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NOVIDADES
DA ESPERANÇA
Inaugurada nova unidade em 
Santa Branca/SP

OBRAS SOCIAIS
Centros de Educação Infantil 
oferecem vagas para crianças

GRUPO 
ESPERANÇA VIVA
A extensão da Fazenda da Esperança 
que leva o carisma ao mundo
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Caro Embaixador (a) voltamos agora o nosso olhar 
para o ano de 2022. É comum associarmos o início de 
um ano novo a desejos e ideias, como novos começos, 
mudanças e movimentos, que gostaríamos de trazer 
para nossas vidas. O filósofo grego Aristóteles entendia 
o movimento como qualquer tipo de mudança. Quan-
do, em seus escritos, ele falava da “chegada finita à re-
alidade”, queria dizer que algo só muda na medida em 
que realmente se move. Isso pode não corresponder 
mais ao entendimento de hoje, no entanto, penso que a 
essência desta afirmação é muito atual: cada mudança 
é um sinal de vitalidade, um sinal de que algo está vivo 
e acontecendo.

Este ano, a Família da Esperança adotou o lema “En-
raizar a Esperança”, para o qual queremos convidar toda 
a Família dos Embaixadores a vivenciar. O lema não 
contradiz um novo começo, uma mudança ou qualquer 
movimento? Devemos agora ousadamente nos lançar e 
lutar pela mudança ou trata-se de criar raízes?

No mundo turbulento de hoje, onde muitas coisas são 
facilmente acessíveis e alcançáveis, onde tudo parece 
girar, as mudanças tornaram-se parte da vida cotidia-
na de cada um de nós e os novos começos essenciais 
para a sobrevivência. Como uma obra social, também 
nós somos desafiados a realinharmos constantemente 
as necessidades, exigências e desafios em constante 
mudança. 

Acolher um viciado em drogas ou álcool, oferecer a 
um sem-teto um lugar para ficar, cuidar de um paciente 
com HIV ou cuidar de órfãos é um processo muito com-
plexo hoje em dia, na maioria das vezes envolve muita 
burocracia. Como foi simples e fascinante há apenas 
alguns anos! Mas aqui, talvez, esteja a resposta à neces-
sidade urgente de nosso tema para o ano. 

Ainda hoje, a novidade que precisamos enfrentar 
todos os dias pode se tornar uma aventura divina. De 
modo especial nas mudanças, nos novos e desejados 
começos, em todas as dificuldades em acolher o novo, 
encontro Aquele que é minha raiz e minha esperança: 
Jesus. E, então, a pergunta”como eu faço?”, e não “o que 
eu faço?”, ganha importância.

Klaus Rautenberg
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Espaço do Projeto Girassol passa por reformas 
O projeto Girassol está presente no bairro São Manoel, na 

cidade de Guaratinguetá/SP, há aproximadamente 30 anos. 
A iniciativa começou a partir de um desejo de Iraci Leite, uma 
das fundadoras da parte feminina da Fazenda da Esperança, de 
acolher e proporcionar atividades às crianças, que ficavam nas 
ruas depois do período de aulas nas escolas.

A reforma e construção ocorreram entre julho de 2019 e agos-
to de 2020. No entanto, devido à pandemia o retorno das ativi-
dades presenciais só foi possível em 16 de novembro de 2021.

Hoje o espaço contém: 01 quadra coberta de esportes, 01 
espaço de playground, 01 sala de atividades, 04 salas para os 
profissionais (assistente social/educadores), 02 banheiros para 
crianças e adolescentes, 01 banheiro para pessoa com deficiên-
cia, 01 banheiro para funcionário, refeitório, cozinha, despensa, 
01 sala multiuso e 01 almoxarifado.

Fazenda Sagrada Família conquista cozinha e padaria
A unidade da Fazenda da Esperança localizada em Parelhei-

ros, extremo sul da cidade de São Paulo, conquistou uma nova 
cozinha e padaria. De acordo com Jorge Cabral, responsável 
pela unidade “tudo foi feito com recursos das doações dos vo-
luntários”. As reformas começaram em julho de 2021 e foram 
concluídas no mês de setembro de 2021.

Essa unidade foi inaugurada no dia 16 de fevereiro de 2020. A 
cerimônia presidida por Dom José Negri, PIME, bispo diocesa-
no de Santo Amaro, contou com a presença dos fundadores da 
Fazenda, frei Hans Stapel, ofm e Nelson Giovanelli.

