
Ibiúna, abril de 2021. 

“Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer 

é lucro. ” Filipenses 1:21”  

Nestas poucas linhas pretendo fazer uma breve 
apresentação da minha família e ministério. 

Sou o Missionário Celso Botelho (29/04), a      
esquerda minha esposa Ângela (05/01) e a direita 
minha filha Priscila (03/10). 

Eu e minha esposa nos convertemos em setembro de 
1991, em 1994 o Senhor nos chamou para o ministério, no mesmo ano 1994 nos ingressamos no 
Seminário Batista Regular do Sul, onde permanecemos até 1997, neste período ajudamos na 
fundação da Igreja Batista Calvário e na construção da casa pastoral, em Pinhais, Paraná, eu me 
formei em Teologia Pastoral e minha esposa em bacharel em Educação Religiosa. 

Somos membros da Igreja Batista Nova Vida em Sorocaba desde 1991, filiados a Missão Batista 
MBBF. 

No final de 1997 nos unimos a uma equipe de missionários americanos na cidade de Sorocaba SP, 
onde servimos na fundação das igrejas (Igreja Batista Nova Vida, Igreja Batista Calvário e Igreja 
Batista Esperança), em 2005 nos mudamos para a cidade de Jundiaí onde ajudamos na fundação 
da igreja Batista da Bíblia de Jundiaí, no final de 2007 nos mudamos para Jaguariaíva PR. Onde 
ajudamos na fundação da Igreja Batista Regular de Jaguariaíva, em 2010 nos         mudamos para 
Londrina PR. Ajudar na Fundação das igrejas (Igreja Batista Vitória e Igreja  Batista Calvário) Em 
2013 nos mudamos para Ibiúna SP, onde estamos atuante na fundação da igreja (Igreja Batista da 
Bíblia em Ibiúna) onde pretendemos permanecer provavelmente até o final deste ano 2021. 

No próximo ano se o Senhor permitir, pretendemos iniciar novo trabalho na cidade de Piedade SP, 
onde estou fazendo estudo bíblico com uma família e iniciaremos na semana que vem     estudo 
com outra família as duas famílias são moradoras da cidade de Piedade, onde             pretendemos 
iniciar o novo trabalho. 

Amados contamos com suas orações, pois ainda não temos nem terreno e nem lugar para nos 
reunir, a princípio estaremos reunindo nas casas, mas tenho plena certeza que assim como o  
Senhor tem feito todos estes anos, continuará a fazer também daqui para frente. 

Pedimos suas orações pela nossa saúde, eu me submeterei a algumas cirurgias nas vistas (14/05), 
minha esposa cirurgia de hérnia e também pelo nosso sustento que de 60 % que        tínhamos caiu 
para 45%, menos da metade que precisamos para continuar na obra, isso por causa da pandemia , 
e também a direção de Deus para novo ministério. 

Irmãos, fico a disposição para responder suas dúvidas. 

Deus os abençoe grandemente. 

Missionário Celso Botelho e Família. 
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