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Leglslatlvo 

Faço saber que a Câmara Municipal de Marilândia, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, aprovou e Eu, Presidente promulgo a seguinte RESOLUÇÃO: 

EMENTA: INSTITUI, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MARILÂNDIA, A COMENDA "PASTOR ELISEU" POR MÉRITOS NA 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

Art. 1 Q É instituída, no âmbito da Câmara Municipal de Marilândia, a Comenda Pastor Eliseu Rangel do 
Nascimento, destinada a agraciar personalidades, instituições e grupos que tenham oferecido 
contribuição relevante ao desenvolvimento social, religioso ou no combate ao do uso de entorpecentes 
no município de Marilândia . ES. 

Art. 2Q A Comenda será conferida às personalidades, instituições ou grupos, durante sessão da Câmara 
Municipal de Marilândia . ES. 

Art. 3Q A indicação dos candidatos à Comenda poderá ser realizada por qualquer Vereador(a) e deverá 
ser encaminhada à Mesa da Casa acompanhada de justificativa e relato biográfico ou documental. 

Art. 4Q Caberá ao Plenário a apreciação das indicações e aprovação, por maioria, dos indicados, 
dispensada a emissão de pareceres pelas Comissões Permanentes. 

Art. SQ Uma vez escolhidos os agraciados, seus nomes serão divulgados pelos meios de comunicação 
da Câmara Municipal de Marilândia e em sessão plenária. 

Art. 6Q Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N.: 06/2019. 

É com imenso prazer e contentamento que esta Casa de Leis propõe instituir a Comenda PASTOR 

ELISEU RANGEL DO NASCIMENTO, bastião do desenvolvimento social, religioso e do combate às 

drogas no Município de Marilândia. 

Eliseu Rangel do Nascimento, nascido no dia 26 de maio de 1941, natural de Itaperuna/R], filho de 

Calestino Rangel do Nascimento e Alice Crispim do Nascimento. Teve uma infância difícil e pobre por 

crescer sem a presença do pai e da mãe. Mas mesmo diante da adversidade nunca se sentiu um 

coitado, sempre entendeu que ele era responsável por seu destino. Desde criança sempre trabalhou, 

mas descobriu o propósito de sua vida ainda na adolescência, aos 13 anos quando entregou a sua vida 

a Jesus Cristo, seu Senhor e Deus, seu Melhor Amigo e Direcionador de sua Vida e se batizou em 12 de 

agosto de 1945. Ao aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, esse foi chamado para exercer o maior 

mandado do mundo, ser "Apascentador de Ovelhas", "pescador de almas", foi chamado para ser Pastor. 

Em 1961, aos 19 anos, iniciou seu Curso Teológico no Seminário Betel, Rio de Janeiro e concluiu no 

Seminário Unido, da mesma cidade em 1963. As primeiras igrejas que pastoreou foram igrejas Batistas 

do Córrego do Ouro e do Córrego da Anta, na cidade de Macaé/R], E desde então nunca mais deixou de 

Ministrar o Evangelho. Tendo passado por outras igrejas no Estado do Rio de Janeiro. 

No ano 1980 veio a passeio ao Estado do Espírito Santo, tendo se apaixonado por esse Estado e decidiu 

fazer dele sua moradia. As primeiras igrejas que pastoreou no Espírito Santo foram as Igrejas Batista 

em XV de Novembro, na cidade de Presidente Kennedy /ES, a 1 ª Igreja batista de Atílio Vivaquá/ES e 

Aeroporto, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no ano de 1982. 

No Espírito Santo, o Pastor Eliseu veio conhecer Iracema de Paul a Caetano que se tornou sua esposa, 

ajudadora, conselheira, uma mulher virtuosa, da qual sempre teve orgulho, amor, paixão, respeito e 

profunda admiração. Dessa união formou-se uma grande família com 07 (sete) filhos. Os quais são 

Cesar Augusto, que atualmente é Pastor na cidade de Juiz de Fora/Mü, Valeria Regina (promotora de 

vendas), Valeria Cristina (promotora de vendas), Marcos Aurélio (tenente da Marinha e advogado), 

João Osvaldo (Empresário), Silvia Letícia (arquivista), e a sua caçula Marcela Letícia (advogada) que 

sempre os acompanhou em seu ministério de evangelização. Hoje a família conta com 10 netos e 02 

bisnetos. 

Em 1983 foi convidado pela Convenção Batista do Espírito Santo, para ser Missionário na cidade de 

Alfredo Chaves, depois em 1990 na cidade de Itaguaçu e Itarana e por fim, em 26 de setembro de 1996 
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na cidade de Marilândia, onde pastoreou por quase 19 anos. Na cidade de Marilândia esses tiveram 

muitas lutas, mas Deus os deu também muitas vitórias. Tendo um grande privilégio dado por Deus de 

ver a pequena frente missionária de Marilândia, com apenas 13 membros, se emancipar e tornar-se a 

1ª Igreja Batista de Marilândia, na época com 107 membros e muitos frenquentadores. 

