
TIVEMOS A HONRA DE
TRABALHAR A HISTÓRIA E
REPRESENTAÇÃO DA
PÁSCOA COM AS
CRIANÇAS E
ADOLESCENTES.
NÃO EXISTE AMOR MAIOR
DO QUE AQUELE
DEMONSTRADO POR
JESUS AO ENTREGAR A
SUA VIDA PARA REDIMIR A
HUMANIDADE.

A MAIOR
DEMONSTRAÇÃO
DE AMOR
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Esse mês de abril foi recheado de
ações e novidades na Bahia e em São
Paulo. O Instituto Fábrica de Sonhos
teve a missão de trazer às crianças e
adolescentes uma série sobre
Educação Financeira, além de seguir
o engajamento na promoção dos
ensaios de Ballet. 
Tivemos também o presente de
poder levar as crianças e
adolescentes para um passeio dos
sonhos em um parque aquático, eles
amaram e nós (líderes, voluntários e
colaboradores) também. Foi visto
olhinhos brilhantes e rostinhos
radiantes com muita gratidão!
Entendemos que todas essas
atividades são importantes, mas sem
dúvidas a mais valiosa foi poder
narrar de maneira inovadora e
criativa o Verdadeiro Sentido da
Páscoa. Não existe amor maior do
que Aquele demonstrado por Jesus
ao entregar a sua vida para redimir a
humanidade- tivemos a honra de
trabalhar a história e representação
da Páscoa com as crianças e
adolescentes.
"
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Beneficiários sendo
atendidos (as) em 2022

807807

111111
Programas que potencializam

sonhos acontecendo
semanalmente.

494949
voluntários ativos nas duas
unidades do instituto (São
Paulo e Cruz das Almas)



Nessa ocasião, meninas e meninos
estavam separados, e eles se
abriram falando sobre seus
“medos “, “dúvidas” e “complexos
de inferioridade”. Explicamos que
Deus está do lado deles (as) para
ajudá-los (as) a superar todas
suas tristezas, inclusive que isso foi
um dos motivos do Sacrifício de
Jesus na Cruz, o de “Levar sobre si”
todas as dificuldades. No final
algemas eram quebradas na
dinâmica, significando novos
tempos para todos nós, e o poder
na Nova Aliança de Deus com o
mundo.
Ao fim da série sobre páscoa
transbordamos de amor! Fomos
agraciados por doações de ovos
de chocolates da Cacau Show e
ensinamos nosso público a
compartilha-los com amigos e
colegas para que esses se
sentissem amados também. Eles
escreveram cartinhas junto aos
ovos, foi um momento delicioso.

São Paulo 

Quando procuramos um filme para
assistir precisamos classificá-lo.
Quem nunca chorou com um
drama baseado em fatos reais?
Quem nunca assistiu uma
verdadeira aventura que nem
queria mais que acabasse de tanto
que o enredo foi instigante... e
aquele suspense? Os gritos são
inevitáveis! A nossa semana de
páscoa foi assim, cheia de lágrimas
pela comoção através do
entendimento do real significado do
sacrifício de Jesus! Mas também
embarcamos em uma aventura por
meio de dinâmicas e desafios com
as crianças e adolescentes onde
em certas ocasiões ficava o
suspense do que eles iriam
responder ou pensar, sobre os
temas expostos.muros destruídos
(Neemias 1 e 2). 
Por meio de uma aula interativa
eles aprenderam a encontrar textos
bíblicos através de uma atividade
chamada “Bíblia no Ar”. Além disso,
com a imagem de uma pessoa
algemada, relembramos o tempo
em que o povo de Israel ficou cativo
no Egito, e trouxemos para o
contexto atual pedindo para os que
sentissem confortáveis pudessem
falar 3 coisas que algemam a
sociedade e até eles mesmos.



São Paulo

No dia 27 de abril comemora-se o Dia Nacional da Alegria, nessa ocasião,
alguns parques do Brasil presenteiam crianças com entradas gratuitas e
lanches. 84 crianças da Fábrica foram favorecidas com essa ação pelo
Magic City, se divertiram e amaram o passeio. Somos gratos por esse dia
de alegria que para muitos dos nossos pequenos é uma das poucas
oportunidades que têm de passear. 



Cruz das Almas

No dia 29 de abril comemora-se o
dia mundial da dança! Temos
muita alegria de poder fornecer
essa educação artística a 52
meninas que dividem-se em 3
turmas, em Cruz das Almas (BA).
Esse mês elas arrasaram nos
preparativos para as
apresentações de dia das mães!
Estamos cheios de expectativas
para ver nossas pequenas
honrando suas mães e mulheres
da sociedade, em uma
emocionante apresentação.



Cruz das Almas

Nas atividades de Clube da Leitura
utilizamos histórias, jogos, e
abordamos com os participantes a
técnica de confecção de cofres.
Utilizamos os 3 pilares importantes
na educação financeira, que são:
gastar, poupar e doar. Baseando-
nos no livro “O dinheiro que caiu do
céu”, fundamentamos a temática.
Nessa intrigante aventura lúdica
uma bailarina perdeu a sapatilha e
não poderia mais dançar e uma
das personagens que poupou
dinheiro pode ajudar a dançarina a
seguir sua arte.
Ao final do módulo as crianças
participaram de um jogo de
tabuleiro e perceberam os que só
poupavam perdiam a disputa, e
aqueles que investiam e doavam
recebiam mais. A Generosidade em
todas as áreas é um tema muito
forte no Cristianismo. Desde o
passado as comunidades de fé,
depositavam seus lucros aos pés
dos apóstolos, para que fossem
divididos igualmente e ninguém
passasse por necessidade.

O Rei do Universo entregou Seu
Filho para dar a vida pela
humanidade no maior ato de
amor já relatado. Sendo assim,
doar é excelente, mas para
fundamentar-se uma sociedade,
poupar também se faz
necessário; isso também foi
enfatizado na série, onde ao final,
os participantes produziram
porquinhos com garrafa Pet,
para aprenderem de maneira
lúdica, um exemplo de local para
guardar-se as economias.
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Ovos de Chocolate doados
pela fundação CacauShow  

Cestas básicas foram
distribuídas na Fábrica de

Sonhos Bahia. 

Caixas de bombons
Doadas para ação de
páscoa em São Paulo. 

Sacos de pães doados
pelo nosso querido

padrinho Rodrigo para o
lanche das Crianças. 



Aconteceu por aqui

Futebol 

Entrega de cestas básicas 

Clube de leitura 

Apresentação de 
ballet em SP

Aula de música 



Aconteceu por aqui

Páscoa - Biblia ao ar

Oficina de culinária 

Entrega de ovos de Chocolate 

Aula educação
 financeira 

Judô - Fábrica de 
Sonhos Bahia 



Gratidão

Agradecemos a Deus, a todos os padrinhos, parceiros e colaboradores da Fábrica de
Sonhos. Nesse mês de abril não poderíamos deixar de citar a Cacau Show, Coloplast,
Instituto Devolver, Zion Church , Juliana Luziê e seu esposo. Juntos podemos tornar a
“pseudoutopia” de um mundo melhor, em realidade, para as crianças e adolescentes
que participam de cada projeto.

Associação Fábrica  de Sonhos
Caixa econômica federal 
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