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“Um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos” ...

Quando lemos as histórias bíblicas, muitas vezes, paramos para pensar como
tantas coisas aconteciam no passado e aparentemente não ocorrem mais nos
dias de hoje. A Bíblia dentre tantos livros especiais, tem um que é muito incisivo
sobre uma temática importantíssima: a fé!

A Carta aos Hebreus fala sobre a “galeria dos heróis da fé”, pessoas que por
meio da fé venceram batalhas, não morreram frente a terríveis ameaças, e
ouviram a Deus construindo um relacionamento de confiança com Ele.

A Fábrica de Sonhos viveu nesse mês de agosto experiencias sensacionais de
provisão por meio da fé, através do “crer sem ver”, vamos contar uma em
especial para vocês.

Era um domingo aparentemente como outro qualquer, mês de agosto, aquele
clima meio temperado nem muito quente nem muito frio, mas Deus já tinha
marcado um encontro com a liderança da Fábrica de Sonhos, e esse momento,
aconteceu fisicamente em um auditório na Igreja Zion em SP, mas acreditamos
que espiritualmente houve uma conexão muito maior. Aquele dia que seria
comum, tornou-se um marco na história da Fábrica. 
 
Uma pessoa que estava responsável por trazer a ministração da noite falou
sobre fé. Ele contou como a instituição que participava conseguiu ser suprida
das necessidades, a partir da gratidão, por meio da fé. Enfatizou sobre a
importância de agradecer, mesmo que fisicamente, não estivesse sendo
visualizada a provisão ainda, mas acreditando que ela já teria sido alcançada. 

Aconteceu na Fábrica de Sonhos 



“Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não
vemos.”
Hb 11 vs.1
Versão NVI (Nova Versão Internacional)

Naquele domingo, a Fábrica de Sonhos passava por um desafio gigantesco e a
pessoa que ministrava não fazia ideia ao contar seu relato. O início da
construção de uma sede na Bahia precisa ser engajado até final de 2022, pois o
espaço o qual faz-se uso, é compartilhado e só pode ser utilizado até dezembro.
Mas como construir sem tijolos, sem cimento, sem mão de obra, materiais no
geral... como construir sem dinheiro?
Deus trouxe uma convicção gigantesca a liderança da Fábrica, a partir da
palavra ministrada domingo e na terça feira diversos líderes reunidos em uma
reunião oraram, agradecendo por essa provisão, mesmo que fisicamente nada
existia.
Na sexta feira, Deus enviou uma pessoa que não fazia ideia de nada disso, e
abençoou a Instituição com 70% dos recursos necessários para a primeira parte
da construção da Fábrica Bahia!
Não temos palavras para agradecer por tanta generosidade dessa doadora e
também a Deus que ouviu nossas orações mais uma vez, respondendo no
mundo físico a necessidades físicas e também espirituais. 

Aconteceu na Fábrica de Sonhos 

Desafios Fábrica de Sonhos Bahia
Construa esse sonho conosco! 

Já temos 70% dos recursos que precisamos para construir três salas de aula, 
 dois banheiros, uma cozinha e um escritório na Bahia. Compramos parte do
material para iniciarmos a obra. Se você quiser nos ajudar com os 30% restantes
para a construção desse sonho,  entre em contato conosco.



Aconteceu na Fábrica de Sonhos Bahia 

Meu Futuro Começa Hoje e Escola Bíblica

Estamos muito felizes em poder compartilhar que o projeto de discipulado para
meninos de 12 a 16 anos iniciou-se na Bahia. Acreditamos, que os valores
trazidos na Palavra de Deus, podem mudar o presente e o futuro de toda a
sociedade, e é com base nessa prerrogativa que esses adolescentes estão
sendo ensinados a serem mais parecidos com Jesus, nosso exemplo de Mestre!
Somos gratos a Deus também porque aos sábados, a Fábrica de Sonhos Bahia
está conseguindo implementar o Ensino Bíblico para as crianças. Com base na
mesma trajetória trazida para Escola Bíblica de Férias com as crianças em São
Paulo, as da Bahia estão aprendendo também sobre a historicidade das
escrituras, a criação de Deus, a queda da humanidade, o sacrifício de Jesus e o
privilégio da presença do Espírito Santo e da Trindade. Está sendo edificante
para os pequenos e para os que ensinam também!

A música é algo leve e inspirador. Traz ritmo não apenas a canção, mas a vida.
Quando se aprende música há um combo de detalhes que vêm embutido
nessa máxima, como: disciplina, coordenação motora, harmonização e
dedicação. Por isso, estamos muito felizes em contar para vocês que na Fábrica
de Sonhos Bahia iniciou o projeto de violão com 17 adolescentes! Em breve
teremos novos tocadores para elevar nossa escuta com as melodias do viver.



163163
Crianças sendo atendidas de 
 duas vezes por semana, com

alimentação, discipulado e
atividades gratuitas na área da

educação, esporte e cultura. 

