
 
 

DEUS HONRA A INTEGRIDADE. 

“Mas, como o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o 
farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. (Números 14:24) 
“Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti.” 
(Salmos 25:21) 
 

1. TEM ______________ PRA TOMAR A FRENTE DA SITUAÇÃO!  
“Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: “Subamos e tomemos 
posse da terra. É certo que venceremos!” (Números 13:30) 
“Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo; desprezo a minha própria 
vida.” (Jó 9:21) 
 

2. A REVOLTA DAS PESSOAS NÃO O ______________: 
“Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a 
assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os 
que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a 
comunidade dos israelitas: “A terra que percorremos em missão de reconhecimento é 
excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há 
leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. 
E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem 
pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles!” 
(Números 14:5-9) 
 

3. RECEBE ___________ DIVINA: 
“Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos 
os israelitas na Tenda do Encontro. E o Senhor disse a Moisés: “Até quando este povo me 
tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais 
que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma 
nação maior e mais forte do que eles”. (Números 14:10-12) 
 
 

• LIMPEZA DO BELA VISTA: As células da supervisão do Franceschini, da Região VERMELHA, estão 
responsáveis. A limpeza acontece após a celebração da manhã;  

• SEXTAS DE AVIVAMENTO: Todas as Sextas, às 20h, acontecem nossas Sextas de Avivamento, no 
Campus Bela Vista. Participe conosco. Deus tem algo especial preparado para você!  

• VIGÍLIA: Após a Sexta de Avivamento, às 22h, acontece nossa Vigília de Oração. A REGIÃO 
VERMELHA está responsável essa semana. Não fique de fora e venha com sua célula! 

• PARA SEMPRE: A próxima reunião do Ministério de Casais Para Sempre acontece sexta, dia 26 de 
Janeiro, às 20h no Campus Bela Vista. Não perca e traga visitantes! 

• FÉRTEIS: Quinta, dia 18 de Janeiro, às 20h, no Campus Bela Vista, acontece mais uma reunião do 
nosso ministério Férteis, para casais que desejam engravidar; 

• PRÉ-CONFRA: Quinta, dia 25 de Janeiro, acontece o Pré-Confra com a Bethel Music, às 19h30. 
Você pode fazer sua inscrição antecipadamente por R$ 25,00. Não perca. Venha e traga sua célula! 

• ESTER: Atenção Moças. Dia 18 de Janeiro, quinta-feira, às 19h30, na Arena UP, no Campus Bela 
Vista, acontece nossa primeira reunião do ministério Ester de 2018. Não perca!; 

• EMPAC: As inscrições para a turma de 2018 da EMPAC, Escola Profética Amor e Cuidado, já estão 
abertas. Nossas aulas começam dia 29 de Fevereiro. Venha estudar conosco. Retire sua ficha na 
central de Membresia ou na Secretaria do Campus Centro; 

• AUTO DE PÁSCOA 2018: Os ensaios para o Auto de Páscoa 2018 já estão começando. Não fique de 
fora! Se você tem o desejo de participar procure o Pr Fabrício; 
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