As suas vidas foram dedicadas a anunciar as boas novas de Jesus por meio do evangelismo, estudos 

bíblicos nos lares, visitações e orações, cultos nos lares, visita aos doentes, aconselhamentos, 

reconciliações de famílias, além do trabalho incessante na igreja e uma especial preocupação e apoio a 

pessoas com dependência química ou alcoólica, conduzindo-as para centro de internações para 

dependentes químicos. Trabalho que foi feito em todas as igrejas que Pr. Eliseu e Irma Iracema 

passaram. 

Deus sempre deu entendimento ao Pastor Eliseu que para testemunhar o amor de Cristo, dever do 

Cristão ser proativo como cidadão. Logo, esse sempre se colocou a disposição das Autoridades do 

Município, como a Prefeitura Municipal, Câmara Legislativa, Ministério Público, Escolas e Policia 

Militar, além de ter trabalhado no Conselho Tutelar, APAE. Como também sempre procurou ter bom 

relacionamento e respeito com todas as religiões da cidade. 

Diante de diversos preconceitos que sofreu por ser Evangélico em Marilândia em seu início de 

ministério, Deus colocou em seu coração a formação do COPAM - Conselho dos Pastores de Marilândia, 

que objetiva fortalecer a voz das Igrejas Evangélicas de Marilândia. Foi o Pr. Eliseu que também propôs 

o Dia do Evangélico Marilandense, O Dia da Bíblia e requereu diante da Prefeitura e da Câmara 

Municipal que fosse destinado um dia na festa da cidade, para que os evangélicos pudessem agradecer 

e consagrar a Deus a cidade de Marilândia. Mesmo quando problemas de saúde lhe atingiram, como o 

câncer de próstata (em 2005), o Pr. Eliseu sempre se colocava diante de Deus, para que Deus fizesse a 

sua vontade, mas, se Deus quisesse mantê-Ia vivo, a condição que o pastor pedia a Deus, era para que 

Ele lhe desse força para continuar a trabalhar no ministério de evangelização onde quer que fosse. 

No ano de 2014, Deus mandou que seus servos entregassem o Ministério de Marilandia. E em 15 de 

dezembro de 2014 esses vieram morar na cidade de VitoriajES. Em meados de 2015, o Pr. Eliseu foi 

convidado para trabalhar com o ministério de evangelismo na 1 ª Igreja Batista de VitoriajES, onde 

trabalhou ate maio de 2017. E Deus o permitiu completar 54 anos de Ministério Pastoral. 

Durante esse período o Pr. Eliseu foi acometido pelo segundo câncer que desenvolveu no intestino. 

Passou por cirurgia, quimioterapias e outros tratamentos. Sofreu! Mas em todo tempo sempre 

manteve sua Fé firme e inabalável no Senhor Jesus Cristo. Na certeza que Deus tem poder para todas 

Rua Luis Catelan, nO 230 - Telefax: (27) 3724-1177 
CEP.: 29725-000 - Marilândia - ES 

3 



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
ESTADO DO EspíRITO SANTO 

as coisas, e que nem sempre os nossos planos são os planos Dele, mas os planos de Deus são maiores e 

melhores do que possamos imaginar. 

No ano de 2019, a 1 ª Igreja Batista de Marilândia, na pessoa do Pastor Samuel Queiroz condecorou 

com honra o Pr. Eliseu Rangel com o Título de Pastor Emérito dessa igreja, o qual trouxe ao casal muita 

alegria e gratidão na certeza que Deus honra o trabalho dos seus servos. 

o Pr. Eliseu em todo tempo manteve a Fé em Deus, Lutou por sua saúde e vida, pois ainda tinha muitos 

planos para si e para sua família e para servir a Deus. Mas, a vontade soberana de Deus, mostrou a ele e 

a toda a família que era o tempo desse Servo Fiel se encontrar com Jesus Cristo na Gloria. 

No dia 06 de novembro de 2019, aos 78 anos de idade, Deus o chamou para habitar na morada 

CelestiaI que esta destinada para todos aqueles que entregam sua vida a Jesus Cristo. 

Pastor Eliseu faleceu em 06/11/2019, deixando seu precioso legado à sociedade Marilandense, que 

hoje homenageia aqueles que seguem o passo daquele venerável líder religioso e comunitário. 

Marilândia - ES, 05 de DEl'.E.(\\1?>RO de 2019. 
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