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FÉ 
Baseado no livro Experimente o Impossível, de Bill Johnson 

Fase 1: Fé – Capítulos 46 e 49 
 

SENTIR 
 

Inicie o encontro abrindo espaço para que as pessoas 
compartilhem testemunhos de intervenções de Deus que 
aconteceram nesta semana. “Adore a Deus, porquanto o 
testemunho de Jesus é o Espírito da profecia” Apocalipse 19:10. 
 

“A fé é evidente no ato de obediência”. 
“Na ausência da fé vem a desobediência”. 

 
A evidência demonstra a existência de algo, é a comprovação, a 
prova. Se a obediência é a evidência da fé, em quais situações do 
nosso dia a dia desenvolvemos a nossa fé?  
Provoque todos os membros do grupo a se expressarem. 
 

 

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. Seguem alguns exemplos: Hebreus 11:7-8, 2 
Coríntios 3:4-5, Lucas 6:46-48. 
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 

 

Reforce os convites abaixo sobre os eventos especiais dos meses 
de julho e agosto e mobilize o grupo para que todos participem: 
 

13/07 | Sábado 10h às 16h Bazar do desapego 

27/07 | Sábado 16h00 Festa Caipira 

28/07 | Domingo 19h Encontro de Amigos (Cia Nissi) 
– apresentação da peça “A 
Casa”. 

02/08 | Sexta 20h30 Vigília das primícias 

17/08 | Sábado 14h às 21h Seminário para empresários, 
empreendedores e 
profissionais* 

* Eventos para os quais é necessário fazer inscrição. 

Homens de Honra – todas as terças-feiras às 06h 
Mulheres Intercessoras – todas as quartas-feiras às 19h 
Noites de Milagres – todas as quartas-feiras às 20h 
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