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A cada ano é escolhido um lema de modo que juntos vivamos num só espírito. Para 
2021, foi escolhida a frase “Unidade, nossa Esperança”.  Se estivermos unidos e vivermos 
este amor que o Evangelho nos convida, vai nascer a esperança e um mundo melhor, um 
mundo mais fraterno e divino.

Queremos convidar você a viver essa proposta da Unidade junto conosco. Teremos, com 
a graça de Deus, muitas oportunidades para concretizar o desejo de Jesus para nós: “Que 
todos sejam um, como eu e o Pai somos um” Jo 17,21. 

Nossos fundadores, Nelson Giovanelli, frei Hans, Luci Rosendo e Iraci Leite receberam 
essa força, pelo Carisma da Unidade, e tiveram a coragem de se aproximar daqueles que 
estavam à margem da sociedade. 

Com isso, Nelson propõe a você um percurso para construir a unidade, que traz os frutos 
da presença de Deus para qualquer convivência humana:

Um só coração

Amar a todos  

Significa não fazer distin-
ção e ver cada um como 
um irmão, como um can-
didato a viver a unidade 
comigo; ser tolerante. Esse 
primeiro passo é funda-
mental para iniciar a cons-
trução da unidade.

Amar sempre  

A nossa natureza huma-
na é limitada, temos as 
dificuldades de convivên-
cia e tantos outros obs-
táculos que podem fazer 
com que nos paralisemos 
na capacidade de amar 
continuamente. As mães 

são os maiores exemplos 
daquelas que amam sem 
cessar. Precisamos aproxi-
mar o nosso amor limita-
do e humano ao amor de 
Deus que nunca cessa de 
amar, mesmo quando nós 
não correspondemos.



Amar por primeiro  

Deus sempre deu o primei-
ro passo de amar a huma-
nidade quando mandou 
Seu Filho Único para nos 
salvar. Então, se conse-
guirmos dar esse passo de 
sermos sempre os primei-
ros a amar contribuiremos 
para que a Unidade entre 
os homens aconteça. 

Amar a cada um 
como quer ser amado 
(Fazer-se um)  

Deus se fez um com a hu-
manidade quando entrou 
no seio da Virgem Maria. 
Assim, cada um que faz 

esse esforço de ir ao en-
contro do outro, sendo 
humilde e empenhando-se 
em fazer com que o outro 
se sinta acolhido contribui 
para que a unidade acon-
teça. E o outro ao se sentir 
amado vai querer retribuir 
a esse amor. 

Amar o inimigo  

No Evangelho essa é uma 
novidade que Jesus trouxe. 
Ele pediu que rezássemos 
por aqueles que nos per-
seguem, amássemos os 
inimigos e perdoássemos 
70x7. Sem essa dimensão 
do amor de Deus, que faz 
chover sobre os bons e 

os maus, faz nascer o sol 
sobre os justos e injustos, 
é impossível chegar à uni-
dade.

“Tudo que fizerdes 
ao menor dos meus pe-
queninos a mim o fizes-
tes.” Mt 25,40 (Ver Jesus 
no outro)  

É o que dá sentindo a to-
dos os passos anteriores. 
Quando vejo Jesus no 
outro, consigo dar os pas-
sos com maior facilidade, 
porque não vou somente 
amar o rosto daquele que 
estou vendo, mas enxergar 
nele a presença de Deus.

“Na minha vida pude experimentar todos esses pontos e os resultados que essa técnica 
produz. Quando tinha 20 anos de idade e passando por uma esquina, onde muitos jovens se 
encontravam para usar drogas, procurei amar a todos me fazendo um. 

Dei o primeiro passo de me encontrar com eles, deixando o medo de lado. Amando como 
eles gostariam de ser amados, procurando superar o sentimento de rejeição que eu sentia no 
olhar deles e finalmente vendo Jesus em cada um.” (Nelson Giovanelli)



Que tal iniciar este novo ano presenteando alguém com Esperança? Faça esse gesto e colabore na constru-
ção de um mundo em que todos “sejam um”.

R$60
Pratique o bem 

em 2021!

R$80
Só o amor constrói a unidade. 

Ajude a salvar vidas!
Não espere o ano passar,

doe esperança hoje!

R$40

Construa a unidade amando o próximo!

Somos mais de 150 unidades masculinas e femininas, em 24 países. Essa é uma realização do desejo de Deus, 
que chega através dos pedidos da Igreja, por meio de bispos e de representantes da sociedade civil, para que 
novas Fazendas da Esperança sejam implantadas.

A obra de Deus e o resgate de tantas vidas são visíveis!  Entre os meses de março e novembro de 2020 foram 
acolhidas 2156 pessoas, vindas das ruas, com a campanha  Fazer o bem faz bem  e aproximadamente 1055 
perseveram em nossas Fazendas.

Aqui no Brasil, investimos com sua doação o total de R$ 1.224.547,50. Isso nos possibilitou de reformar casas 
de acolhidos, oferecer o saneamento necessário, poços artesianos em regiões de seca, unidades da Fazenda 
agora tem carro para transporte dos acolhidos, compra de móveis e eletrodomésticos,  instalação de  rede 
elétrica, sem falar em centenas de mães que puderam trazer filhos e filhas para a recuperação.  Além disso, 
enviamos auxílio para Fazendas da América Latina e África.

Isso é possível através da sua colaboração! Juntos construiremos uma sociedade melhor, onde mais jovens, 
mulheres e homens encontrem um novo sentido em viver. Neste ano de 2021, contamos com você para conti-
nuar a levar Esperança. Muito obrigado!

Unidade que se espalha


