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TESTEMUNHO DE 8 JUNHO DE 2014
Sou Lizete Sardinha. Tinha dívidas altíssimas e não conseguia paga-las. Mas decidi dar o meu
voto a Deus. E Deus abriu as portas, do nada fiquei isenta das dívidas e ainda recebi
apartamento de 5 assoalhadas e um carro 0 km.
Sou Maria Sebastião venho agradecer a Deus pela cura do meu filho. Após 2 semanas de
doença, os médicos decretaram que já não havia solução. Mas Deus decretou a cura e a vida e
o meu filho está curado.

3. Eu sou Maria dos Santos vem glorificar a Deus pelo Livramento de morte da minha filha. Ela
está nos EUA. Estava muito doente. Eu orei com ajuda em oração da Apostola Tina. Apostola
decretou saúde e vida a minha filha está curada.

1

Ministério de Fé e Libertação

4. Sou Ivo Bemba e venho agradecer a Deus pelo Livramento de morte. Eu e a minha família
tivemos um acidente. Caímos numa ribanceira. Mas saímos ilesos. Glorificado seja o Senhor
Deus.

5. Eu sou Celsa. Deus livrou a minha sobrinha da morte. Ele teve um acidente de mota e a
chegar ao hospital os médicos diziam que ele tinha que ser operado de urgência. Tinha uma
perna em estado crítico a ponto ter de sofrer uma cirurgia. Mas nós oramos a Deus decretando
a cura. E quando o médico foi fazer a radiografia novamente, ele não tinha nada porque os
ossos estavam ligados. Ele estava curado. Glória a Deus.
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6. Eu sou Alzira Posser. Agradeço a Deus porque estou viva. Eu estava desenganada pela
medicina. Sonhava com mortos que me vinham buscar, sonhava com cobras. Fiquei muito
doente, mas os médicos não tinham nenhum diagnóstico. Até que disseram que era depressão
eminência de morte. Mas a Apostola orou por mim quando esteve em Portugal e hoje a morte
prematura que me perseguia saiu. Por isso glorifico a Deus pela minha vida porquê está
curada.
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7. Chamo Jean Marie. Estava com algumas pessoas, ao pedir uma garrafa de sumo, apercebime que tinha engolido um caco de vidro do gargalo da garrafa. Desde aquele data fiquei muito
doente. Eram muitas as dores que sentiam chegando a ponto de defecar sangue. O meu
desespero era tanto que até já tinha feito o meu testamento. Mas um pastor avisou-me que
aguardasse pela Apostola Tina que chegaria a Saurimo em 2 dias. Após 2 dias recebi a ligação a
dizer que a Apostola estava no aeroporto. Eu estava no hospital ligado ao soro. Arranquei os
tubos e saí em busca da minha cura. E foi o que aconteceu, durante o culto ministrado pela
serva de Deus o caco de vidro desapareceu a dor parou e fui curado. Glorificado seja Deus
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