
Existe aquele ditado antigo “Não podemos somente dar o peixe, mas
temos que ensinar a pescar...”
Nós da Fábrica de Sonhos acreditamos muito nisso. Cobrir
necessidades emergenciais “dando o peixe” é extremamente
importante, quando observamos certas situações de calamidade e
vulnerabilidade extrema. Porém, para uma real transformação social,
construindo-se a partir de qualquer projeto, é de tamanha
importância o trabalho diário. Isso requer tempo, dedicação na
reflexão sobre identidades, métodos exploratórios, observações de
revelações divinas, até finalmente impactar a sociedade a qual
estamos inseridos.
Com as crianças e adolescentes sempre pensamos nos processos.
Tanto processos com Deus, como com a vida. E sabemos que faz
parte dessa trajetória a inserção no mercado de trabalho. Ainda mais,
quando vários do que frequentam o Instituto, vem de realidades tão
vulneráveis, precisando que se abram janelas de oportunidade.

ESTÁ ACONTECENDO...
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Em uma passagem Bíblica Jesus aparece para
alguns discípulos, habilidosos na arte de pescar,
mas que haviam passado um grande período
tentando encontrar peixes no mar, e não
acharam nenhum. Então Ele fala para que
jogassem a rede para uma direção específica,
desta forma, eles conseguiram executar uma
pescaria produtiva (João capítulo 21).
Acreditamos que os jovens e adolescentes já são
pescadores natos, em muitas áreas. São dotados
de dons e talentos específicos concedidos por
Deus. Mas precisam jogar a rede para direções
específicas, e então eles encontrarão com o que
Deus sonhou para cada um deles.
O Projeto Jovem Aprendiz tem essa visão, não
de conseguir emprego para todos que
participam, mas sim de auxiliar adolescentes e
jovens a encontrarem sua vocação, identidade,
terem as primeiras oportunidades para
desvendarem seus destinos e fazerem uma
“Pesca Maravilhosa”!!!

JÁ ACONTECEU.. .  

Na primeira edição do Projeto Jovem
Aprendiz (1° semestre de 2021) eram 15
jovens, e 3 deles já estão trabalhando. Um
foi absorvido pela empresa Newpen a quem
somos muito gratos por essa oportunidade
de possibilitar um caminho de benção a
alguém. As outras duas dedicam-se no
estágio diário na própria Fábrica de Sonhos.
Com rotinas de trabalho e remunerações,
desta forma, também estão inseridas na
transformação social. 

A nova turma de aprendizes (2° semestre
de 2021) conta com 9 adolescentes e
jovens, e a Fábrica de Sonhos, está
buscando e fechando novas parcerias, para
ao final do curso, possibilitar a inserção de
alguns deles no mercado de trabalho.
 Você pode orar por isto? Por mais “pescas
maravilhosas?”

 Então Jesus orientou-os: “Lançai a rede do
lado direito do barco e encontrareis.” Assim
eles o fizeram, e logo não conseguiam
recolher a rede, por causa da abundância
de peixes. ( João 21:6 BKJ)

 

ESTÁ  ACONTECENDO..  



Nossa campanha de apadrinhamento está a todo o
vapor! Muitos já entraram no site, escolheram as
crianças ou adolescentes e seus respectivos sonhos. E
somos gratos a Deus e a vocês que fazem parte
disso, direta ou indiretamente. Sabemos que por trás
de todos os sonhos, existe aquele (a) que sonha. Ou
seja, as pessoas, que podem ser tocadas, a partir de
gestos como este.
Mas o que é apadrinhar?
Alguns dos significados do dicionário virtual, definem
como: “Proteger, Patrocinar” ...
Deus conecta sonhos...
Uma das crianças apadrinhadas na Bahia sonha em
ser médica. Ela vem de uma realidade pobre,
estudante de escola pública e enfrenta diversas
dificuldades econômicas. A pessoa que escolheu
apadrinha-la já é uma médica. Deus conectou ambas
de uma forma singular. As duas vem de contextos
similares e agora, juntas nessa caminhada (mesmo
que seja por correspondências e apoio financeiro)
podem desenvolver possibilidades para que esse
sonho seja, pouco a pouco alcançado, se for a
vontade de Deus.
A criança da Bahia recebeu a carta de sua madrinha,
que já é médica. Pense só no que isso gerou em seu
coração??? A mãe ficou profundamente emocionada
e grata a Deus, a madrinha e a Fábrica de Sonhos,
por essa conexão divina!
Você pode fazer parte disso...
Ainda há tempo de você ser um padrinho ou
madrinha! Entre nas nosso site e veja como. Você vai
escolher a criança e seu respectivo sonho, receber
um Kit com a história dela e as regras da jornada, e
poderá enviar cartas para ela, fazer um “Tour” para
conhecer a comunidade que ela está inserida, e muito
mais! Não fique de fora da oportunidade de mudar
destinos.

