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Foco do mês de Março
TREINAMENTOS

 

Na Fábrica de Sonhos Bahia realizamos treinamentos para a prevenção e tomada de
decisão frente a situações de crianças e adolescentes que vivenciam o abuso sexual
infantil. Essa questão é frequente em São Paulo, na região onde atuamos como Instituto,
mas muito frequente nos vilarejos da Bahia, que também estamos agindo como Missão. 
Lutamos diariamente para que nossas crianças sejam livres de qualquer tipo de abuso
que possa querer denegri-las. Em maio trabalharemos com maior ênfase essa temática,
será o Maio Laranja. Para isso, os voluntários estão sendo treinados sobre como agirem ao
se depararem com casos de abuso sexual infantil, como ensinar a prevenção, e a
contextualização histórica e epidemiológica desse tema! Informe-se também, e unidos
vamos levantar a bandeira contra essa terrível situação! 

TREINAMENTO SOBRE A PREVENÇÃO E ATITUDES
FRENTE A QUADROS DE ABUSO INFANTIL
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Mais treinamentos 
 

A psicopedagoga Lilian Fernandes realizou
avaliação cognitiva nas crianças, e a partir
dos diagnósticos, será possível buscarmos
caminhos para descobrirmos as formas
pelas quais algumas crianças aprendem a
ler e a escrever e, dessa maneira, sermos
mais efetivos no processo ensino-
aprendizagem.

Nossa querida conselheira Maristela
Rodrigues também foi até a Bahia treinar
nosso time sobre Plano de Vida e
Propósito. Foi incrível! 

Bianca Castro e Fernanda Lamana líderes
do projeto “Meu Futuro Começa Hoje” na
Fábrica SP,  treinaram as voluntárias que
também estão à frente desse projeto. Além
disso, realizaram uma ação  com as trinta
adolescentes (meninas) que são atendidas
por esse projeto na Bahia.

Esse mês  a fundadora da Fábrica de Sonhos
Janaili Fiuza  junto a 4 voluntarias da Fábrica
SP passaram alguns dias na Fábrica Bahia
fornecendo treinamentos.
 

Vivemos em uma sociedade cheia de estigmas em
que as pessoas muitas vezes são notadas e ditas
importantes se tiverem visibilidade, curtidas,
seguidores, as melhores roupas ou o estereótipo
considerado (a) bonito(a). Com o uso dos 4 livros Você
é Especial; Você é Meu; Se eu ao Menos Tivesse um
Nariz Verde e; Um presente Maravilhoso (Max
Lucado) trabalhamos no nosso clube de leitura que
dons e talentos são presentes dados por Deus e que
cada pessoa com sua peculiaridade é muito
importante e especial, tendo consigo sua
singularidade e missão de transformar o mundo.

Serie Você é especial



  Dinâmica Autoimagem  
 
 

A Bíblia narra que cada um é feito imagem e
semelhança de Deus e quanto a isso cabem
várias interpretações. Quando pensamos em
imagem, logo nos vêm a mente o instrumento
utilizado para que o reflexo da pessoa ou do
objeto aconteça. Esse refletir, pode ser por meio
da água, das câmeras de um celular ou do mais
comum: um espelho!
“Então Deus determinou: “Façamos o ser
humano à nossa imagem, de acordo com a
nossa semelhança.” (Genesis 1 vs 26a)
E foi com o uso de um instrumento desses (o
Espelho), que vivenciamos Deus trabalhando de
forma extraordinária na autoestima, no coração
e na visão de mundo das meninas que fazem
parte da Fábrica Bahia. Trinta meninas
participantes do projeto, não conseguiam se
olhar nos espelhos, elas choravam, algumas
falaram que tinham vontade de morrer, outras
não conseguiam nem falar, as que diziam algo
se expressavam que quando olhavam doía. 
As voluntárias do “Meu Futuro Começa Hoje” ao
se depararem com essa situação durante um
encontro, declararam as verdades de Deus para
a vida delas, e ministraram sobre a Paternidade
de Deus para selar o momento, no qual cremos
que Deus trabalhou poderosamente. No final,
elas receberam o caderno de devocional
“Simplificando no Secreto” (editora quatro
ventos), a editora fez a doação desses
devocionais. Além desse momento, tivemos
outro dia com elas, em que ensinamos a realizar
o devocional e começar uma jornada de
relacionamento e tempo com Deus. Foi mega
especial! 

Acreditamos que ninguém pode mudar o mundo 
sozinho,  mas atuando juntos, veremos transformação. 
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