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JUSTIFICATIVA 
 
Nilson Gomes da Silva, Ten.Coronel Intendente da FAB, estava na reserva, e também era Pastor na 

Assembléia de Deus Min.Taubaté-em São José dos Campos, atuou como Pastor nessa  Igreja por 17 anos, 

como voluntário. Filho de Evaristo Gomes da Silva e Joanna Salomão da Silva, teve  3 irmãs dos mesmos 

pais, e 1 irmão adotivo. Saiu de sua casa para estudar bem jovem, com 14 anos, na EPCAR em 

Barbacena,  até essa idade, estudava em Colégio São Bento ,no RJ e ajudava muito seus oais, no armazém 

que eles tinham no Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro, local que recebeu nome de meu avô, Praça Evaristo 

Gomes da Silva. Casou-se com Aurora Cesar Menezes, e esta passou a chamar-se Aurora Menezes 

gomes da Silva. Tiveram 3 filhas. Morava Rua Oswaldo Ricci, 203- Parque Martim Cererê. Porém, morou 

2 anos na Chácara Rua Cidade do Vaticano, 488- Capuava. Essa chácara, ele manteve, pois era seu lugar 

de refrigério, de terapia, como ele falava, cuidava , plantava, reformou a casa , que antes era antiga. E fez 

bem àquela comunidade também. Essa chácara era lugar que trazia muita paz e continua sendo. Nilson 

foi um militar disciplinado, tratava todos com respeito, independente de sua Hierarquia. Serviu seus últimos 

anos no CTA, e alí todos que o conheciam, podiam falar de sua humildade. Cristão, e observava os 

princípios cristãos, gostava muito de ler, estudar, fazer cursos, se atualizar. Estava sempre ajudando os 

menos favorecidos, sua esposa era a emoção, a energia, a coluna da nossa casa, eles viveram muitos 

anos juntos, casados, criaram suas filhas com amor, carinho, e muito respeito; ele faz muita falta para sua 

família, e sua comunidade, pelo bem que fez. Foi um pai que incentivava suas filhas a estudarem, dava 

todo apoio, ajuda,     carinho. Cuidou também dos netos, quando precisava olhar um pouco, era um homem 

de poucas palavras, porém de enorme coração e ação. Sempre honrando suas hierarquias, tanto da FAB, 

como da Igreja. Na igreja onde congregava, recebia, escalas       para levar uma mensagem em alguma 

Congregação, ele ia. Após  morte de sua companheira, seu problema de coração, cardíaco, se agravou, 

foi uma falta, uma dor , um golpe muito grande pra ele. Ficou conosco 1 ano e 5 meses com vida, após 

morte de sua amada. Ele tentou, se esforçou, como um bom militar, controlava muito suas emoções, até 

demais. O pai Nilson, o Pastor Nilson, na Igreja e Coronel Nilson, foi     um exemplo de homem, íntegro, 

zelava pela sua palavra, organizado, sem dívidas, deixou tudo arrumado com relação a inventário, pra 

suas filhas, e difícil, pessoas que conheciam ele, não gostarem dele. Entendia de política, de História, bom 

conhecedor da Biblia, dos fatos históricos da tradição Judaica. Um homem sábio, amava sua família e sua 

Igreja, amava a Deus    sobre todas coisas. 
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