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O Ano da Fé – Vivendo os Milagres de Deus 

 
E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade; porque em 
verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, 

direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar; e nada 
vos será impossível. 

 
Mateus 17:20 

 
Nosso apóstolo Thomé nos preparou para a continuidade desta grande 
obra. Um de seus ensinos foi: Para frente e para cima! Sempre! 
Saudades dele, de abençoada memória. Todos por um Sonho é o nosso 
lema de propósito desde então!  
Colheita de Almas, conquista de território e investimento em uma nova 
liderança a partir dos novos convertidos, essa é visão que nos 
movimenta. Nossa missão é ganhar vidas e fazer discípulos para Cristo 
Jesus e para o seu Reino (Mt28:18-20), Vivenciando os princípios da 
Igreja de Atos dos Apóstolo, uma Igreja firmada em SER a bênção, 
experienciando o fruto do Espírito Santo e manifestando os Dons 
Espirituais. (Atos 4:33-35) 
 
Deste modo nos tornando a cada dia uma Igreja relevante que sabe viver 
o Reino aqui e agora, (Romanos 5:17), fazendo discípulos restaurados, 
que terão uma família restaurada e assim teremos uma sociedade 
restaurada.  
 
Recebemos do Senhor um tema para 2022, que estaremos trabalhando, 
O Ano da Fé, vivendo os milagres de Deus. Por que? Porque o Senhor 



quer manifestar o seu poder no meio de nós, queremos contemplar seu 
agir mais e mais na vida de sua Igreja. 
 
Um fator fundamental para isso, é a Fé, (Mt 17:20), Entenda Fé aqui 
não como algo apenas abstrato, mas, como CONFIANÇA, ou seja, eu 
creio por isso pratico, ajo conforme essa fé, deste modo, fé é falar e agir! 
Então declaramos pela Fé, que suas orações serão atendidas, seu jejum 
será prazeroso, sua presença em cada culto e NEF, não serão em vão, 
sua santificação será honrada, deste modo, o Senhor irá desatar a 
restituição de sua família, causas na justiça serão sanadas, o fruto e os 
dons do Espírito Santo virão sobre sua vida, a conversão dos seus 
familiares irá acontecer, você resistirá as tentações da carne, do mundo 
e de satanás. 
 
Esse ano cremos que haverá consolidação das congregações, novos 
líderes, novos discípulos, milagres, sinais e maravilhas contemplaremos, 
o término das construções e das reformas!  
 
Você Crê?  
 
Então venha e entremos juntos na visão que Senhor nos deu. 
 
Creia, declare e aja, você está no ANO DA FÉ! 
 
Em Nosso Fraterno Shalom,  
 
Ap. Yves, Bpa Quécia,  
 
Bp. Carlos, Apa. Deuza, e Pr Hélio. 


