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O mês de maio no Brasil é lembrado
por ser instituído o Dia Nacional de
Combate ao Abuso eExploração Sexual
de Crianças e Adolescentes (18 de
Maio), devido ao caso Araceli que
aconteceu em 1973, na cidade de
Vitória (ES), em que, absurdamente
uma criança de 8 anos foi
sequestrada, estuprada e morta por
jovens de classe média.
Sabemos que esse tema é
extremamente forte e muito relevante,
já que o Brasil ocupa o 2° lugar no
ranking mundial de abuso sexual
infantil e apenas 7,5 % dos casos
chegam a ser denunciados.
Nós como Fábrica de Sonhos,
entendemos que toda a vez que
acontece uma atrocidade referente ao
abuso sexual infantil (a exemplo de no
Brasil 4 meninas serem violentadas a
cada 1 hora), Deus se entristece muito,
e nós também! A criança na
sociedade é a figura da inocência,
pureza e do amor genuíno e não é à
toa que Jesus disse em uma das
passagens Bíblicas mais conhecidas
que:
Então disse Jesus: "Deixem vir a mim as
crianças e não as impeçam; pois o
Reino dos céus pertence aos que são
semelhantes a elas".( Mt 19:14) 
Infelizmente o ciclo de injustiça,
perversidade e imoralidade vem
tomando espaço ao redor dos tempos
nomeio da sociedade, onde muitos
tornam-se abusadores. 

Erroneamente, é imaginado, que a
figura de um agressor é de alguém
distante, mas é comprovado que 64,8%
possuem vínculo familiar ou são
conhecidos da vítima e 62% convivem
na mesma casa.
Com esses dados em conjunto,
percebemos que trabalhar a
prevenção é um desafio, pois além de
ensinar as crianças ainda há a
necessidade de alertar as famílias e
confrontar a sociedade mediante
esses terríveis dados estatísticos.
A Fábrica de sonho disse “Eis-me aqui”
para enfrentar a guerra contra esse
tão difícil cenário, e percebeu que
trabalhar a prevenção é sem dúvidas,
um bom começo. Vamos contar mais
para vocês...



Aconteceu na Fábrica de Sonhos SP E BA 

Durante o mês de maio
aproximadamente 40 pais, 15
voluntários e mais de 200 crianças
receberam instruções sobre a
prevenção ao abuso sexual infantil.
Além disso, uma Igreja com 8 líderes de
Ministério Infantil recebeu o
treinamento por meio da Fábrica de
Sonhos, foi um tempo muito precioso e
louvamos a Deus por nos permitir servir
como soldados nessa terrível guerra
contra essa triste realidade.

As crianças de 7 a 11 anos foram divididas em diferentes turmas, e participaram
de 4 aulas sobre a temática. Nesses encontros contamos que elas são como
tesouros e seus corpos também são precisos e por isso, ninguém deve e nem
pode tocar de forma indevida. As aulas seguiram e fomos valorizando os tipos de
toques que chamamos do “SIM” (aqueles sem intenções maldosas) e toques do
“Não” (aqueles com perversidade e malícia). 

Um pouco sobre o treinamento com as crianças



Aconteceu na Fábrica de Sonhos SP E BA 

“As vezes coisa mais corajosa a se
fazer é pedir ajuda”

Com isso, entramos no tema da importância de se pedir ajuda em qualquer
situação suspeita ou em que possam ser coagidas, e explicamos que “as vezes
coisa mais corajosa a se fazer é pedir ajuda”. Por meio de diversas dinâmicas
elas construíram a figura do adulto de confiança com as características que
esse deve ter e finalizamos o ciclo de aulas ensinando sobre a rede de proteção,
com: conselho tutelar, ONG, escola, posto de saúde, igreja entre outros.
Lançamos mão de recursos interativos como jogos de tabuleiro, vídeos infantis,
livros de histórias, manuais e louvores infantis. Foram momentos de muita
reflexão!

O milagre da multiplicação
A Bíblia conta a história da multiplicação (João 6 vs 8-13) em que em meio a
falta de alimento e após a benção do Mestre (Jesus), a multidão foi totalmente
alimentada. Cremos nesse poder da multiplicação. Embora somos limitados por
recursos humanos para chegarmos com a informação sobre o abuso infantil aos
que precisavam saber em dado momento, as próprias crianças foram contando
e espalhando para professores, familiares, líderes de igrejas. Com isso, tivemos
pessoas que contactaram a Fábrica para saberem mais. Deus é fiel!



Mês de maio também é mês de enfatizarmos a importância da valorização da
Família por meio das nossas guerreiras: as mães! Mais de 90 mães participaram
das ações, receberam cartões confeccionados por seus filhos e chocolates.  Na
Bahia houve uma linda apresentação de Ballet, das meninas para suas mães.
Vale ressaltar, que muitas mães que participam direta e indiretamente das
atividades da Fábrica de Sonhos, são senhoras muito fortes pois apesar de não
terem a figura masculina nas suas casas (devido as quebras do modelo
familiar), seguem batalhando e sustentando seus filhos, para que esses possam
ter um futuro abençoado por Deus. Parabéns a todas a mamães.