VALE A PENA INVESTIR
EM UM SONHO
(CAMPANHA DE APADRINHAMENTO) 



O Centro Universitário São Camilo em São Paulo, enviou 6 alunas de medicina juntamente com
sua professora, para desenvolverem, por meio da Fábrica de Sonhos, um projeto de
sustentabilidade ambiental. Somos gratos a Deus e a todos envolvidos nisso...
Entendemos que desde a criação, Deus liberou um mandato para cultivar e guardar o Jardim
Dele (Gênesis 2:15). Isso envolve a criação em sua completude e também o meio ambiente. Toda
a vez que guardamos o que Deus nos entrega, estamos estabelecendo o Reino de Deus aqui na
terra. Inclusive, o apóstolo Paulo nos traz no livro de Colossenses que Jesus “Veio reconciliar
consigo todas as coisas” ( Cl 1:20)... e nisto entendemos que está contido o meio ambiente.
Por meio dos três “Rs” da sociedade: “reduzir, reutilizar e reciclar”, cremos que podemos ensinar
nossas crianças e adolescentes, a desenvolverem e semearem em um mundo melhor para viver.

Estamos com expectativas a mil, para o que Deus fará através dessas alunas, professoras e
todos envolvidos no cultivo do nosso planeta!
“e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto
as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz”.  (Colossenses 1:20
BKJ).

RECICLANDO E DESENVOLVENDO
SUSTENTABILIDADE



Estamos com 163 crianças e adolescentes na
Bahia e 150 em São Paulo!
Isso enche nossos corações de alegria...
Tradicionalmente nós da Fábrica de sonhos,
realizamos uma festa para todas. E dessa vez,
não será diferente. Nós vamos dividi-las por
horários e respeitando todos os protocolos de
segurança, proporcionaremos um dia de festa,
brincadeira e muita diversão. Será uma data
em São Paulo e outra na Bahia.

O nosso desafio para essa festa é conseguir
presentear todas as crianças e você pode fazer
parte disso.
 
“Pouca coisa é necessária para transformar
inteiramente uma vida: amor no coração e
sorriso nos lábios.”
― Martin Luther King Jr.

DIA DAS CRIANÇAS

Orar, é falar com Aquele que pode todas as coisas, o Pai que nos gerou e sabe o que é melhor
para cada um... DEUS... 
Acreditamos no poder da oração e que juntos nessa prática também, podemos tocar a
eternidade com nossos pedidos, compartilharemos alguns com vocês.

VOCÊ PODE ORAR POR NÓS?

 Fábrica de Sonhos (Bahia): Precisamos
de um espaço físico maior, somos
gratos a Deus e as duas associações
que nos cedem o espaço duas vezes na
semana para realizarmos os projetos de
clube das meninas, clube da leitura,
Judô, Karatê,  ballet e vários outros. Mas
entendemos que precisamos expandir.
Já são 163 crianças na Bahia e muitas
que não puderam ser alcançadas pois
não temos espaço físico. Você pode
orar por isto? 

Compra de um terreno: Para que Deus
envie os recursos necessários para
comprarmos um terreno na Bahia, e
desta forma supra-se a o desafio
anterior. Temos um terreno em vista,
porém ainda faltam os recursos!
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Treinamento de Voluntários:  O projeto no
Nordeste ainda está iniciando. Em maio
começamos algumas atividades
embrionárias por lá, de investigação, ações e
oração para em agosto abrirmos a Fábrica
de Sonhos na Bahia. Porém, se em São Paulo
já há uma necessidade de treinamento na
Bahia entendemos que há muito mais. Por
estar começando. Orem por favor por essa
logística de enviarmos pessoas para
treinarem voluntários lá. Para as passagens
diminuírem de preço, e Deus prover todos os
Recursos.

Voluntários: Precisamos aumentar nosso RH de
voluntários na Bahia! Peça para Deus enviar os
trabalhadores.

 Família em Luto! Ore pelos familiares da Luciana,
mãe que era extremamente engajada e ativa na
Fábrica de Sonhos, e que veio a falecer,
acometida de um câncer. Ela deixou filhos, que
participam da Fábrica de Sonhos em SP desde o
nascimento do projeto. Essas crianças estão
passando por um momento terrível de
tempestade. Orem para Deus fortalecer o: físico e
espiritual delas e também, para dar sabedoria
aos voluntários da Fábrica de Sonhos e todos os
que as rodeiam, nesse momento tão complexo!


