Testemunhos de 24-02--2013

1.TESTEMUNHO

Chamo-me esperança e venho exaltar a deus por me livrar da morte. Saí muito cedo para visitar
o meu filho quando fui assaltada. Atiraram-me numa vala e um deles apontou a arma no meu
peito para atirar. Eu apenas orava a meu Deus e eles não conseguiram atirar e foram-se embora.
Pedi a Deus que os perdoasse porque eles não sabem o que fazem. Roubaram apenas o telefone,
mas eu recebi três. Eu venho agradecer a Deus por me livrar da morte prematura.

2.TESTEMUNHO

Chamo-me Vânia baptista. Venho agradecer a Deus por me livrar da morte prematura. Fui
assaltada, apontaram uma arma na cabeça, levaram os meus pertences, mas o mais importante
não puderam tirar: a minha vida. Deus é bom.

3.TESTEMUNHO

Eu chamo-me Jú. Agradeço a Deus pela força e sabedoria. Foram 4 anos de muita decisão e
garra, sem deixar cadeiras em atraso. Terminei a minha licenciatura no ano passado. E recebi o
meu diploma. Obrigada meu Deus.

4.TESTEMUNHO

Eu chamo-me Celma Eduardo. No ano passado determinei que queria uma casa e um carro. E
consegui. Uma casa no Kilamba e mandei vir um carro do exterior. Passou muitas tribulações
mas Deus deu o livramento e tenho o meu carro e a minha casa. Glória a Deus.
5.TESTEMUNHO

Eu Chamo-me Leida. Eu vivo no Lubango. Mas decidi vir buscar Deus na época que a igreja
tem os cultos de jejum e oração, portanto em Fevereiro. Assisti os primeiros dias e tive de
regressar, com o intuito de assistir apenas a última semana, porque tinha de regressar ao serviço.
Quando preparava para vir a Luanda tive uma surpresa maravilhosa. O meu esposo a qual eu
vinha pedindo, convidando-o para assistir ao nossos cultos e houve sempre muita resistência, ele
próprio sem o esforçar decidiu vir comigo a igreja. Hoje estou muito feliz com o meu esposo ao
meu lado. Obrigada meu Deus.

6.TESTEMUNHO

Chamo Dódó. Venho engrandecer o nome de Deus pelo livramento de morte do meu noivo. Ele
levou o carro para oficina para reparação e mecânico a rótula do pneu. Portanto não havia
nenhum parafuso a prender a roda do carro. Ele saiu de Dalatando até luanda a 120 km/h sem
nada a prender a roda do carro e a roda não saiu quando chegou quase na porta de casa e estava
a 50 km/h é que a roda saiu. O mecânico quando soube que ele estava vivo perguntou se ele
busca a Deus. Porque o impossível para o homem é possível para Deus.

