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ATUALIZAÇÕES 

Esta é a nossa primeira célula 

aqui no Camboja.  Ela acontece 

nas tardes ensolaradas de 

domingo em uma vila chamada 

Jaeng Maeng  na província de 

Kampong Spue. 

A escola bíblica que acontece aos domingos 

na One Hope International School têm 

atraído não somente os alunos, como 

também os professores. E esta têm sido 

uma ponte para que estas pessoas 

frequentem a célula. 
 

Por meio da One Hope International School, 
muitas vidas estão sendo salvas pelo poder de 

Jesus. ESCOLA BÍBLICA 

CÉLULA 



 C A M B O J A 
  Junho 2016 

 

Nem mesmo o clima de intenso calor 

do Camboja, pode impedir nossos 

amados irmãos de receber mais de 

Deus nestes tempos. 

 
 

Temos visto Deus operar grandes milagres 
nesta nação. 

Com sorrisos largos e cheia de gratidão, nossa 
querida Nita frequenta a célula que acontece 
no quintal de sua casa. 

CÉLULA 

TESTEMUNHO 

Sua mãe tem frequentado as células e ambas 

entregaram suas vidas para Jesus. O pai de Nita 

sempre está na casa nos dias de célula, mas, ainda está 

um pouco resistente ao evangelho. 

Recentemente o pai de Nita passou por um problema 

de saúde e aceitou oração de nossa equipe para receber 

a cura, e então Jesus o curou de um problema na 

bexiga. Um tempo depois Nita adoeceu, e sua mãe, já 

preocupada decidiu levá-la ao médico. Foi então, que o 

pai de Nita lembrou que recebeu oração e foi curado, 

então ele mesmo decidiu orar por ela, após a oração 

todos foram dormir, e ao amanhecer Nita estava 

completamente curada.  

Esta é Nita, uma adolescente que vive em uma vila chamada Jaeng Maeng. 

 Nita é aluna em nossa escola, e participa da escola bíblica  e célula que por 

sinal acontece no quintal de sua casa.  
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 É ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as 
suas doenças 
(Salmos 103:3) 

OBRIGADA  

អរគុណព្រើន  
Eu sou muito grata a Deus e a cada um de vocês que estão comigo aqui no 

Camboja, é um privilégio muito grande ver Deus transformando esta nação.  
 

Por isto eu gostaria que você realmente se alegrasse muito e muito por todos 

os benefícios que Deus tem feito no Camboja. 
 

Sem corações dispostos a orar e ofertar, nada disto estaria acontecendo aqui. 
 

Muito obrigada por sua disposição em servir na ASIA, por meio de suas 

orações e ofertas. 

 

PEDIDOS DE ORAÇÃO 
 

 Saúde de todos os missionários;  

 Aprendizado do idioma;  

 Provisão financeira para os estudos;  

 Estratégias para evangelismos; 

 Corações abertos para receber Jesus.  

Orar em 
 khmer 

 

Pronunciamos:  
“Aditah” 

អធិស្ឋា ន 

 
 
 
                                  Missionária  
            Juliana Carla de Almeida 

 

 Com Carinho, 


