
O mês de outubro foi um mês maravilhoso para nós. As crianças e adolescentes

da Fábrica de Sonhos deram asas à imaginação.

Somos gratos a Deus e a vocês que estão juntos conosco de alguma forma

fabricando sonhos, vamos contar um pouco das nossas aventuras...

No mês das crianças, Resgataramos brincadeiras presenciais, que por vezes

encontram-se esquecidas em nosso mundo, em que as pessoas cada vez mais,

estão submersas nas relações virtuais, redes sociais e nessa “nova forma de troca

de relações” frequentemente, o contato humano, torna-se algo obsoleto.

Jesus quando andava na terra há mais de 2 mil anos atrás, foi também 100 %

humano. Parece óbvio, porém aos poucos com a maquinificação mental, ser de

fato humano, instiga-nos a resgatar nossas subjetividades. Mas o que seria esse

resgate? Alguns exemplos traze-nos para esse enredamento: 

COMO É BOM SER
CRIANÇA!! 
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O significado da lágrima, o valor do abraço, o não importar-se em estar com o

outro apenas para postar fotos, mas porque o próximo realmente importa e

significa mais que muitos “likes” para um perfil ou rede social badalada.

E foi nessa perspectiva de valorizarmos os encontros, que promovemos 2

momentos em formato de festas do dia das crianças. Um aconteceu em São

Paulo, e outro na Bahia.

Foram ocasiões de muita diversão e lazer. Agradecemos pelas doações de todos

os presentes e por cada patrocinador, desses sonhos!

Obrigada por resgatarem muitas humanidades em formas de crianças, que

carregam consigo a essência do amor.

“Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual,

tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas,

pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e

tornando-se semelhante aos seres humanos.” ( Fl 2:5-7)
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TESTEMUNHO
Ainda na ótica do resgate das subjetividades,

trabalhamos o Fruto do Espírito, que apesar de ser

um tema, um tanto quanto espiritual, expressa-se

por meio do físico, das relações de uma pessoa para

com outra.

“Entretanto, o fruto do Espírito é: amor, alegria,

paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade,

mansidão e domínio próprio.” (Gálatas 5: 22-23 a)

Usamos como um dos recursos para a explanação

de conteúdo, a abrangência dada pela “Série Turma

da Rua Geração 5.2” ( YouTube)...

Quando ensinamos sobre a bondade, uma criança

de 7 anos ficou bem sensibilizada. Em uma

oportunidade nos testificou que sua mãe quando a

buscou de uma atividade na Fábrica de Sonhos, no

trajeto para casa, passou com ela no mercado. Essa

criança então, teve a oportunidade de comprar um

kinder Ovo (chocolate). Foi contado, que quando

chegou em casa, ia comer escondida de seu irmão e

não dividiria o chocolate. Porém, lembrou-se dos

atos de bondade, e sentiu o desejo de repartir,

dessa forma, dividiu o seu único chocolate com seu

irmão.

Esse testemunho pode parecer algo simples, porém

acreditamos que as coisas simples da vida são

como a tradução do receptáculo divino, e tocam a

eternidade... conforme o trecho que segue:

Dallas Willard sintetiza em dizer que : “ O Segredo

das coisas “simples” é que elas foram feitas como

receptáculo divino, um lugar onde flui a vida de

Deus””( Livro: Vocação Darrow Miller)
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FÁBRICA DE SONHOS BAHIA...
Conforme contamos para vocês no informativo anterior, estávamos orando por um terreno

na Bahia que fosse acessível para crianças carentes da região que estamos atuando, já

que estamos trabalhando em espaços cedidos, e nesses já acontecem outros projetos. 

 Em busca do lugar para comprarmos e construirmos, passamos por diversos terrenos,

porém sentíamos que tinha que ser em determinada comunidade. Então, pela manhã, em

vários dias no mês de outubro, nos reuníamos (Voluntários e Apoiadores da Fábrica de

Sonhos), para orarmos por um local específico já desejado por nós.

 Percebemos então, que o fundo de um terreno (que estávamos interessados em comprar)

dava acesso a comunidade, mas não tinha uma entrada específica na direção necessária,

pois a entrada ficava do outro lado do espaço dada sua largura, precisávamos de uma

outra rota para adquirir “o final” dessa propriedade e então conseguiríamos, acessar a

comunidade. Deus moveu o coração de um dos proprietários que abrirá a entrada no

fundo para nós, e nos concederá o espaço, que por fé iremos pagar! São 600 metros ²

possíveis graças a sua oração e confiança em nossos projetos e aos milagres e conexões

divinas.

Ainda não temos os recursos necessários para pagarmos e construirmos. Mas cremos que

Deus abre portas onde não há portas. 



 Famí l ia  Enlutada-  Recentemente  uma  das

famí l ias  que  par t ic ipa  da  nossa  Assoc iação ,

desde  o  pr inc íp io ,  perdeu  uma  das  bases  e

co lunas  do  l a r  (a  mãe ) .  Peço  que  por  favor

possam  orar  pelos  f i lhos  e  fami l ia res  enlutados

para  que  Deus  res taure  toda  saúde  f í s i ca ,

menta l  e  esp i r i tua l  dos  que  passam  por  essa

dor .  

Agradecemos  a  Deus  por  te r  orado  conosco  nos

meses  anter io res ,  entendemos  que  muitas  das

prov i sões ,  conf i rmações  e  tes temunhos  que

estamos  contando ,  são  resu l tados  de  parce i ros  de

orações !  

Por  i sso  te  convidamos a  orar  a inda mais  esse
mês ,  abaixo  estão  l i s tados  a lguns  mot ivos
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PROJETO TODOS PELA
CIDADANIA
Apesar de trabalharmos a imaginação esse mês,

entendemos que o processo para a construção de

um cidadão responsável inicia-se na infância. Por

isso, nós da Fábrica de Sonhos estamos trabalhando

a todo vapor em um projeto que ensina as crianças

e adolescentes sobre os poderes, direitos, deveres,

voto consciente e a importância da democracia na

sociedade moderna. 

Associação fábrica  de Sonhos
Caixa econômica federal 
CNPJ 28.470.618/0001-34

Ag: 3256 C/C 1875-4 Op: 003
PIX: CNPJ 2847061800134

V o c ê  p o d e  o r a r  c o n o s c o ?

@fabricadesonhosinstituto

www.fabricadesonhos.ong.br

 P lanejamento 2022-  Ass im  como  Neeemias ,  personagem  Bíb l ico  que
reconst ru iu  os  muros  de  Jerusa lém ,  prec i sou  de  pessoas ,  nós  também
necess i tamos  de  uma  equipe   orquest rada  e  organ izada  para  reconst ru i r  ou
const ru i r  sonhos  e  pro jetos  para  2022 .  Peço  que  orem  por  Recursos  Humanos
(RH ) ,  quant i  e  qual i ta t i vamente .

 Bahia  -  O  pro jeto  da  Bahia  é  a lgo  recente ,  mas  que  está  expandindo -se  muito
ráp ido ,  peço  que  s igam  orando  por  recursos  humanos ,  f inance i ros  e
t re inamento  de  pessoas .  

Pagamento do Terreno -  peço  que  por  gent i leza  orem  pelo  pagamento  do
ter reno  que  está  ac ima  c i tado  em  um  dos  nossos  tes temunhos .

    “Cr isto  em vós ,  esperança da  g lór ia . ”  (Colossenses  1 :27b)
      E le  é  nossa  esperança!  Para  sempre ,  amém.


