Ministério de Fé e Libertação

1-Agradeco a Deus pelas suas maravilhas e bênçãos na nossa vida. Toda honra é dada a
Deus. Depois de 40 anos fui abençoado com uma casa própria. Louvado seja o nome do
Senhor.

2. Toda honra a glória a Deus. Tudo no tempo de Deus, fui surpreendida com a nomeação a
tenente de corvete. Não é pela idade nem tempo de serviço mas sim no tempo de Deus.
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3. Aleluia meus irmãos, Deus é tremendo, incomparável e não deixa os seus filhos
envergonhados. A minha filha foi deixada duas vezes nas vésperas do casamento. Mas no
tempo de Deus, ela foi abençoada com um casamento.

4. Viemos testemunhar o poder de Deus na minha vida. Estava internada no hospital Maria
Pia. A irma Luisa que foi minha aluna na faculdade, ela orava todos dias, o meu estado era
crítico durante 3 meses, por negligência dos médicos o material não estava esterilizado a
ferida infectou e bichos saiam da minha barriga, havia uma sentença de morte mas Deus nao
permitiu porque eramos 6 pacientes no quarto e todos morreram e fui o único que sobrevivi.
Mas enquanto o propósito na minha ainda não tinha- se cumprido, nao podia morrer. Tambem
agradecer a Deus agradecer pelo nosso casamento.
Agradecer a Deus pela vida da nossa Apostola pelos seus ensinamentos, a irmã Luisa, que
incasavelmente me pregou a palavra e orou para mim, os bispos Neto e Carlota e a igreja em geral.
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5. Vim exaltar, glorificar e agradecer o Deus da Apostola Tina, o médico dos médicos. Depois
de ter aberto o jejum de Fevereiro dias depois fiquei acamada. Fui orando, clamando o sangue
de Jesus e decretando a palavra de Deus sobre a minha vida. Fui curada em nome de Jesus
Cristo.

6. Toda honra e glória a Deus. Depois do jejum de humilhação e rendição, comecei a ouvir a
voz de Deus e a partir desta data comecei a perdoar e ter a consciência de dar o dízimo a Deus,
porque antes não gostava de perdoar e dar dízimo.
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7. Aleluia, toda honra e glória a Deus, o médico dos médicos.
Venho apresentar a igreja a minha filha que tinha sido curada. Ela nasceu com um sopro
magnético que fez com que alguns órgãos nao se desenvolvessem como a fala e audição. Mas
esse Deus é tremendo. Procurei pela cura dela em muitos países. Os impossíveis aos homens
é possível para Deus. No tempo de Deus a cura aconteceu e confundiu a sabedoria dos
homens.
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