Testemunhos de 04-08-2013

1.TESTEMUNHO

Sou Martinho Cacungo. Venho glorificar a esse Deus tão bom que livrou o meu filho da morte
prematura. O meu filho caiu no tanque de água extremamente profundo e ficou cerca de 12
minutos enquanto a minha esposa procurava ajuda. Quando conseguimos que a criança fosse
retirada a minha esposa foi directamente ao hospital e eu fiquei a interceder em oração. E Deus
não permitiu que o meu filho morresse. Os médicos disseram que a água entrou o sangue e não
nos pulmões e ele teria reacções no organismo. Mas Deus é tão bom que ele não teve nada,
está bem. Gloria a Deus.

2.TESTEMUNHO

Chamo-me Jordão António e venho agradecer a Deus pela benção do casamento. Estou muito
feliz com esse Deus pela benção do lar.
3. TESTEMUNHO

Eu sou a Nair Andrade. Venho engradecer ao Deus Todo-poderoso. Fui abençoada com uma
casa, condominio fechado no Talatona. E o meu irmão foi a Benguela de carro teve um acidente
mas saiu ileso. Obrigado meu Deus.

4. TESTEMUNHO

Sou a Angélica Oliveira. Venho agradecer a Deus porque fiz 70 anos. Tenhos 5 filhos e só 2
casaram. Durante 19 anos vi os meus filhos sem conseguir a relização na vida sentimental. Mas
no momento que entrei aqui nesta igreja Deus operou. Já tive dois casmentos e um pedido. E
tenho a certeza que os dois que faltam brevemente casarão. Deus é bom

5. TESTEMUNHO

Sou o Joaquim Matias. Eu e os meus irmãos em Cristo partimos para Uige e Malange para uma
missão. No Regresso a Luanda, o carro que vinha a nossa frente fez uma ultrapassagem perigosa
e o caminhão de contentor de 40 pés que estava na outra faixa ao tentar desviar do embate
vieram contra nós. Mas Deus enviou os seus anjos e não permitiu que morressemos. E deu-nos
um escape e todos nós saimos ilesos sem compreender como isso aconteceu. Obrigada Deus
agradecemos-te pela graça da vida.

