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NOVIDADES
DA ESPERANÇA

Ação Sonho de Esperança 
envia doações para a África

FAMÍLIA 
DA ESPERANÇA

Encontro da Família da Esperança é 
realizado na Guatemala

GRUPO 
ESPERANÇA VIVA

Peregrinação GEV, 
o mergulho na origem



Esperança de ir além, agora!
Certa vez o maior teólogo protestante do século XX, 

Karl Barth, escreveu a seguinte frase: “Qualquer pessoa 
que tenha ouvido a mensagem da Páscoa não pode mais 
andar por aí com um rosto trágico e liderar a existência 
sem humor de alguém que não tem esperança”.

Enquanto escrevo essas linhas imagino a mim e depois 
muitos outros com uma expressão sem bom humor 
e um pouco resignados. Isso não pode ser o rosto da 
Páscoa! Essa face que ofereço ao outro certamente 
também não tem o poder pascal.

A Páscoa tem tantos significados diferentes na 
sociedade pluralista e consumista de hoje. Para o cristão, 
uma mensagem central permanece: a morte não tem 
a última palavra. Esta busca de sentido é tão peculiar 
ao homem que os cientistas falam de um caráter 
antropológico. Muito simplesmente, o homem não está 
satisfeito com o fato de que após a morte é o fim e que 
tudo tem um fim. Independente de sua convicção, ele 
sempre olha para o além do início e do fim.

Vamos nos perguntar: O que fazemos, por que 
pensamos em algo como a eternidade? O que não 
fazemos por respeito à eternidade? 

Aqueles que experimentam uma nova vida na Fazenda 
e se lançam em sua jornada já experimentam um sabor 
de eternidade. É a transição de um estilo de vida mortal 
para um despertar esperançoso. 

A cada ano, no domingo da misericórdia, celebramos 
o dia do GEV (Grupo Esperança Viva). Este ano será no 
dia 24 de abril. O GEV é a extensão da Fazenda, que vive 
todo o carisma da Esperança na sociedade. Se olharmos 
agora para o que acabamos de considerar, podemos 
dizer sem hesitação que o GEV tem uma missão muito 
especial, a de viver a partir de e para a eternidade. Os 
momentos difíceis, as dores, o desespero, o fracasso, as 
perdas e as derrotas não podem ser a última palavra.

Nesta edição do informativo da Esperança queremos 
mostrar que somos chamados a ser pessoas pascais, ou 
como Dietrich Bonhoeffer dizia: “Aquele que conhece a 
Páscoa não pode se desesperar”.

Tenha uma boa leitura.

                                                                Klaus Rautenberg
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Universidade de Pernambuco assina convênio
com Arquidiocese em prol da Fazenda 

Dom Fernando Saburido, arcebispo de Olinda e Recife, assinou 
um Convênio de Cooperação Técnica com a instituição em prol da 
Fazenda da Esperança.  A proposta é que a universidade ofereça ati-
vidades de extensão em assuntos educacionais, culturais e espor-
tivos, científicos, tecnológicos e de pesquisa, ou seja, não envolve 
apoio financeiro. “É através da educação que podemos transformar 
a vida das pessoas”, disse o reitor da UPE em relação a importân-
cia do acordo. O convênio será estendido a todas as Fazendas da 
Esperança localizadas no Estado de Pernambuco e tem a duração 
prevista em contrato de 5 anos, no entanto, pode ser prorrogada. 

Ação Sonho de Esperança envia doações para a África
A Fazenda da Esperança está há mais de 15 anos presente no con-

tinente africano. Hoje são 9 unidades, duas dessas missões desen-
volvem trabalhos além da recuperação de dependentes químicos e 
outros vícios, como o atendimento a crianças nas creches, escolas e 
centros de formação para jovens. 

No início deste ano foi realizado o show Sonho de Esperança com 
o objetivo de dar um novo passo de auxílio para a população que 
vive nas diversas regiões, próximas à Fazenda da Esperança, na Áfri-
ca. Até o final do mês de janeiro foram arrecadados 143 mil reais, o 
que tornou possível a aquisição de 6 toneladas de sementes, que 
aos poucos chegam até as pessoas mais necessitadas.

Fazenda da Esperança inaugura nova casa em Piraju/SP
A Fazenda da Esperança inaugurou uma nova casa em sua pro-

priedade. A casa passa a ser a residência de Dom Salvador Paruzo, 
bispo emérito de Ourinhos. “Graças a Deus conseguimos realizar a 
construção dessa casa, que será não somente um lugar de benção, 
mas de acolhida de maneira especial para os bispos e sacerdotes 
que queiram passar um tempo de fraternidade, de esperança e re-
cuperação”, afirmou o bispo.

Placas solares são instaladas na unidade em Belém/PA
No mês de fevereiro a Fazenda da Esperança masculina Nossa Se-

nhora de Nazaré, localizada na cidade de Belém no Pará recebeu 
placas solares. Em seguida, deu início ao projeto de instalação nas 
suas dependências. Com isso, a unidade passa a economizar nos 
gastos com energia elétrica.

