Testemunhos de 09-06-2013

1.TESTEMUNHO

Sou a irmão Rosa Lucira, venho agradecer a Deus pelo livramento de morte prematura da minha filha. Tudo
começou depois de a minha filha ter dado a lúz, horas depois entrou em coma. Os mêdicos tentaram de tudo e ela
não reagia ao tratamento, porque o seu quadro clinico não apresentava mais sinais vitais e foi dada como morta.
Quando a medico decidiu preparar o corpo para a morgue, ela segurou a mão do medico e grita: Apostola Tina, e
acordou do coma. Os mêdicos admiraram-se com o acontecido. Tudo para honra e gloria do nome de Deus.

2.TESTEMUNHO

Venho agradecer a Deus, Exalta-lo por tudo que Ele fez e tem feito na minha vida.Mas antes quero dar uma palavra
de conforto as mulheres que criam os seus filhos sozinhas, um dia Deus vai enviar um companheiro, tenham fé.
Depois do jejúm de Fevereiro de 2011, Deus enviou-me um homem que hoje é o meu marido, em menos de 1
anos casamo-nos, ele é companheiro, amigo, é um companheiro que toda mulher sonha ter. Sou a irmã Francisca
do Amaral.

3.TESTEMUNHO

Sou a irmã Maria Francisco, venho agradecer a Deus porque Ele é Fiel, e Bom. 10 dias depois de ter participado do
jejum, fui abençoada com uma promoção, depois de 17 anos de trabalho na empresa onde trabalho. Deus é bom

4.TESTEMUNHO

Aleluia, recebi a informação de que a minha mãe tinha sido mordida por uma cobra, horas depois ligaram a dizer
que ela tinha morrido, mas esse Deus da apostola Tina é Bom, Justo e Fiel, é um Deus que ressuscita mortos e tal
aconteceu na vida da minha mãe, ela está viva, aleluia. Sou o irmão Angelo Muginga.

5.TESTEMUNHO

Sou a irmã Ana Lunda, venho agradecer a Deus pela sua palavra viva que muda as situações em nossas vidas.
Domingo passado recebi com fé as profecias de Deus, no culto de rompimento, onde Deus falava através da boca da
nossa apostola: “Não será como você quer, mas como Deus quer para a sua vida”, foi um culto de rompimento,
quatro (4) dias depois recebo uma promoção na instituição onde trabalho, tudo que estava preso na minha vida
profissional foi rompido em nome de Jesus Cristo

