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ESPERANÇA 
Baseado no livro Experimente o Impossível, de Bill Johnson 

Fase 2: Esperança e Amor – Capítulo 2 
 

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 presença do Senhor sobre nós posiciona-nos para milagres”. 

 
Quais são as ferramentas indispensáveis para que alguém consiga atingir 
uma missão? 
Incentive os membros do grupo a comentar e citar exemplos de 
ferramentas que fazem ou fizeram diferença em uma missão (real ou 

fictícia).  
Todos nós recebemos uma missão de Jesus (Mateus 28:19-20), que só se 
torna possível de ser realizada por meio da presença de Seu Espírito! 
 

 
 
 

 
 
 

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 de versículos onde Deus afirmou que 

estaria com aqueles a quem deu uma missão: Êxodo 3:12, Josué 1:5, 
Isaías 43:5, Mateus 28:19-20. 

 
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 

setembro e outubro e mobilize o grupo para que todos participem: 
 

20/09 | Sexta-feira às 
20h 

21/09 | Sábado às 9h 

Conferência com Pr. Eddy Leo da 
Indonésia na CG Sede 

Aberto à todas as pessoas (gratuito) 

 
12/10 | Sábado a partir 
das 9h 

Pic-nic Dia das Crianças no Pq. Da 
Independência (Ipiranga) 

Aberto à todas as pessoas (gratuito). 
Traga seu lanchinho e aproveite de um 
tempo maravilhoso com seu filho. 

 

25/10 a 27/10 
Sexta à Domingo 

Retiro Anual de planejamento no 

Vale da Graça 

Necessário inscrição – líderes e 
discípulos interessados 

 



 

 
 

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