
5 ANOS DA FÁBRICA DE SONHOS
 

NO DIA 26 DE JUNHO A FÁBRICA DE SONHOS
COMPLETOU 5 ANOS DE EXISTÊNCIA. 

UM POUQUINHO DA 
NOSSA HISTÓRIA

ATIVIDADES NO CAMPO DA COMUNIDADE

5 anos lutando para que as nossas crianças
vivam uma infância de maneira saudável, com
direito a brincar, estudar, sonhar e realizar. 

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. 
Então, junto a um grupo de voluntários
fantasiados de palhaços começaram 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 sua famílias
no campo de uma das comunidades.
As atividades eram feitas aos domingos,
começando com um almoço que era servido
para todos os participantes, e após o almoço
tinha muita dança, brincadeira, teatro e
história bíblica.



ACELERANDO COM A GLOCAL

 
DESAFIOS QUE ENCONTRAMOS

Durante as visitas a comunidade, os
voluntários começaram a ver de perto a
vulnerabilidade das crianças e adolescentes,
expostos a crenças, violências e vícios, que
eram nocivos para o desenvolvimento deles.
Foi aí que receberam a direção de Deus para
abrir um projeto com programas na área da
educação, esporte e cultura, para as  crianças
e adolescentes que viviam nessa comunidade.

Na linha de frente desse projeto estava Janaili
Fiuza, Aline Ramalho e Pamela Santos. 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.

DEPOIMENTOS DE ALGUMAS FAMÍLIAS QUE ATENDEMOS

DA GARAGEM PARA O MUNDO
LEVANDO TRANSFORMAÇÃO

 



Essas lindas bailarinas já participavam das
aulas de ballet há 4 meses aqui na Fábrica,
mas apenas uma, tinha o uniforme
completo.
Na semana passada as meninas foram
surpreendidas ao chegarem na aula e
encontraram  sacolinhas com o nome delas.
Na sacola estava o tão sonhado uniforme de
ballet. 
Somos gratos a Deus por mais essa provisão.

Esse mês tivemos mais de 100 pais
presentes na reunião, abordamos o tema
7 necessidades básicas da criança, foi
um tempo de muito aprendizado.
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As nossas quatro turminhas de
informática concluíram o módulo I, e
estão radiantes com os seus certificados.
No próximo mês vão iniciar no modulo II.

REUNIÃO DE PAIS

CLONCLUSÃO DO PRIMEIRO 
MÓDULO DE INFORMÁTICA

MAIS UM SONHO REALIZADO

- 433 Cestas básicas 
- 100 máscaras
- 70 kits higiene 

Diário de quarentena
Distribuímos: 

SOMOS GRATOS 
A VOCÊ POR FAZER

PARTE DESSE SONHO.

MAIS UM SONHO REALIZADO

@fabricadesonhosinstituto www.fabricadesonhos.ong.br


