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FÉ 
Baseado no livro Experimente o Impossível, de Bill Johnson 

Fase 1: Fé – Capítulo 7 
 

SENTIR 
 

“Fé é o que permanece em nós após encontrarmos a    
                        plenitude da fé de Deus”. 
 
Se possível, borrife um pouco de perfume em um pedaço 

de papel e peça para algumas pessoas esfregarem o dedo 
algumas vezes no papel. Pergunte: Como este dedo está após 
ter contato com o papel? 

Incentive o grupo a comentar: Por que isso acontece? 
Haveria algum modo de não sair perfumado após estar em 
contato com este papel? 

Da mesma forma, é muito difícil que um cristão que vive em 
contato com Cristo não tenha o seu perfume. 

 
 

APRENDER 
 

 

Leia toda a reflexão do livro, pausadamente e com ênfase 
nos pontos que chamaram sua atenção no momento de preparo 
para o encontro do GCEM. 

Fique livre para inserir princípios bíblicos que reforcem o 
argumento do autor. 

 

REFLETIR 
 

O que esse ensino trouxe de novas perspectivas para sua 
vida? 

 
APLICAR 

 

Use o modelo de Oração e Confissão que o livro traz para 
o momento de aplicação. Seja criativo! 
 
NOSSA AGENDA 

 

Ø Reforce os convites abaixo sobre os eventos especiais do 
mês de abril e mobilize o grupo para que todos participem: 
 

11/04 a 13/04: C19 Aperfeiçoando os Santos 
Reserve seu convite com Elaine Borges 

23/04 – Terça – 20h00 – Seminário Especial 
Desvendando os Dons Espirituais – Mis. Edméia Williams 

27/04 - Sábado às 19h: Oficina sobre Filhos 

Ø Reforce os convites abaixo sobre os eventos especiais do 
mês de maio e reserve estas datas: 

           01/05 Noite de Milagres  -- Quarta às 20h  
17/05 a 19/05: Seminário “Casados e Felizes” 

25/05 – Sábado às 19h: Conexão_ MAG – CG Itaquera 
(Receberemos o MAG da CG Itaquera em nossa CG) 

Ø Incentive os membros da sua célula a participar de nossos 
encontros regulares: 

 
Mulheres Intercessoras – todas as quartas-feiras às 18h 
Homens de Honra – todas as TERÇAS-FEIRAS às 06h00 


