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Uma ação que promove 
Esperança! 



Há 13 anos, no dia 12 de maio de 2007, o Papa emérito Bento XVI nos deu este legado: 
“Sejam Embaixadores da Esperança”! Este pedido de amor marcou a história da Fazenda da 
Esperança. Com isto, nasceu dentro desta Obra de Deus uma nova vocação.

Esta vocação chama, sobretudo, pessoas de corações generosos que realizam gestos 
concretos de caridade, através de doações. Estas pessoas formam a “FAMÍLIA DOS EMBAI-
XADORES”! Uma família que ama sem esperar nada em troca. Suas doações, sinal concreto 
de amor ao próximo, se transformam em obras de acolhimento, de evangelização e de 
infraestrutura que permitem à Fazenda da Esperança abraçar tantas vidas e reavivar a fé.

Através da sua participação como Embaixador, seu gesto solidário faz chegar a Esperan-
ça àqueles que dela necessitam. Continuamos crescendo em decorrência da necessidade 
e apelo daqueles que sofrem. Com este apoio é possível oferecer a recuperação a tantos 
jovens, homens e mulheres. Deus nos chama a estar a serviço desta Obra!

da Esperança
Sejam Embaixadores“ “



Embaixador da Esperança

 São Embaixadores da Esperança todos 
aqueles que se dedicam à construção e 
promoção do bem comum. 

 Um Embaixador é quem adere à espiri-
tualidade de praticar o bem independente 
da sua convicção. 

 Aquele que tem o olhar misericordioso.

 Quem leva a boa nova do Carisma da 
Esperança.

Uma vocação que leva a Esperança

 É um chamado para abraçar o desespero 
de tantos jovens que buscam a chance de 
uma nova vida.

 Ter compaixão ativa de não medir forças 
na construção de um mundo com Esperança.

 Possuir a generosidade de partilhar do 
que tem com aqueles que necessitam mais.

 Apresenta a vida nova, o Carisma, aos 
outros.

Laurinda Miguel Granado, da cidade de Pequeri, em Minas Gerais, é Embaixadora há mais 
de 10 anos. Ela conta porque colabora com o nosso trabalho. 

“Para mim passaram rápido esses anos, porque estou sempre em contato com a Fazenda 
da Esperança, visitando. Sou voluntária. Sinto uma alegria muito grande explodindo dentro do 
meu coração, porque a ajuda, mesmo que seja mínima, se torna grande em meu coração. 

A Fazenda, para mim, tem prioridade! Ajudar como Embaixadora e, ver os jovens se recu-
perando, é algo grandioso! Não tenho filhos, nem parentes na Fazenda, mas estes meninos e 
meninas tornaram-se os filhos que eu não tive, como se eu os tivesse adotado”.



R$40
Leve Esperança a quem 

dela necessita!

R$60
Colabore para que 

mais mães e seus filhos 
encontrem Esperança.

R$80
Abrace com amor o sofri-
mento e a dor de tantas 

mulheres.

Neste mês das mães, queremos olhar com carinho especial para tantas mulheres que chegam gestantes 
nas Fazendas da Esperança Feminina e para as mães com seus filhos menores de idade. Testemunhamos, 
em alguns casos, histórias de mulheres que retomaram a guarda das suas crianças. Para nós é primordial 

que elas as tenham por perto!

Doe Esperança a mães e seus filhos!

Portas abertas aos moradores de rua
Atualmente temos 153 Fazendas em 24 países; 103 unidades estão 

em funcionamento no Brasil que, em primeiro lugar, recebe a ajuda dos 
Embaixadores da Esperança.  No ano passado acolhemos mais de 2200 
moradores de rua e esperamos poder receber mais 700 em 2021.

Hoje, com a colaboração dos Embaixadores, conseguimos manter 
45% dos custos mensais de cada ex-morador de rua acolhido. Os de-
mais custos advêm da realização de Lives Solidárias (35%), de doações 
espontâneas de empresários (15%) e através da venda de produtos da 
Fazenda da Esperança (5%).

Neste mês dedicado a você, querido Embaixador da Esperança, que-
remos expressar nossa gratidão pela sua generosidade. Assim, convida-
mos você a desfrutar do conteúdo que preparamos para este Boletim 
e a participar conosco, da Missa em Ação de Graças aos Embaixadores, 
no dia 14, com transmissão ‘ao vivo’ pela Rede Vida de televisão, Face-
book e Instagram da Fazenda da Esperança. Você pode estender esse 
convite a outras pessoas! Participe!