Inaugurada nova unidade em Santa Branca/SP
A Fazenda da Esperança inaugurou uma unidade na cidade 

de Santa Branca/SP, no Vale do Paraíba. No local funcionava a 
casa Logus, que pertencia à Diocese de São José dos Campos. 
Há algum tempo a propriedade foi doada para a implantação da 
Fazenda, que permaneceu com o nome “Casa Logus”.

O bispo Dom José Valmor César Teixeira, presidiu a Santa Mis-
sa de inauguração. A ocasião contou com a presença de Adriano 
Levorin, prefeito da cidade de Santa Branca, Pe. Luiz de Mene-
zes, membro da presidência, César Cotrim, responsável regional 
Sudeste I, de Nelson Giovanelli e frei Hans, fundadores da Fazen-
da da Esperança; e os Grupos Esperança Viva da região.

Novidades da Esperança
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 Eu sou Embaixador e participante consciente das necessidades da 
Fazenda da Esperança. Conheci a Fazenda  através das missas aos 

sábados, que às vezes são celebradas  pelo Frei Hans e ele nos motiva a 
sermos Embaixadores da Esperança. E foi o que eu fiz.

O que fica mais marcante é o acolhimento que se tem com as pessoas 
que são praticamente excluídas na sociedade e a gente vê todo o carinho 

com que eles são tratados. Afinal, são emergidos de uma necessidade 
e há poucas possibilidades disso acontecer. Conhecendo o trabalho da 

Fazenda a gente fica muito mais sensibilizado e pronto a servir de todas 
as maneiras. Para nós que viemos visitá-los e ficamos conhecendo todos 

esses testemunhos de acolhida e de entrega à Jesus, guardamos um 
sentimento de comprometimento, por isso pretendo visitar a Fazenda da 

Esperança mais vezes e servir no que for possível. 

Testemunho de Vida

A história de Renato é semelhante à de milhares de pessoas, que se 
recuperam na Fazenda da Esperança. Hoje, depois de ter encontrado 
um novo estilo de vida, ele é responsável pela unidade da Fazenda, na 
cidade de Santa Branca/SP.

José Luiz Meda 
 Rio de Janeiro/RJ 

A Voz do Embaixador

Para conhecer mais esse testemunho, 
acesse o Youtube através do código 

abaixo

  embaixadores@fazenda.org.br       (12) 3128 8900

Compartilhe seu testemunho ConosCo:

“Se eu tirasse R$1,05 para comprar o biscoito da minha filha iria de-
sinteirar o dinheiro da minha cocaína. Então, não comprei o biscoito 
para poder comprar cocaína para mim... No dia seguinte, pedi ajuda 

para ser acolhido... Cheguei à conclusão que precisava de ajuda”.  

missa

todo sábado 

às 7h00 

na rede vida 

programa fazendo esperança

REDE VIDA
sábado: 8h

TV EVANGELIZAR
domingo: 2h30
CANÇÃO NOVA

sábado: 13h
domingo: 13h30

TV REDE CATOLICA 
domingo: 2h30

TV HORIZONTE
quinta-feira: 7h30
sexta-feira: 5h30
domingo: 00h30
TV IMACULADA

segunda: 7h05 e 13h30
quinta: 07h05 e 13h30

AMAZONSAT
segunda: 10h00 e 18h00

quarta: 9h00 e 17h00
TV CIDADE DE TAUBATÉ

terça-feira: 7h
sexta-feira: 21h30

TV SUDOESTE 
sábado: 8h00TV BARRETOS 

quarta: 20h30 e sábado: 10h40
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Centros de Educação 
Infantil oferecem vagas 
para crianças 

Voluntariado

Obras Sociais

Entre os dias 3 e 5 de dezembro de 2021 acon-
teceu mais um encontro do Projeto Espalhando 
Esperança, na Fazenda da Esperança São Libó-
rio/ Pedrinhas, em Guaratinguetá/SP. A finalida-
de deste encontro foi apresentar aos jovens que 
possuem o desejo de fazer uma experiência mis-
sionária a oportunidade de conhecer nossa Obra, 
nosso carisma, os acolhidos em recuperação e as 
opções de voluntariado existentes. 

Desde a criação do projeto, em 2014, acolhemos 
muitos jovens que vivenciaram belas experiên-
cias missionárias. Se você ficou interessado sobre 
a possibilidade de doar a sua vida por um tempo, 
entre em contato conosco (12) 996134952. 

Ficaremos felizes em poder acompanhar você 
ou esclarecer possíveis dúvidas.