1313
Voluntários ativos 

Aconteceu na Fábrica de Sonhos Bahia 

77
Projetos acontecendo 

semanalmente. Famílias em situação  de
vulnerabilidade sendo

acompanhadas.

9494

Projetos NÚMERO DE
PARTICIPANTES 

BALLET 42 

CLUBE DE LEITURA 74 

REFORÇO ESCOLAR 74 
CLUBE DOS MENINOS

AULA DE VIOLÃO

ESCOLA BÍBLICA

17

22
103

CLUBE DAS MENINAS 29

471471
Refeições fornecidas

para crianças e
adolescentes.

(Meu futuro começa hoje)



Aconteceu na Fábrica de Sonhos São Paulo 

Novos projetos

O contato com o canto é algo do ser humano. Quem nunca cantou em um
karaokê ou com a turminha da igreja? A música pode nos elevar a proximidade
com Deus e é um instrumento maravilhoso para o ensino através da
determinação. Na Fábrica de Sonhos SP há diversas crianças que sonhavam em
aprender a cantar e no mês de agosto iniciou-se um projeto de aulas de canto.
Somos gratos a Deus e a todos envolvidos por mais essa conquista.

Aula de canto

Um idioma global

Algo maravilhoso que aconteceu na
Fábrica de Sonhos em SP foram dois
projetos novos de aulas de inglês. A
demanda é tanta de crianças e
adolescentes querendo aprender esse
idioma, que foram montadas 3
turmas. Sabemos da importância de
falar-se vários idiomas para o
mercado de trabalho, viagens e
entendimento de mundo.
Agradecemos por cada pessoa
envolvida para que essa realidade
seja acessível às crianças das
comunidades alcançadas.



Aconteceu na Fábrica de Sonhos São Paulo 

Um Convite de Antemão : Um
espetáculo está “no forno”

Os preparativos para o Espetáculo de fim de ano já estão a todo o vapor. As
crianças iniciaram o estudo da temática “Ouse Sonhar”, e se você está lendo
esse informativo, já está mais que convidado para vir prestigiar conosco esse
grande evento de finalização do ano que será dia 13/12/2022!  Reserve essa data
na agenda e só vem!



Aconteceu na Fábrica de Sonhos São Paulo 

FÁBRICA SP EM NÚMEROS 

150150
Crianças sendo atendidas de 2

à 4 vezes por semana, com
alimentação, discipulado e

atividades gratuitas na área da
educação, esporte e cultura. 

8484
Famílias em situação  de

vulnerabilidade sendo
acompanhadas.

voluntários  e
colaboradores ativos

3232
1212

Projetos acontecendo 
semanalmente.

516516
Refeições fornecidas para as

crianças, adolescentes e
voluntários.

Cestas básicas foram
distribuídas.

44



Aconteceu na Fábrica de Sonhos São Paulo 

PROJETOS ATIVOS

Projetos 
NÚMERO DE

PARTICIPANTES 

92BALLET

JUDÕ 58

CLUBE DE LEITURA 

REFORÇO ESCOLAR 
FUTEBOL

72
72
40

JOVEM APRENDIZ 09

DANÇA 56

CLUBE DOS MENINOS 14
AULA DE VIOLÃO 16

CLUBE DAS MENINAS 15

INGLÊS

CANTO

34

07



Aconteceu por aqui

Clube das crianças  BA 

Aula de violão BA

Clube da leitura BA

Projeto Super Leitor SP 

Ação prevenção de abuso
com o Instituto Amarelinhas

 

Clube das crianças BA 

Ballet Fábrica BA 



Informativo Junho



A Fábrica de Sonhos em São Paulo tem desejado expandir o alcance de suas
atividades para moradores da região do “Tubo”. É um local de extrema
vulnerabilidade social e encontra-se um pouco distante da sede atual. Para isso
necessitaria a locação de uma perua a qual levaria as crianças dessa
comunidade para que participassem da Fábrica. Precisamos desses recursos
físicos, financeiros e humanos, você pode orar conosco?

Máquinas de Costura-> temos o desejo de realizar um projeto de desenvolvimento
comunitário, alçando famílias e ensinando uma profissão por meio da arte da
costura. precisamos de recursos humanos, físicos e financeiros para esse tempo.
Construção da Sede Fábrica de Sonhos (Bahia)->  Recursos Humanos, Físicos e
Financeiros para que esse sonho torne-se uma realidade.
Liderança Fábrica de Sonhos Bahia

Expandindo o Perímetro de Influência 
 

 

Agradecimentos
 
Agradecemos a Deus, a Família Zion Church, a cada padrinho e madrinha,
financiadores de sonhos, intercessores, voluntários e colaboradores que juntos
constroem um mundo mais agradável para cada criança, adolescente e família
participantes da Fábrica! Que Deus abençoe a todos!

informativo Agosto 

Associação Fábrica  de Sonhos
Caixa econômica federal 
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Ag: 3256 C/C 1875-4 Op: 003 www.fabricadesonhos.ong.br

@fabricadesonhosinstituto
@fabricadesonhosbahia


