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Aurora Camilo Silveira da Silva nasceu em 31 de maio de 1924, em Santo Antônio de
Rio Abaixo, no estado de Minas Gerais. Filha de José Camilo da Silveira e Maria Miguelita de
Freitas,  ambos nascidos  na  cidade  de  Rio  Abaixo,  em Minas  Gerais.  Cresceu  na  mesma
comarca, por sua mãe Maria Miguelita de Freitas, abandonada pelo pai aos dez anos de idade.

Casou-se aos 16 anos com Joaquim Custódio da Silva,  na cidade de Joanésia,  na
época, não se fazia necessário o casamento em cartório apenas no religioso, teve 11 filhos
biológicos sendo 4 homens e 7 mulheres.

Mudou-se para o estado de São Paulo no ano de 1964 para tentar uma vida melhor.
Chegando  nesta  cidade,  se  estabeleceu  na  Rua Antônio  Velho  Tinoco,  238,  no  bairro  de
Cidade Líder, onde residiu até a data de seu falecimento no dia 14 de junho de 2012.

Dona Aurora Camilo se converteu ao Cristianismo no dia 26 de fevereiro de 1967, e
passou a frequentar a igreja Evangélica Pentecostal Unida, desempenhando seu trabalho de
evangelismo pelas ruas do bairro onde residia, fazendo visitas, trabalhos sociais, arrecadando
alimentos e roupas para os mais necessitados, além de cuidar espiritualmente das pessoas
que necessitavam de uma palavra de conforto. Ganhou muitas vidas para o Reino de Deus,
inclusive seus filhos, noras, genros e netos.

Por  esses  atos  de  generosidade e  amor  ao  próximo  trouxe  ao  seu  convívio  duas
crianças abandonadas por seus familiares, as acolheu e criou como se fossem seus filhos.

Viveu uma vida totalmente dedicada a evangelizar e cuidar de pessoas através da sua
crença  e  fé  em Jesus  Cristo,  pois  acreditava  que  a  fé  podia  mudar  e  transformar  vidas,
ajudando o bairro de Itaquera na questão sócio educacional.

Seu trabalho gerou outros frutos, seus filhos e netos deram continuidade a sua obra
missionária,  atualmente,  o  Ministério  Família  Apostólica  é  presidido  por  sua  neta,  Bispa
Danielle de Freitas Alcântara, e seus netos Denise de Freitas Yamaguiva, Darlei de Freitas e
Silas da Silva Portela, exercem a função pastoral.

Por essa razão, espero contar com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação do
presente projeto de Lei.
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