


Roberto Delmiro, mais conhecido como Betinho, cantor brasileiro da 

música católica, membro da Renovação Carismática Católica, nasceu 

em São Paulo em 1980. Formou-se em marketing pela Universidade São 

Marcos de São Paulo. Casou-se com Kátia e hoje  

é pai do Matheus, a grande bênção 

de sua vida. 

 

Através do Encontro de 

Jovens com Cristo Ímpar 

(E.J.C.), na capital 

paulistana, no ano de 

2001, recebeu o chamado 

do Deus irresistível, e desde 

então tem se dedicado ao 

reino de Deus, através de 

pregações e ministrações 

musicais por todo o Brasil. 



O ano de 2016 foi o ano que Deus preparou o CD de título "Deus 

Irresistível“, um projeto ousado, totalmente gravado nos Estados Unidos, 

especificamente na cidade de Nashville, Tennessee, a capital da 

música americana.  

O CD contém 11 faixas e foi produzido pelo produtor Ricardo Lopes. Foi 

gravado por músicos americanos, além de ser mixado e masterizado 

em terras americanas. 

O lançamento ocorreu no Teatro Gamaro e contou com a participação 

da cantora católica Adriana Arydes. 

Através desse trabalho foi indicado ao Troféu Louvemos o Senhor por 

Artista Revelação do Ano. 

 

  

 



Betinho está à frente do Projeto Kharis, na Arquidiocese de São Paulo, 

que atualmente conta com um grupo de Oração todas as terças na 

Paróquia São Pedro Apóstolo, no bairro Alto da Mooca. 

 

Outra vertente dessa missão é o Projeto Semeadores  

que assiste aos mais necessitados da cidade de  

São Paulo; acolhendo moradores de rua e  

convidando-os para casas de reabilitação  

e socialização, levando o Evangelho e a  

igreja para as ruas, visitando hospitais e 

asilos.   
  
 



Hoje a evangelização tem acontecido pelo Brasil inteiro, onde mais de 

150.000 pessoas, só no ano de 2016, puderam presenciar os shows, 

pregações e ministrações musicais. 

  

Já realizou participações em TV’s e Rádios como: Canção Nova, Rede 

Vida, Milícia da Imaculada, Rádio Gazeta, dentre outras. 

  
  
 



Contato para Shows,  

Pregações, Missas e Formações: 

(11) 97660-2090/ 95020-8686  

Ministério Betinho 

@ministeriobetinho 

Ministério Betinho 

www.ministeriobetinho.com 


