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Era setembro de 2000... Nelson Giovanelli, co-fundador da Fazenda da Espe-
rança, estava no Mosteiro das Irmãs Franciscanas, em Siessen - Alemanha, no 
dia em que a Igreja celebrava a Festa do Apóstolo Mateus. Nelson relembra: 
“Durante aquele dia, meditando sobre toda a passagem do Evangelho que traz 
o relato do chamamento de Jesus a Mateus, quando Jesus faz o convite a ele 
“Segue-me”, algo bateu muito forte dentro de mim. Naquela época, muitos que 
já haviam se recuperado, haviam provado uma vida de sobriedade através da 
força da vivência da Palavra. Assim, pensei, deveriam ser eles a assumir, por pri-
meiro, a realidade missionária da Fazenda da Esperança”.

Depois deste evento, começaram a surgir vários convites para que fossem 
abertas Fazendas da Esperança em outros países. Foi uma surpresa quando 
recebemos o convite para abrir uma unidade na Alemanha. E foi também nes-
te período, que entendemos a necessidade de lançar o convite para a “Missão 
Segue-me 2000”, por meio de uma carta enviada a todos os nossos acolhidos.

Klaus Rautenberg, membro da Família da Esperança, esteve na missão de 
abertura da Fazenda na Alemanha e conta como foi essa experiência:

Lembro-me que tínhamos muito medo de como seria, pois, a 
Alemanha, um país com outros hábitos e cultura! Como seria possí-
vel fazer as coisas que estávamos acostumados a fazer com os jovens 
no Brasil? Mas, fomos... Durante um ano inteiro nosso trabalho foi 
somente a retirada de lixo do local onde seria instalada a Fazenda. 
Um total de 70 containers de lixo não reciclável. Nós estávamos nesse 
espírito de querer dar a vida, querer dar tudo. Depois de alguns meses 
acolhemos dois jovens da antiga Alemanha oriental, que cresceram 

aquilo que
de graça se recebe



dentro de um regime onde nunca ouviram falar de Deus. Não eram 
ateus por convicção, mas por não conhecer. Como éramos muitos, 
eles mergulharam na convivência conosco. Os dois ficaram muito im-
pactados com esta nova vida!         conclui Klaus.

Assim, após 20 anos em que a primeira carta foi escrita, sentimos a necessida-
de de fazer uma nova edição para muitos outros jovens que, depois de conhe-
cerem e viverem a experiência do Carisma da Esperança, se sentem chamados 
a dar de forma gratuita aquilo que receberam. 

Muitos destes novos missionários são nossos acolhidos que ainda estão na 
caminhada da recuperação; outros, são “ES” que já se recuperaram e vivem na 
sociedade e, outros ainda, são voluntários que buscam uma vida voltada para 
Deus. Dessa vez, a proposta é uma ação para fortalecer e reanimar as Fazendas 
existentes e abrir novas comunidades para onde fomos convidados. 

Felipe Rampazo é um “ES” que atualmente vive como responsável de umas 
das casas no Centro Masculino, em Guaratinguetá/SP. Ele relata como tem vivi-
do o processo de preparação para a missão na Tailândia: 

Quando retornei para minha cidade, desejei colocar em comum o 
que eu tinha. Vendi o meu carro. O dinheiro destinei para pagar custos 
que teria com a missão e o restante coloquei em comum para quem 
precisasse. Fiquei inseguro, porque ficaria sem reservas para algum 
eventual problema. Mas, tenho confiado muito na Divina Providên-
cia. O que me marcou muito foi conciliar a responsabilidade de uma 
casa com a preparação da viagem. Preciso usar o período da noite, 
das horas de descanso, para estudar inglês e os temas de formação. 
Às vezes, é bem cansativo, mas Deus me retribui muito em felicidade e 
amor.  Minha missão já começou aqui!

Missão Segue-me 2000 - Assim começaram os primeiros trabalhos da construção da primeira Fazenda na Alemanha.



representa, você Embaixador, na missão de levar Esperança
ao maior número de pessoas.

Cada Missionário
               ajuda a levar
Esperança aos países
da América Latina

R$ 60               você chega
aos diversos estados
brasileiros.

R$ 40                embarca
para a África e Ásia.
R$ 80

Um movimento missionário intitulado “Missão Vem e Segue-me”, surgiu por inspiração dos 
fundadores da Fazenda da Esperança no ano 2000 e foi vivido por várias pessoas que deseja-
vam levar o Carisma da Esperança a outros países. 

Agora em 2021, após 20 anos, foi lançada a 2ª edição deste projeto. Desta vez, serão 75 
missionários de diversos países que deram seu “sim” a um convite feito pela Fazenda da 
Esperança.  Serão 55 homens, 18 mulheres e 1 casal que realizarão esta “Divina Aventura” 
missionária para levar ou reavivar o Carisma da Esperança em países como Tailândia, Filipi-
nas, Moçambique, Argentina, México, Suíça, Polônia, Itália, Bélgica, Alemanha e, também, 15 
pessoas deste grupo sairão em missão para diversos estados brasileiros. 

Desde fevereiro deste ano estes missionários estão participando, com os fundadores, de 
formação online, com diversos temas e tarefas, que os motivam e animam a experimentar, 
desde já, no lugar onde vivem, o clima de missão. A previsão é de que ainda em 2021 eles 
partam para seus destinos. 

Queremos recordar que é também através da sua generosidade, querido(a) Embaixa-
dor(a), que os missionários podem levar a Esperança aos lugares mais distantes.