Aconteceu na Fábrica de Sonhos SP E BA 



O clube da leitura realizado
semanalmente na Fábrica de
Sonhos tem um projeto que se
chama “SuperLeitor”. A criança
recebe uma cartela para marcar os
nomes dos livros que leu, autores e
datas e é desafiada a fazer resumos
orais dos livros para que os
professores possam certificar-se de
que de fato foram lidos. A ideia se
espalhou e o colégio em que muitas
crianças estudam adotou a ideia.
Seis crianças da Fábrica de Sonhos 
 já completaram a cartela, leram 16
livros (cada uma) no período de 2
meses! Entendemos que isso é
construção do conhecimento e
além de abençoa-las no
desenvolvimento atual, auxiliará
futuramente para que quando
adultos, possam vir a fazerem
provas com análises interpretativas,
de maneira mais favorecida, como
por exemplo: vestibulares, ENEM,
entre outras. Ler e interpretar são
bençãos!
Cada criança que completar a
cartela recebe um certificado de
super leitor e um prêmio.  

Aconteceu na Fábrica de Sonhos SP E BA 



São Paulo 

Esse mês tivemos o privilégio de recebermos na Fábrica de Sonhos – São Paulo
a visita do Pastor Lucas Hayashi e alguns irmãos da Zion. Foi um tempo precioso
e de muito aprendizado para todos nós. Muitos princípios que usamos na
Fábrica de Sonhos fazem parte de uma sequencia de aprendizados que temos
com o G5.2 (Ministério infantil da Zion).  
Há mais de 4 anos a  Zion Church tem nos apoiado e com isso nos permitido
viver milagres. Enviando recursos, voluntários, e convites para conferências..
Louvamos seja a  Deus,  pela parceria e generosidade dessa igreja.

Testemunho
Um adolescente de 11 anos que frequenta o clube da leitura e  vive em uma
situação extremante precária tendo que ajudar a cuidar de dois irmãos ( 1 ano e
5 anos), criou um bloqueio mental acreditando que não sabia ler e que não era
capaz. Ao ser estimulado a ler em uma das aulas, com uma atenção
direcionada, ele descobriu que sabia ler! Seu coração ficou radiante ao juntar
cada letra, formar sílabas, palavras e frases. Em um dia ele leu o livro inteiro e
depois disso não parou mais de ler. Somos gratos a Deus pelo o que Ele tem
realizado na vida de nossas crianças e adolescentes.
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Famílias em situação  de
vulnerabilidade sendo

acompanhadas.

Projetos acontecendo 
semanalmente.

Crianças sendo atendidas de 2
à 4 vezes por semana, com
alimentação, discipulado e

atividades gratuitas na área da
educação, esporte e cultura. 

voluntários ativos nas duas
unidades do instituto (São
Paulo e Cruz das Almas)
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Kits de higiene pessoal 

Cestas básicas foram
distribuídas para famílias
que atendemos em SP E

BA. 

Lembrancinhas foram
distribuídas no dia 

das mães.

Kimonos foram distribuídos
para alunos do Judô da
Fábrica de Sonhos SP. 



Aconteceu por aqui

Entrega de kit de higiene 
para meninas da Ba 

Entrega de cestas básicas 

Saboreando um 
delicioso lanchinho 

Apresentação de 
ballet dia das mães Ba 

Aula de ballet SP 



Aconteceu por aqui

Ballet - Fábrica de
 Sonhos Bahia 

Aula de violão

Visita de madrinhas/padrinhos 
que apoiam a Fábrica de Sonhos 

Inscrição para terceira
edição do programa

Jovem Aprendiz

Discipulado dos meninos
12 à 15 anos.  



Gratidão

Precisamos construir na Bahia- Deus já nos abençoou com o terreno agora
precisamos de recursos para construir na Bahia a Fábrica de Sonhos.
Atualmente, usamos um espaço compartilhado o que impossibilita muitas vezes
de realizar alguns trabalhos por logística de horários dividindo espaços.
Precisamos construir, a princípio, um salão com 2 banheiros e uma cozinha. 

voluntários e Líderes na Bahia- Apesar da grande quantidade de crianças e
familiares que atendemos na Bahia, ainda é escasso o número de pessoas que
servem nesse local conosco. Precisamos de missionários de longo prazo para
que possam servir esse povoado que estamos inseridos.

Campanha de Inverno- Observamos que muitas crianças que participam dos
projetos têm chegado nesses dias de frio sem roupas próprias para esse tipo de
clima. Pedimos a todos que orem para Deus abençoar nossa campanha de
inverno na qual queremos doar roupas de frio e cobertor para essas famílias que
precisam.

Associação Fábrica  de Sonhos
Caixa econômica federal 

PIX CNPJ 28.470.618/0001-34
Ag: 3256 C/C 1875-4 Op: 003

@fabricadesonhosinstituto

www.fabricadesonhos.ong.br

Agradecimentos
 
Gostaríamos de agradecer a Zion Chruch, a cada padrinho/madrinha, voluntário,
colaborador, intercessor e a todos que de alguma forma fazem esses projetos
acontecerem. Vocês fazem parte do MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO que temos
vivenciado.  Que Deus possa abençoar a cada um.

@fabricadesonhosbahia


