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FÉ 
Baseado no livro Experimente o Impossível, de Bill Johnson 

Fase 1: Fé – Capítulo 67 
 

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 explora o que a revelação revela”. 

 
Sugestão de pergunta para quebra-gelo: Quando ganha um 
presente, você tem o costume de abri-lo e experimentá-lo na 
hora ou prefere deixar para depois? Por quê? 
Deus quer que exploremos e experimentemos os presentes que 
Jesus já nos deu. 
 

 

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: Deuteronômio 
29:29, 1 Coríntios 2:12-14, Jó 33:14-16, Jeremias 33:3. 

 
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 do mês de 
agosto e setembro e mobilize o grupo para que todos participem: 

 

24/08 | Sábado 19h MAG Conexão – na CG Itaquera 

25/08 | Domingo 08h30  
Café da 
Comunhão 

Reunião de alinhamento 
ministerial (início às 8h30 com 
café da manhã)  

31/08 | Sábado 10h às 20h Churras MAG – Churrasco dos 
jovens e adolescentes (evento 
externo) 

07/09 | Sábado 14h Congresso Mulheres 
Intercessoras 2019 na CG Sede* 

* Evento para o qual é necessário fazer inscrição. 

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