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38 anos de Esperança



A Fazenda da Esperança é uma Obra de Deus! Foi Ele quem quis que nascesse uma 
realidade que promovesse o resgate da vida de tantos homens e mulheres e, em 
consequência disto, o resgate de suas famílias. Quando eu, Nelson Giovanelli, re-
lembro aquele dia 29 de junho de 1983, recordo-me de um jovem que participava 
do grupo que se reunia numa esquina para usar drogas e traficar, que me procurou 
pois se sentiu amado e acolhido por Deus, através da minha experiência em viver 
concretamente as palavras do evangelho.

Ele, ao se aproximar, pediu para conversar longe dos demais e disse: “Tomei uma 
decisão, não quero mais ver minha mãe sofrer. Decidi deixar essa vida, mas eu sinto 
que sozinho não vou conseguir, por isso pensei em você. Leva- me para onde você 
quiser. Quero sair dessa. Preciso de alguém que me acompanhe 24 horas”.

Quando aquele rapaz terminou de falar, no meu coração veio a pergunta: Como 
acompanhar alguém 24 horas por dia? Não só porque eu trabalhava e não iria 
dispor do tempo que ele me pedia, mas porque por de trás daquele apelo, hoje eu 
tenho a possibilidade de compreender, havia também o grito silencioso de milhares 
de jovens, crianças, famílias, que buscavam pela Esperança. Depois de 38 anos vi-
vendo esta experiência diariamente, alcanço  esta compreensão.

Então, naquele momento em 29 de junho de 1983, entendi que aquela pessoa que 
o jovem buscava não poderia ser eu. Dentro de mim era claro que ele tinha que ter 
uma experiência com Deus. Então, eu o convidei para ir à Missa no dia seguinte, 
pois eu sabia que a partir disto ele poderia encontrar aquela Pessoa que ele busca-
va: na Eucaristia, na Palavra de Deus, na comunidade reunida, no sacerdote e no 
perdão dos seus pecados.

Esperança que cresce
38 anos de uma



A Fazenda nasceu, portanto, desta realidade - A vida em família. Depois da Missa, 
eu o levei para morar na minha casa. Pouco tempo depois, os outros amigos da Es-
quina foram se sentindo atraídos por aquela vida e queriam dela participar, porque 
viram a transformação que ia acontecendo na vida daquele primeiro jovem. Mesmo 
se, sequer, havíamos pensado em qualquer estrutura física para acolher aqueles pri-
meiros que vieram, o Senhor ia realizando o Seu plano de Amor.

Mais tarde vieram as estruturas: as Fazendas... Eu nem podia imaginar que a “Pes-
soa” que acompanharia 24 horas por dia aquele primeiro jovem   e todos os outros 
que foram chegando ao longo desses 38 anos chamaria muitos outros homens e 
mulheres, que como eu, o Frei Hans, Luci e Iraci para viver esta experiência de doa-
ção total do seu tempo.

Angelucia dos Santos, membro da presidência da Fazenda da Esperança, é uma 
dessas pessoas que ouviu este chamado. Ela conta como chegou à Fazenda:

Sou da cidade de Lagarto/SE. Vim fazer um trabalho voluntário na Fazenda da 
Esperança, pois sentia muito forte o desejo de fazer trabalhos sociais. Tive a oportu-
nidade de conhecer a Fazenda por meio do Movimento dos Focolares. Cheguei aqui 
em 18 de dezembro de 1996 e foi amor à primeira vista. Eu não tinha experiência 
com a adicção, mas tive a oportunidade de conhecer de perto na Fazenda. 

Descobri vivendo 24 horas com as meninas, no trabalho, na participação da espi-
ritualidade e da convivência essa simplicidade de dividir tudo. Por isso, quando vejo, 
hoje, essa imensidão de Fazendas espalhadas pelo mundo sinto gratidão por Deus 
permitir a nossa participação.

Muita gratidão por esses 38 anos da Fazenda! No dia do seu aniversário, 29 de ju-
nho, onde o primeiro acolhido pediu ajuda foi o dia em que nasci. Claro, anos antes, 
mas Deus tinha um plano para a minha vida de nessa caminhada um dia me encon-
trar com esse trabalho e dar tudo de mim para que ele possa continuar crescendo.



Resgate de vidas
Há 38 anos a Fazenda da Esperança recebe milhares de jovens, mulheres e homens que 

buscam a libertação de seus vícios.

Para que todo este trabalho pudesse acontecer, Deus fez nascer no corpo da nossa Obra, 
você, Embaixador da Esperança. O seu apoio econômico permite que todos aqueles que nos 
procuram possam ser recebidos num ambiente seguro, harmonioso, belo, com estruturas 
que permitem até mesmo o desenvolvimento de habilidades profissionais destas pessoas. 
Você, Embaixador, colabora também, no sustento daqueles que dedicam integramente suas 
vidas pelos mais necessitados. 

Não poderíamos pensar em levar a Fazenda para frente sem a “Família dos Embaixadores 
da Esperança”. Você faz parte desta história! Permaneçamos unidos na missão de levar a Es-
perança ao mundo.

Só no ano passado foram mais de:

8.350 
pessoas atendidas no Brasil

2020 foi concluído com a existência de:

94 
unidades no país
74 masculinas
20 femininas

4 novas Fazendas

 Alto Paraíso/RO  Itacoatiara/AM 

 Maués/AM   São Miguel Arcanjo/AM

R$40
Sua contribuição pode 

transformar vidas!

R$60
Doe Esperança Hoje a quem 

dela necessita.

R$80
 Juntos podemos transfor-

mar a sociedade. Ajude!

Leve a Esperança 
que transforma


