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“... A Paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, 
assim também eu vos envio.” Jo 20,21



A cada quaresma vivenciamos um tempo preparatório, de conversão interior e re-
visão daquilo que nos impede de estarmos firmes em Deus. Após termos trilhado 
este caminho de conversão e com a Sua Ressureição, Jesus nos envia. Ele diz: “... A Paz 
esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio” (Jo 20,21). Este 
é o convite de Jesus a cada um de nós para partirmos ao encontro do próximo e levar 
a eles a Sua mensagem da Páscoa. Ele vive! Cremos na Vida Eterna, na mensagem do 
Evangelho. 

O missionário, portador da boa notícia, carrega em sua bagagem aquilo que ele 
adquiriu com a sua experiência de ter encontrado uma vida nova. O missionário o vive 
um movimento de “sair de si” para percorrer situações e lugares antes inimagináveis. 
Tudo deixa, esvazia-se de si mesmo, porque reconhece a necessidade de que mais 
pessoas tenham este encontro com o próprio Cristo, a Esperança.

Nesta perspectiva, dentro das Fazendas da Esperança, os missionários são convi-
dados a lutar por um só objetivo: o desejo de levar esta nossa vida a todos os povos, 
portar o que somos e as experiências que vivemos, baseadas na vivência da Palavra 
de Jesus, que é a Esperança. 

Apoiados nesta certeza é possível a abertura de novas unidades da Fazenda, onde 
muitos experimentam viver nosso carisma, nos lugares mais distantes. Acolher ho-
mens e mulheres fragilizados pelo consumo das drogas, transformando dor em ale-
gria.  Enfim, levar Esperança a 24 países, na Ásia, África, Américas e Europa. 

Levar Jesus, 
a Esperança, a todos



Você faz parte dessa missão!

Suas doações, sinal de amor ao próximo, se transformam em obras de evangeli-
zação, infraestrutura e acolhimento que permitem a Fazenda da Esperança abraçar 
tantas vidas e reavivar a fé.

Christine Magg, membro da Família da Esperança, nasceu na Alemanha e mora na 
França. Ela conta como sentiu o desejo de ser missionária.

“Quando criança, no jardim de infância, houve a despedida de uma freira e ela foi contar “Quando criança, no jardim de infância, houve a despedida de uma freira e ela foi contar 
que iria em missão para a África. Naquele mesmo dia, eu disse para a minha mãe que que-que iria em missão para a África. Naquele mesmo dia, eu disse para a minha mãe que que-
ria ser missionária e ajudar aos outros. ria ser missionária e ajudar aos outros. 

Mais tarde, ao fazer uma experiência concreta com Deus, com esse grande Amor através Mais tarde, ao fazer uma experiência concreta com Deus, com esse grande Amor através 
da Palavra e na vivência fraterna com o próximo, tornou-se mais forte o desejo por essa da Palavra e na vivência fraterna com o próximo, tornou-se mais forte o desejo por essa 
missão de levar a minha própria experiência: que Deus ama a cada um de nós. Então, a missão de levar a minha própria experiência: que Deus ama a cada um de nós. Então, a 
primeira vez que saí do meu país como missionária foi há 18 anos, para ir ao Brasil. Ir ao primeira vez que saí do meu país como missionária foi há 18 anos, para ir ao Brasil. Ir ao 
mundo e oferecer Deus para os demais. mundo e oferecer Deus para os demais. 

Todas as fases ao longo desses anos me levaram ao entendimento de duas palavras muito Todas as fases ao longo desses anos me levaram ao entendimento de duas palavras muito 
importantes: acolher e dialogar. Porque ser missionário é “fazer-se um” com aquele que eu importantes: acolher e dialogar. Porque ser missionário é “fazer-se um” com aquele que eu 
encontro. Vou, primeiramente, acolher o outro como ele é, e depois, entrar num diálogo de encontro. Vou, primeiramente, acolher o outro como ele é, e depois, entrar num diálogo de 
amor. Assim, conheço outras culturas, outras realidades e formas de agir, de viver a fé etc. amor. Assim, conheço outras culturas, outras realidades e formas de agir, de viver a fé etc. 

O que me move também como missionária é encontrar a unidade na diversidade. Isso é O que me move também como missionária é encontrar a unidade na diversidade. Isso é 
o maior tesouro, unir-se nas diferenças e no Amor!”o maior tesouro, unir-se nas diferenças e no Amor!”

É preciso refletir sobre esse tempo que 
toda humanidade vive, ainda passamos 
pela pandemia, mas vemos Esperança.



R$40
Um ato de amor pode 

transformar vidas. Ajude!

R$60
Seja sinal do Cristo Ressuscitado, 

doe Esperança hoje!

R$80
Faça parte da missão de levar 

Esperança.

Ajude-nos a levar Amor e Esperança aos mais vulneráveis na sociedade. 

Apoie
a missão!

Oferecer um tesouro
Para a Fazenda da Esperança MISSÃO significa levar o novo estilo de vida, fruto da 

experiência da vivência da Palavra, ao próximo. Este é nosso Tesouro! Com este desejo 
procuramos oferecer a todos que terminaram o seu ano de recuperação e continuam 
vivendo em sobriedade, a oportunidade de viver um período de três meses de formação 
e aprofundamento no Carisma, seguidos de uma experiência missionária em alguma de 
nossas unidades no mundo. São as chamadas “Escolas Missionárias”, onde, anualmente, 
participam mais de 100 jovens.

A Esperança necessita envolver o mundo! Com isso, há 20 anos, nascia a proposta inti-
tulada “Missão Segue-Me” com o intuito de espalhar o Carisma da Esperança pelo mundo. 
Na ocasião participaram vários missionários, inflamados pelo desejo de levar ao mundo 
este Tesouro encontrado. Foi naquela época, que surgiu a primeira Fazenda da Esperança 
fora do Brasil, na Alemanha. 

Agora, sentimos novamente o forte desejo de resgatar aquela proposta para fortalecer 
e reanimar as Fazendas da Esperança existentes e, quem sabe, inaugurar novas unidades. 
O novo grupo da “Missão Segue-Me - 2020” é composto por 142 pessoas que já estavam 
vivendo nas Fazendas há mais de 6 meses. Atualmente, este grupo vive um período de 
formação e preparação para sair em missão e a previsão é de que em julho de 2021 par-
tam nesta divina aventura.  


