
Piedade SP. 
Piedade fica no interior de São 
Paulo com uma população de 
52.214 habitantes, este censo foi 
feito em 29/11/2010, 
Municípios Limítrofes: 

Votorantim, Salto de Pirapora, Pilar do Sul, Tapiraí e 
Ibiúna. 
O motivo de estarmos nesta cidade são as pessoas que 
precisam do Senhor Jesus, estamos aqui para que com a 

Pr. Celso Botelho e Ângela. 

MISSIONÁRIOS EM PIEDADE SP. 

setembro 2021 

Discipulado. 
 

Desde que 
chegamos em 
Piedade 
estamos 
discipulando 
esta família, 

irmão Nelson e Cristina e seu filho Pedro. 
Por favor orem pelo crescimento deles.  

PEDIDOS DE ORAÇÃO: 
Nossa saúde: 
Pastor Celso: Dia 20 de agosto  me submeti a terceira cirurgia na vista direita e estou me recuperando 
aos poucos, (iniciando tratamento contra o glaucoma)  
Ângela: Ela ainda está esperando passar a pandemia para que o convenio aprove para fazer cirurgia 
(retirar hérnia). 
 Sabedoria novo ministério, Conversão de almas, Lugar para nos reunirmos, Sustento financeiro 

pois com a pandemia perdemos boa parte de nosso sustento. 

Informações: 
Contato :   E-mail prcelsobotelho@yahoo.com.br     
http://www.familiabotelho.com.br/  whatsApp 15-99777 1960        
Para contribuir : Bradesco, Agência 2366-3   C/C  0008293-7. 

Filipenses 1:21. “Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho.” 

Presados irmãos, espero que esta os encontre gozando da paz no Senhor Jesus Cristo nosso Senhor e      

Vanildo e Lilian. 
Estamos evangelizando esta família 
casal com três filhos, 
Já os visitei varias vezes, uma 
família muito receptiva hospitaleira, 
por favor orem pela salvação deles.  

Colheita: 
A alguns meses tenho visitado os 
funcionários de uma loja de material para 
construção e feito amizades com todos eles, 
mês passado fui até a loja e levei um bolo 
para eles tomarem café da tarde,  um bolo 
simples, o proprietário da loja estava 
presente e ouviu o evangelho e se converteu 
ao Senhor Jesus Cristo, Esta semana 
pretendo falar com ele e conseguir 
permissão para que uma vês na semana eu 
possa reunir com seus funcionários e 
tomarmos um café antes do horário do 
trabalho, por favor orem para que haja esta 
permissão pois eles tem em media 22 

Sr. Nilton 

Sr. Nilton é proprietário de um trailer as margens da 
estrada entre Piedade e Votorantim, e esta semana estarei 
iniciando estudo bíblico com ele, sua esposa está se 
recuperando dos sintomas do covid, assim que retornar ao 
trabalho participará dos estudos. 

 Queremos agradecer a todos os amados irmãos pela fidelidade em nos apoiar no ministério que o Senhor 
nos incumbiu, Deus os abençoe grandemente. 
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