Ministério de Fé e Libertação

1. Venho em primeiro lugar o pedir desculpas a Apostola Tina pela minha desobediência.
Agradecer, exaltar a Deus pelo seu amor e misericórdia que me surpreendeu com uma
proposta de trabalho, um emprego com um salario digno e que me permite assistir aos cultos
das quartas -feiras.

2. Aleluia, meus irmãos agradeço e exalto a Deus porque antes de entrar nesse ministério
não era nada, sou orfa de pai e mãe, mãe solteira, não tinha quem me acolhece, mas encontrei
amor, afecto, carinho na celula do Rangel, na pessos do diacono Zé Pedro, da pastora Naty,
Deus me exaltou grandemente, restaurou a minha vida sentimental, formação academica e
um emprego.

1

Ministério de Fé e Libertação

3. Toda honra e glória é dada ao Deus de Israel e da Apostola Tina. Tive muitos problemas
financeiros, desemprego. Viviamos na casa dos meus pais com os meus irmãos, cunhadas,
sobrinhos, não havia paz, mas quando conhecemos Deus a minha vida sofreu uma aceleração.
Conseguimos alugar uma casa, passado algum tempo fomos abençoados com duas casas, o
meu marido com 43 anos começou a trabalhar na policia. Estou feliz e me sinto mais bonita.
Aleluia.

4.Agradeço a Deus pelo seu amor, sua grandeza. Deus enviou um socio para fazermos um
negocio grande.Gloria a Deus!
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5. Viemos agradecer a Deus pela bênção que foi a nossa missão missionária ao Brasil. Logo de
início não deram o devido respeito a apóstola. Depois que a Apostola pregou, deram-lhe 30
minutos, mas depois o público pediu que a Apostola não parasse. O DVD da apostola foi o mais
vendido. Deus nos exaltou no seu devido tempo.
Foi uma honra a Apostola foi a primeira mulher e negra a pregar naquela igreja. O apóstolo
fundador da igreja que a Apostola foi pregar, reconheceu o poder de Deus na vida da
Apostola. Houveque , ligou para os seus cozinheiros para confessionarem um grande
banquete para honrar a nossa Apostola. Toda honra seja dada a Deus.
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