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Sonho realizado A T U A L I Z A Ç Õ E S 

Como equipe da Adore Camboja, estamos muito 

felizes com a compra da nossa tão sonhada Van. 
 

Temos certeza de que este foi um presente muito 

especial para as crianças da nossa escola. 
 

Nossa van já está diariamente trabalhando facilitando 

assim o acesso de nossos alunos na One Hope 

International School. 

A One Hope International 

School recebe crianças de vilas 

ao redores, mas também de vilas 

mais retiradas,  o que dificulta o 

acesso de algumas crianças. 
 

A compra da van era algo que já 

estava em nossos corações e em 

nossas orações. 
 

E para nossa felicidade 

recebemos as ofertas necessárias 

para a compra neste mês de 

Junho.  
 

Glórias a Deus por este 

presente, que irá abençoar a vida 

de muitas crianças 
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Aprendizado do Idioma CÉLULA 

A cada domingo nossa célula recebe estas lindas 

crianças. É de fato um privilégio muito grande 

poder influenciar estas crianças cambojanas com 

o amor que vem direto do coração de Deus. 

Ver o brilho no olhar deles por receber amor, 

não tem como explicar.  

Desejo que você possa sentir este amor por meio 

dessas palavras e fotos. 

O idioma local é um grande 

desafio neste tempo.  

Isto se dá pelo fato de não ser 

um idioma que se escuta por ai.  

Mas, tem sido muito bom 

aprender o Khmer porque é o 

que o que mais nos aproxima do 

povo cambojano. 

Por favor ore conosco para que 

possamos receber a graça de 

Deus necessária para o 

aprendizado. 



OBRIGADA 

អរគុណព្រើន  

 
 
 
                                  Missionária  
            Juliana Carla de Almeida 

 

 Com Carinho, 
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Muito obrigada Comunidade Cristã de Curitiba, por estar comigo aqui no Camboja 

fazendo com que o reino de Deus prospere nesta nação. Juntos podemos fazer a 

diferença. 

Obrigada por cada oferta, por cada coração disposto a abençoar. 

 Saúde física; 

 Aprendizado do idioma; 

 Provisão financeira; 

 Corações abertos para receber mais de Deus; 

 Graça e sabedoria de Deus em todas as áreas. 

PEDIDOS DE ORAÇÃO 

 

Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se 

percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha 

para aquele que nele espera. 

(Isaias 64:4) 


