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ESPERANÇA 
Baseado no livro Experimente o Impossível, de Bill Johnson 

Fase 2: Esperança e Amor – Capítulo 14 
 

PROPÓSITO DA EXISTÊNCIA DO GCEM 

No início de cada encontro da sua célula, firme o propósito da existência 
dessa célula: Grupo de Comunhão, Edificação (uns aos outros) e 
MULTIPLICAÇÃO (alcançar o próximo). 
 
Crie uma estratégia simples no seu grupo para anotar os nomes das pessoas 
dos nossos relacionamentos que desejamos alcançar para Jesus. Pode ser um 
quadro, um caderno de oração ou qualquer outra sugestão mais prática. 
 
ENCONTRO DE AMIGOS: na última semana de cada mês, crie um encontro 
diferente e convidem os amigos, cujos nomes estão nos alvos de oração para 
participarem. Preparem um encontro especial recheado de testemunhos de 
transformação e lancem o desafio de entregarem suas vidas a Cristo. 
 
"Deus é um Deus missionário. Ele tem um propósito maior para a sua 
célula do que apenas uma boa comunhão. Ele deseja que você e sua célula 
busquem os que estão longe da comunhão com o Pai". 

 
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. 

 
“Não presto atenção aos avisos de possível excesso daqueles que estão 

satisfeitos com escassez”. 
 

De acordo com este capítulo, o que é mais perigoso: interpretar as Escrituras a 
partir de experiência própria, ou interpretá-las na ausência de experiência? 
Comente e incentive os membros do grupo a comentarem. 

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, como os seguintes 
exemplos: 2 Coríntios 3:6, 1 João 4:13, Atos 7:51. 
 
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 
novembro e dezembro e mobilize o grupo para que todos participem: 

 

20/11, 27/11 e 
11/12 às 20h 

Equipando os Santos 
Encontro com toda a liderança da CG Zona Sul às 
quartas feiras. 

30/11| Sábado 
Das 10h Às 17h 

5ª Edição do Bazar de Natal 

02/12 a 06/12 
às 20h 

Semana da Virada 
Turnos de Oração de Segunda à Sexta Feira em 
nossa Sala de Oração. 

08/12 | Domingo  
às 10h 

Festa das células, batismo nas águas e almoço 
comunitário na CG Zona Sul. 

15/12 | Domingo 
Às 19h 

Celebração do Natal 
Comuna Kids. 

22/12| Domingo 
Às 19h 

Culto de Natal 

 
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 
Oração da liderança – todos os domingos às 18h30 
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