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AMOR 
Baseado no livro Experimente o Impossível, de Bill Johnson 

Fase 2: Esperança e Amor – Capítulo 6 
 

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. 

 
“É difícil ter o mesmo fruto que a Igreja Primitiva quando 
valorizamos um livro que eles não tinham mais do que o 

Espírito Santo que eles tinham”. 
 

O que você entende sobre a afirmação acima? Comente e 
incentive 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, conforme os seguintes 
exemplos: Atos 4:31-35, Atos 10:44-48. 
 
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 do mês de 
outubro e mobilize o grupo para que todos participem: 
 

 
07/10 a 11/10  
a partir das 20h 

Semana de oração: Estreia da sala de 
oração da CGZS –consulte a escala com 
os dirigentes dos GCEMs. 

 
12/10 | Sábado  
a partir das 9h 

Picnic de 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. 

 
26/10 | Sábado  
das 8h às 18h 

Retiro anual de oração e 
planejamento no Sinprovesp (Atibaia 
– SP) *Necessário Inscrição 

             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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