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De realizar
o meu sonho
de cursar uma
universidade!
Muitos jovens adventistas sonham em
se preparar melhor para a vida, buscar
realização proﬁssional e, ao mesmo
tempo, servir à missão da igreja como
discípulos e cidadãos capacitados.
Nossas universidades foram preparadas
para lhes proporcionar tudo isso.

Mais de 35 mil
participantes beneficiados
Possibilidade de ganhos
incríveis para o pagamento
da sua faculdade

Chegou a minha vez!
Para mais informações do projeto, acesse:

sonhandoaltobrasil.com
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Já terminou o Ensino Médio?
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Qual curso universitário deseja fazer?
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Se NÃO, qual ano está
cursando?
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O que é?
É um programa do Ministério de Publicações da Igreja Adventista
na América do Sul, destinado a jovens que sonham em ingressar em
alguma universidade e não possuem os recursos necessários para
isso. O projeto também serve como estímulo ao crescimento pessoal
e espiritual, bem como um melhor preparo para a vida como um todo.

Benefícios
Engajamento na missão
de levar o evangelho
Descontos de até
35% nas mensalidades
das universidades
adventistas

Envolvimento com a missão

Experiências incríveis

O projeto Sonhando Alto consiste em levar
literatura às pessoas, promovendo o cuidado com
a saúde, o relacionamento familiar, a educação
dos filhos e a mensagem da breve volta de Jesus.

Além de fazer muitas amizades e conhecer
diferentes culturas, você viverá experiências
que marcarão sua vida para sempre.

Por meio do contato diário com as pessoas, o
participante desenvolverá o espírito missionário de
Jesus, vivendo para servir e salvar.

Crescimento espiritual
Crescimento
espiritual

Novas amizades

No programa Sonhando Alto, você
desfrutará de total dependência
de Deus, por meio de cultos
inspiradores, estudo diário da
Bíblia, comunhão, oração e
vivência marcante ao lado de
novos amigos e de Jesus.

Ao conhecer sobre a colportagem, vi que além de ser usado por Deus, poderia
realizar grandes sonhos na minha vida. Deixei meu emprego e mesmo com
medo, eu e minha esposa fomos colportar. Hoje digo: os planos de Deus
são infinitamente maiores que os nossos.Tudo o que precisamos fazer é nos
entregar nas mãos Dele e nos permitir ser conduzidos por Seu Santo Espírito.
Lucas Cordeiro - Sonhando Alto 2019

Estava impressionada como os jovens conseguiam realizar seus sonhos
por meio do Projeto Sonhando Alto. Isso me despertou o interesse
para conhecer a colportagem. Após colportar nas férias e viver
experiências incríveis, decidi pedir demissão do meu emprego
estável e ir colportar para cursar a faculdade dos meus
sonhos. Hoje faço parte das pessoas que realizaram seu
sonho de estudar em uma faculdade adventista.
Katiane Ferreira - Sonhando Alto 2017

Acesse o QR Code
para conhecer histórias
incríveis de quem já venceu
por meio do projeto.
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