
SIM, A FÁBRICA DE SONHOS
NASCEU EM UMA GARAGEM,
E NESSE LUGAR QUE
COMEÇAMOS A SONHAR,
COM UM PRESENTE E
FUTURO MELHOR PARA AS
NOSSAS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES. 

INSTITUTO FÁBRICA DE SONHOS
BOLETIM INFORMATIVO MENSAL | EDIÇÃO 39 | 2022 - JUNHO 



Em 2014 Janaili Fiuza, liderava o ministério infantil da sua igreja local, foi quando
sentiu um forte desejo de alcançar as comunidades ao redor  da igreja. Junto a
grupo de voluntários, fantasiados de palhaços, começou a visitar as
comunidades. 

Em 2016, ao voltar de um treinamento missionário da Jocum (Jovens com uma
missão), Janaili e cia, começaram a fazer atividades  com as crianças e suas
famílias no campo de uma das comunidades.

As atividades eram feitas aos domingos, começando com um almoço que era
servido para toda comunidade, e após o almoço, tinha muita dança,
brincadeira, teatro e história bíblica. Durante as visita  à comunidade,
começaram a ver de perto a vulnerabilidade das crianças e adolescentes,
expostos a crenças, violências e vícios, que eram nocivos para o seu
desenvolvimento. 

“Foi ai que recebemos a direção de Deus para abrir um projeto com programas
na área da educação, esporte e cultura para essas crianças e adolescentes”. 

Na linha de frente desse projeto estava a Janaili Fiuza, Aline Ramalho e  Pamella
Vieira, elas alugaram uma garagem na comunidade e iniciaram com
atividades de  reforço escolar, oficinas e programa de prevenção ao abuso
sexual infantil.
Sim, a Fábrica de sonhos nasceu em uma garagem, e nesse lugar que
começamos a sonhar, com um presente e futuro melhor para as nossas
crianças e adolescentes. 

6 anos de Fábrica de Sonhos  



Aconteceu na Fábrica de Sonhos São Paulo 

Esse mês nossas adolescentes que participam do discipulado tiveram a 
 oportunidade de assistir Hadassa o musical.

Foi uma experiencia incrivel para as nossas adolescentes, elas sairarm do teatro
impactadas com tudo que receberam ao mergulharem nessa história. 

Ester era uma orfã judia, criada pelo seu primo Mordoqueu e sem nenhuma
promessa em particular. Mas a sua história revela a forma como Deus abre o
destino de qualquer pessoa que guarde as suas prioridades.

A Fábrica de Sonhos teve o mês marcado
por uma oportunidade incrível: Ter um
stand na maior conferência de ministério
de crianças do Brasil.  
G5.2 é o ministerio de crianças da Zion
Church, Instituição que apoia a Fábrica de
Várias formas há 4 anos. 
Também recebemos o convite para enviar
Três lideres da Fábrica São Paulo e uma
da Fábrica Bahia   para  participar de
todas as sessões da conferência. 

Stand Conferencia  G5.2



Aconteceu na Fábrica de Sonhos São Paulo 

AS AULAS DE DANÇA VOLTARAM
"Finalmente as aulas de dança voltaram".  Essa foi a fala das nossas crianças e
adolescentes com a volta das aulas de danças. Ê lindo presenciar a alegria
deles ao receber a oportunidade de dançar em um espaço humano, maduro
e comprometido em realizar sonhos. E a dança não fica só na sala não, até a
nossa recepção vira palco pois eles não querem mais parar de dançar. 

E claro, não poderia faltar a nossa tão esperada festa Junina. Já virou tradição
comemorar o aniversario da Fábrica de Sonhos com pescaria, boca do palhaço,
jogo da orgola, muito algodão doce e comidinhas deliciosas. 
 

Festa Junina



Aconteceu na Fábrica de Sonhos São Paulo 

Projetos ativos 
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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. 

Cobertores foram
entregues para as nossas
crianças e adolescentes. 135135

sacos de pães de forma e
bisnaguinhas, foram

distribuídos para as famílias
que atendemos em São Paulo. 



Aconteceu por aqui

Festa Junina 

Entrega de cobertores 

Devocional

Festa Junina 

Hadassa o musical 



Informativo Junho



Gratidão

• Escola Bíblia de Féria - Nos dias 12 à 16 de junho teremos uma escola bíblica de
férias na fábrica de sonhos São Paulo, e precisamos de recursos humanos e
também financeiro, para conseguirmos servir almoço e lanche da tarde para
nossas crianças, pois nesse tempo de férias as crianças ficam sem as duas
refeições que fazem na escola e acabam não tendo acesso a uma alimentação
adequada. 

- 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.

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 TRANSFORMAÇÃO  que temos vivenciado.  

@fabricadesonhosbahia


