
 

 

DEUS HONRA A INTEGRIDADE. 
 
 

AVISOS:LÍDER, não esqueça dos avisos na célula! Convoque sua célula  

para as programações da semana! 
• 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; 

 

Louvor e Adoração: Líder, prepare com antecedência os louvores para tocar na sua células.  
Indicações: Coração Igual ao Teu (Diante do Trono), Aqui como no céu (Ministério Drops). 
 
 

Oferta Solidária: Líder lembre sua célula da Oferta Solidária e do Quilo do Amor. O nosso ALVO é de 
R$50,00 por célula. No Mês de Janeiro a oferta acontecerá no TADEL do dia 31. Leia o verso abaixo, 
fale sobre a oferta e faça um momento de recolhimento: 
 

“Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas; outros retêm o que deveriam dar, e caem 
na pobreza”. Provérbios 11:24 

 

ESTUDO: MÁXIMO 25 MINUTOS! DEDIQUE TEMPO DE CLAMOR E ORAÇÃO EM SUA CÉLULA! 
 

Neste domingo estudamos sobre o tema: Deus honra a Integridade.  
 

(líder, use as perguntas abaixo para estimular o comentário dos membros. Lembre, você é um FACILITADOR.) 

PERGUNTE: Como Deus falou contigo neste Domingo? Como foi o culto para você? 

 
(Hoje vamos estudar a história de Calebe, que está em Números 14. Líder, estude a história antes e passe 

rapidamente para sua célula.) 
 

TEXTO: “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) 
 

INTRODUÇÃO 
Integridade: plenitude, que não sofreu diminuição, característica ou estado do que se apresenta ileso, 
que não foi atingido; qualidade de uma pessoa de caráter, honesta, incorruptível, que tem atitudes 
irrepreensíveis, retidão. 

Precisamos entender que A Integridade faz parte do caráter do próprio Deus. 

A integridade é a única coisa que não podemos perder na vida, podemos perder a beleza, o intelecto, a 
força, o talento, mas não a integridade 

A reputação de um homem demora muito pra ser construída, porém para se destruir basta poucos 
segundos, por isso precisa ser cuidada com zelo, ela é nosso legado! 

Por isso a Integridade é algo que devemos almejar, querer, desejar, porque tem a ver com a santidade, 
em sermos pessoas melhores, ter o caráter de Deus em nós. 



 

 

O HOMEM ÍNTEGRO: 
 

1. TEM CORAGEM 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) 

 

PERGUNTE: O que pra você é integridade? Por que você acha importante ser íntegro? 
O que Deus falou contigo nesse ponto? 
 

O íntegro tem coragem porque sabe que ninguém pode falar nada contra ele. Não tem nada o prendendo ou 
impedindo. 
A falta de integridade impede muitas pessoas de serem corajosas e tomarem as atitudes corretas na vida 
 

2. A REVOLTA DAS PESSOAS NÃO O ABALA: 
“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) 
 

Calebe não se importou aqui com a negativa da maioria que estava ali, mas em uma atitude radical, ele se 
posiciona diante daquilo que sabia que era a vontade de Deus. 
Algumas pessoas que são tachadas de tolas, bobas, inocentes porque são “corretas demais”. Esses são os 
íntegros que agradam o coração de Deus, as pessoas ao redor criticam por serem muito “boazinhas”, mas a 
recompensa está no Senhor. 
 
PERGUNTE: Como você acha que uma pessoa íntegra se porta diante das situações? 
 

3. RECEBE PROTEÇÃO 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) 
 
PERGUNTE: Como Deus falou contigo neste ponto? Você ? 
O próprio Deus é quem vem a favor daqueles que o buscam. 
A voz dele é doce, nos elogia, nos leva a crescer. Quando nos confronta é com a verdade em amor, para o nosso 
crescimento e para nos promover. 
 

CONCLUSÃO: 
Deus sempre tem o melhor pra nós, ele honra nossa Integridade assim como foi na vida de Calebe, na vida de Jó, 
na vida de Samuel, e no final da história veremos a mão e o poder de Deus sobre as nossas vidas 
Você pode estar se perguntando hoje: “Mas eu não tive uma vida correta até o momento, então Deus não vai me 
honrar?” 
O nosso Deus é Deus da segunda chance e de quantas forem necessárias! 
Ele está hoje esperando um posicionamento de integridade seu, para lhe honrar! 

 

APELO: Líder, faça apelo de salvação em sua célula. E invista tempo em oração pela manifestação do poder de 
Deus com curas na célula. 

CLAMOR: Invista tempo de clamor junto com a sua célula. Ore por amor para com o próximo. Ore por nossa 
igreja. 

EVANGELISMO: Ore por multiplicação e pela cadeira vazia. Lembre dos Alvos das Células para 2017, estabeleça 
os alvos específicos da sua célula e ore por eles.  
ATENÇÃO LÍDER: Faça seu relatório no amorecuidado.celula.in assim que acabar a célula! 