        @esp_alhandoesperancaoficial

Atualmente, a Obra Nossa Senhora da Gloria – Fa-
zenda da Esperança é responsável pela gestão de 5 
Centros de Educação Infantil (CEI): CEI Nossa Senho-
ra de Lourdes, CEI São Manoel, CEI São Pedro Após-
tolo, CEI São Francisco, CEI Francisco e Idalina Gui-
marães, localizados na cidade de Guaratinguetá/SP. 

Para o ano de 2022 foram abertas mais de 135 vagas 
disponibilizadas em editais de seleção, divulgados 
no Portal Fazenda (portalfazenda.org), assim como 
a lista dos selecionados e as vagas remanescentes. 

O processo seletivo acontece por meio de inscri-
ções, entrevistas e avaliações socioeconômicas das 
crianças e suas famílias. Um dos critérios de avalia-
ção é a situação de vulnerabilidade e/ou risco social 
relacionada à criança.
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Grupo Esperança Viva

GEV, a esperança na sociedade
A extensão da Fazenda da Esperança que leva o carisma ao mundo

O Grupo Esperança Viva (GEV) é um instrumento 
de evangelização, sendo uma extensão da Fazen-
da da Esperança na sociedade. O GEV nasceu no 
ano 2000 com a missão de oferecer apoio espiri-
tual aos ES (Iniciais da palavra “Esperança”, nome 
dado pelos fundadores aos que terminam 1 ano 
de recuperação nas Fazendas).

Nesses 22 anos de existência o GEV cresceu e, 
diante da busca de familiares por apoio, abriu-se 
a todas as pessoas que se identificam com o Ca-
risma da Esperança, isto é, na vivência do Evan-
gelho como estilo de vida. Hoje são 301 grupos 
espalhados em 15 países, com média mensal de 
participação de 12 mil pessoas, entre Es, familia-
res, pessoas em busca de encontrar sua sobrieda-
de, e outros que desejam se aprofundar na espiri-
tualidade que anima as Fazendas da Esperança.

Os participantes dos grupos se reúnem sema-
nalmente para meditar a Palavra de Deus, par-
tilhar experiências e promover ações concretas 
na sociedade. Entre as ações realizadas estão: 

receber e orientar jovens interessados em se re-
cuperar na Fazenda, visitar presídios e periferias 
e desenvolver ações sociais, no mesmo clima fa-
miliar vivenciado nas comunidades da Fazenda 
da Esperança.

Mensalmente, é proposta uma “Palavra de Vida”, 
retirada do Evangelho, para ser aprofundada e 
tomada como meta espiritual do mês. Os parti-
cipantes recebem boletins informativos e pro-
postas concretas de necessidades da Fazenda, 
para as quais são convidados a colaborar, além 
de participar de missões de abertura de novas 
Fazendas. 

O Grupo Esperança Viva é um verdadeiro impul-
so, para os que participam dessa experiência, e 
que vivem a Palavra. As ações do GEV representam 
esse amor que existe nos encontros, que transbor-
da e faz chegar até a sociedade. Dessa forma, é 
possível afirmar que o GEV é essa ponte entre a 
Fazenda da Esperança, a família e a sociedade. 
Contato Central GEV   (12) 99717 4492 ou  (12) 3218 8906

Por Indira Brito

Laranjeira Photography
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Acontece

Quer saber tudo o que acontece nas 
Obras Sociais da Fazendas da Esperança?

O dia do ES é uma data importantíssima para nós. Depois de tudo que enfrentamos 
durante a pandemia, esse evento merece ser muito comemorado. 

O evento acontecerá em todas as  Fazendas da Esperança no mundo.
Es é a abreviação de Esperança, cujo nome foi dado pelos fundadores a 

todos que terminam o ano de recuperação na Fazenda da Esperança ou 
no Grupo Esperança Viva.

Neste ano de 2022 queremos, além da programação online, realizar 
eventos presenciais em todas as Fazendas da Esperança.

30 de janeiro
Acompanhe nossa programação especial para o mês de 

janeiro em nossas Redes Sociais, portal da Fazenda ou App.

Doar agora!
Aponte a câmera do seu celular para o código...
Aparecerá o número de nossa Chave PIX, com ela você poderá fazer sua 
doação através de seu APP do banco. Pronto, você nos ajudou a espalhar 
mais Esperança.

Acompanhe-nos pelas redes sociais e portal:
        fazendadaesperanca/
       @fazendaesperanca
       @fazendadaesperanca
       portalfazenda.org

A Fazenda da Esperança mais perto de você
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     Seja você um multiplicador da Esperança.
Ajude-nos a conquistar mais embaixadores. 
Conte aos amigos e familiares como é bom ajudar quem precisa

 Acesse: portalfazenda.org ou ligue:
         (12) 3128 8900
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