anos 2002 a 2006 uma
Cantina Comunitária que servia alimentação diariamente aos moradores carentes do bairro
Fênix. Em Guaçuí nos anos 2006 a 2009. Por onde passou teve bons relacionamentos com a
sociedade e com a área politica das 3 cidades. Atualmente em Nepomuceno há quase seis
anos, o Pastor Márcio, continua o seu anseio em trabalhar pelo bem estar não só dos
membros da Igreja Local, mas de todos/as aqueles/as que a ele enviar. Como uma autoridade
eclesiástica e cidadão de nossa cidade o seu sonho é o mesmo de sua família, ver uma
Nepomuceno cada vez melhor!!!

