
No mês de maio com a equipe da 
JOCUM, estive em uma província 
do Camboja chamada kampong 
chhnangm, ficamos mais 
precisamente em uma vila na 
região das montanhas chamada 
Kuat Village. 

Neste tempo pude dar aula de 
inglês para as crianças da vila, 
ministrar Jesus não só para 
eles como para outros 
moradores da vila. 

“O amor de JESUS e a salvação  tem 
alcançado o Camboja. Podemos ver 

vidas transformadas e restauradas nesta 
nação ”. 
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Em Kampong Spue, recebemos 
em nossa escola (One Hope 

International School) uma equipe 
de dentistas voluntários, eles 

vieram da Escócia para atender 
nossas crianças. Foi uma benção 

poder contribuir com a saúde 
bucal de nossos alunos. 

No tempo em que eu 
estava no Vietnam Deus 

havia falado comigo 
especificamente sobre as 

crianças desta vila no 
Camboja, foi um tempo 
muito especial porque 

TODAS ACEITARAM JESUS. 



Com a graça de Deus consegui terminar meu curso na Jocum do Camboja.  
 

Os primeiros meses no campo missionário são os mais 
desafiadores, devido as adaptações com relação a cultura, 
alimentação, e o clima local. E por isto eu gostaria de agradecer a 
você que sempre esteve orando por minha vida. Deus têm sido 
muito bom e a adaptação uma benção. 

ព្រះយេស ៊ូវ 
Agora começam novos desafios, 
principalmente com o aprendizado do 
idioma (KHMER) no início de Julho começo 
a estudar o idioma local, e por isto gostaria 
de contar com suas orações para que o 
Senhor possa prover tudo o que for 
necessário e me de sabedoria para 
aprender o idioma.  
 
Sabemos que o aprendizado da língua 
local abre muitas portas para que o Reino 
de Deus seja expandido entre as nações. 

Jesus em Khmer 
 

Pronunciamos: 
“Preah Yesu” 

អរគុណយព្រើន Muito Obrigada em khmer 
 

Pronunciamos: “Okun Charan” 



 Saúde de todos os missionários; 
 
 Aprendizado do idioma; 
 
 Provisão financeira para os estudos; 
 
 Estratégias para evangelismos nas vilas; 
 
 Corações abertos para receber Jesus. 

 
 
 
 
        
        Missionária  
                       Juliana Carla de Almeida 
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