
A Bíblia narra a história de Neemias. Esse homem sentiu forte o desejo de reconstruir os
muros de Jerusalém, sua terra natal. Naquela época, uma cidade sem muros era vulnerável
a ataques de inimigos, sendo a proteção, um dos significados da simbologia do muro. A
história bíblica narra que os habitantes de Jerusalém, após uma invasão, estavam em
miséria e tristeza, Neemias, ao saber disso, levou a causa de seu povo em oração e Deus
permitiu que ele liderasse a edificação dos muros destruídos (Neemias 1 e 2).
Nós, da Fábrica de Sonhos, recordamos da história de Neemias e, nesse mês de fevereiro,
Deus permitiu que construíssemos os muros do terreno na Bahia, local este em que sediará
a Fábrica no Nordeste. Assim como na história de Neemias em que apareceram acusadores
(Sambalate e Tobias), também passamos por momentos de dificuldades, mas em tudo
vimos as boas mãos do Senhor.
Gostaríamos de agradecer a cada contribuição financeira e a cada oração para essa obra!
Cremos que com os projetos que estão sendo realizados na Bahia, muitas crianças estão
sendo transformadas por Deus e encontram-se mais protegidas. 
“Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor; portanto não vos entristeçais; porque a
alegria do Senhor é a vossa força.”
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Nesse mês, tivemos a grande alegria de iniciar o projeto “Meu futuro começa hoje” com os meninos
da Fábrica de Sonhos. Por meio da abordagem interativa e com a ajuda de nossos voluntários, os
adolescentes de 12 a 16 anos estão sendo ministrados sobre as dimensões do corpo, alma e
espírito. Sabemos que essa fase não é fácil, ainda mais quando a maioria não tem em casa a figura
paterna e fazem parte de núcleos familiares bastante desestruturados. Pedimos que continuem
orando por cada adolescente, para que dia a dia eles se posicionem perante Jesus, alcançando o
favor de Deus e dos homens e desenvolvam suas vocações na sociedade!

Meu Futuro Começa Hoje... alcançando
os meninos da Fábrica de Sonhos!



Cestas Básicas

Livros

A Fábrica na Bahia entregou 62 cestas básicas para famílias em situação de escassez e
vulnerabilidade. Sabemos que as atividades que são executadas fisicamente por meio dos
projetos, também trazem edificação espiritual. Apesar disso, entendemos que diversas famílias,
estão passando por privação de alimentos, sendo esses de extrema importância para o
desenvolvimento integral, cognitivo e físico do ser humano. Gratidão por cada doação de
alimentos que proporcionaram maior alegria na mesa dessas famílias.
“ Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia
e um de vocês lhe disser: "Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se", sem porém lhe
dar nada, de que adianta isso?Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras,
está morta.”( Tiago 2: 15-17)

Esse mês as crianças receberam kits de livros do projeto do Itaú. O desenvolvimento da
criatividade é uma bênção. Por meio desses materiais houve maior interação dos familiares em
casa, para que lessem junto com seus filhos. Isso é maravilhoso!!! Louvamos a Deus pelo tempo
de qualidade entre as famílias.

Entregas com proposito



As meninas do Ballet estão a todo o
vapor! Com menos de 1 ano de dedicação
a professora já viu potencial para que
fizessem a prova para a nova fase!
Percebemos que elas não têm apenas
uma motivação física, mas também
espiritual. Em uma chuva que caiu em São
Paulo e houve perda de eletricidade na
Fábrica, as voluntárias pensaram que as
meninas queriam ir embora. Para a
surpresa de todas, quando chegaram no
ambiente de treino, elas estavam
louvando que “queriam viver algo novo”!
Cremos que Deus tem o novo Dele para a
vida de cada uma das integrantes desse
grupo que tem levado essa atividade com
carinho, respeito e dedicação.

Ballet
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Uma criança de 7 anos na Bahia, que vem passando por diversos problemas familiares, estava na
Fábrica de Sonhos e pediu para a Janaili, ler um livro para ela. 
Ao ler o livro, surpreendentemente, a criança que é hiperativa, parou e prestou muita atenção. Sua
mãe estava junto e também se ateve à história, que era sobre o Plano de Salvação.
Ao final da história, a Janaili fez o convite e a criança recebeu Jesus, chorando e muito tocada pelo
Espírito Santo.
Cremos que Deus tem muito mais milagres como esse, para realizar na vida de cada criança e
adolescente participantes da Fábrica. Sem dúvidas, houve festa no céu naquele momento e há muita
alegria na terra, por presenciarmos sinais do mover do Espírito na vida de nossos pequenos.

Agradecemos e louvamos a Deus por você fazer parte dessa história, pedimos que siga orando por
cada projeto aqui citado! Cremos que é o começo do que Deus tem a realizar na vida dessas e outras
famílias impactadas pelo Reino de Deus.


