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TESTEMUNHOS, AOS 12 .01.2014 

1. Venho louvar e agradecer a Deus porque Ele é bom. A caminho de casa, os meus pais 

vinham numa viatura, que estava lotada de pessoas, estavam sentados a frente, apareceu 

um carro que embateu num outro carros e automaticamente um outro carro também 

embateu no carro fortemente, os carros ficaram grandemente danificados, as pessoas 

que assistiram ao acidente, admiraram o facto de nós sairmos ilesos. Deus livrou- nos da 

morte. Toda honra para esse Deus. 

 

 

2. Venho agradecer, louvar, engrandecer esse Deus pelo seu amor, pela sua fidelidade 

porque Ele é o medico dos médicos. Irmãos padecia de uma dor de cabeça que já vinha 

a 30 anos, fiz vários exames em Angola e nada. Deus permitiu que fosse a Namíbia, 

onde conheci um casal que precisava duma palavra viva, enquanto orava eles também 

oravam e foram abençoados e eu também fui abençoada com a cura. 
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3. Esse Deus é tremendo, poderoso, toda honra e gloria Ele. O meu filho foi preso 

inocentemente durante 22 dias. Coloquei em pratica a fé e a palavra de Deus e assim se 

cumpriu, o verdadeiro delinqüente foi preso e o meu filho foi solto. 

 

 

4. Toda honra, gloria a Deus. Depois de ter testemunhado a gloria de Deus na minha 

vida, dia seguinte no gabinete, ao pisar um tapete que existe no gabinete, cai, como se 

tivesse sido puxada e o meu pé inchou, os médicos estavam admirados com o inchaço e 

disseram que tinha que ser operada, mas rejeitei esse diagnostico em nome de Jesus 

Cristo. Fui clamando o sangue de Jesus, e Deus fez o seu trabalho, houve uma mudança 

no diagnostico, já não foi preciso operar e os médicos admiraram. Há poder no sangue 

de Jesus. 
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5. Irmãos, agradeço a Deus, estou muito feliz com  Deus, Deus é bom, maravilhoso. 

Fazendo o curso de hotelaria e restauração, fui abençoada com um convite para 

gerênciar o hotel, a direcção do hotel , mas o dono do hotel, olhou para mim e não 

acreditou que tivesse potencial, dizendo que não iria conseguir, mas o nosso Deus não  

mede  idade, Ele nos capacita, o dono esta satisfeito com o meu trabalho, as pessoas ao 

meu  redor estão admiradas e por conta disso, sou gerente do hotel. Também Deus  

livrou-me da morte prematura por duas vezes. 
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TESTEMUNHOS, AOS 12 .01.2014 

1. Estou a  5 meses nesta igreja. A dois anos a minha irmã sofria de um problema 

cerebral e tínhamos que ir para o exterior, mas não tínhamos condições financeiras, 

fomos ouvindo a palavra e colocamos em prática, uma das vezes a Apóstolos Tina 

impôs as suas mãos na cabeça dela e foi ministrando a palavra de Deus e quando fomos 

ao médico, o diagnostico mudou, o seu cérebro ou seja a complicação que existia 

desapareceu pelo poder de Deus. 

2. Venho louvar esse Deus, porque Ele Deus é Ilimitado, Ele fez grandes coisas na 

nossa vida, operou milagres no meu segundo parto, o bebé nasceu com  o cordão 

umbilical enrolado ao pescoço, precisando ser reanimado, mas Deus estendeu o seu 

sopro de vida, aqui está o meu bebe, hoje sou uma mãe e uma mulher casada, estou 

muito feliz, Deus estendeu a sua mão. Muito obrigado meu Deus. 

3. Quando entrei no Ministério, era uma mulher muito maltrata, rejeitada, humilhada, 

fui ter com a Apostola, segui as orientações, oramos, depois de 3 dias, recebi o 

telefonema para me apresentar a uma instituição, mas havia um impedimento, que era a 

idade, os homens diziam: Você com essa idade vai trabalhar? Mas o Deus que busco, 

não vê idade, o seu filho está  por cabeça e não por cauda. 

4.  Venho agradecer  e louvar a Deus. Deus é bom, Ele permitiu que fosse parar na 

cadeia central, onde entrei como bandido, delinquente, sai dela como filho de Deus. 

Recebi com fé as profecias de Deus, vindas da boca do evangelista João Tomás, e Deus 

operou, a minha pena foi reduzida e sai da cadeia antes do tempo. Aleluia.· 

5 Viemos agradecer a Deus pelo nosso casamento. Deus supriu as nossas necessidades. 

A fornicação caiu por terra, os pactos, sinais de idolatria que existiam na nossa vida, 

acabaram, em 

6 Agradeço  a Deus, porque Ele e bom mesmo, estou feliz com esse Deus, depois de 24 

anos a trabalhar nesta empresa, fui promovido a Director, toda honra e gloria a Deus. 

 

 