Novidades da Esperança
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A Fazenda da Esperança é um canal pelo qual você contribui e sabe que está ajudando o 
mundo onde vivemos. Não precisa ser muito, porque o pouco partilhado realiza uma trans-
formação. Minha família e eu há muito tempo entendemos a lógica de que o pão que co-
memos deve ser partilhado com o próximo. Então contribuir, adquirir os produtos e estar 
frequentemente com o pessoal da Fazenda, para nós é uma grande alegria, gera uma paz 
enorme. Pedro Paulo dos Santos - Embaixador de Aracajú/SE

A Voz do Embaixador

A Família dos Embaixadores agradece a todas as pessoas 
de corações generosos, que contribuem de forma concreta 

com as obras da Fazenda da Esperança.

 

São recebidos adultos de ambos os sexos, por-
tadores do Vírus HIV em fase sintomática crônica, 
em condições de vulnerabilidade socioeconômi-
ca, em especial, pobreza e exclusão social, sem 
apoio familiar.

O trabalho com portadores do vírus HIV já existia 
em Guaratinguetá/SP, desde 1986. Neste período 
começaram a aparecer os primeiros casos de con-
taminados pelo vírus HIV entre usuários de drogas 
injetáveis que vinham se recuperar e após a con-
clusão do tratamento muitos se encontravam com 

Você sabia que a Obra Social Nossa Senhora da Glória
Fazenda da Esperança oferece acolhimento institucional

a pessoas portadoras do HIV?

a saúde debilitada devido aos sintomas crônicos 
da doença, dificultando o retorno à sociedade.

Para dar apoio ao doente com AIDS na fase 
sintomática crônica, em 03/09/1994 foi criada 
a primeira unidade de atendimento, em Guara-
tinguetá -SP e em 23/10/1995 foi inaugurada no 
Município de Lagoinha-SP a Casa Sol Nascente II, 
recebendo pacientes encaminhados da grande 
São Paulo. 

Em 22/10/2001, foi inaugurada, na cidade de For-
taleza-CE, a terceira casa de Apoio Sol Nascente. 

Obras Sociais
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Testemunho de Vida

Voluntariado

Com alegria gostaria de partilhar com todos 
os Embaixadores da Esperança a novidade do 
primeiro encontro do Espalhando Esperança no 
Nordeste. O momento foi realizado na Fazenda 
da Esperança, localizada na cidade de Jaboatão 
dos Guararapes, no Estado de Pernambuco. Sem 
dúvidas, uma experiência que marcou a vida de 
todos os participantes, principalmente pela dis-
posição e abertura desses jovens diante das pos-
sibilidades missionárias. O encontro ocorreu nos 
dias 11, 12 e 13 de fevereiro e contou com a pre-
sença de pernambucanos de diferentes regiões 
do Estado, além de participantes de Minas Gerais 
e São Paulo. 

Cada encontro do Espalhando Esperança tem 
suas particularidades e se adapta de acordo com 
o lugar onde é realizado. É bem coerente com a 

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

Compartilhe seu testemunho ConosCo:

Fernando Henrique Pereira passou a viver no mundo das drogas e do álcool durante a 
adolescência. 

“Chegou a um ponto que eu não conseguia mais, não tinha mais forças. E a única ma-
neira que encontrei foi se entregar e esperar o pior... a morte, a doença...”
No entanto, ao chegar à Fazenda da Esperança, decidiu viver o momento presente. “Cheguei em meio 
aquele acolhimento de amor. Eu estava há tantos dias sem tomar banho e escovar os dentes, vivendo 
por viver e aquilo me trouxe esperança de um novo dia”.  

Venha ser um voluntário
Por Filipe Campos

espalhandoesperanca@fazenda.org.br

 (12) 99735-9241
@esp_alhandoesperançaoficial 
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proposta missionária, pois os participantes já en-
tram no clima de missão e se desconstroem da 
sua realidade para cultivar a linguagem universal 
que é o amor. Foram muitas as oportunidades 
dos jovens se encontrarem com os acolhidos, in-
clusive nos momentos de trabalho. 

Já temos data marcada para o próximo Encon-
tro do Espalhando Esperança, que acontecerá na 
Fazenda da Esperança das Pedrinhas em Guara-
tinguetá-SP, nos dias 22, 23 e 24 de abril. Espera-
mos por você! 

Caso, você tenha interesse de saber mais sobre 
o nosso projeto entre em contato:

Para conhecer mais esse testemunho, 
acesse o Youtube através do código abaixo
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Família da Esperança 

“A Família da Esperança é uma Associação Internacional de Fiéis, aprovada pelo Pon-
tifício Conselho para os Leigos da Igreja Católica. Uma nova comunidade nascida em 
meio aos mais necessitados. Em tantos anos de trabalho ajudou milhares de jovens 

no mundo inteiro a se libertarem da dependência. Descobriu que seu carisma é a Es-
perança, a qual motiva os homens e mulheres a se transformarem em ‘homens novos’ 

e ‘mulheres novas’ e, portanto, a assumirem a missão de “levar a Esperança, Jesus 
Cristo, ao maior número de jovens do mundo inteiro”.

Encontro da Família da Esperança é 
realizado na Guatemala

No início deste ano foi realizado um encontro 
da Família da Esperança da Região Interameri-
cana na Fazenda masculina da Guatemala, com 
a participação de 7 pessoas. Nesse encontro os 
participantes puderam conhecer mais sobre a 
Família da Esperança. Além disso, vivenciaram 
momentos de convivência, formação e oração. 
No encerramento alguns deram passos como 
membros da Família da Esperança.

Transferência de alguns 
membros da Família 

Chegada da nova responsável Maria Kondo 
na Fazenda feminina de Brasília e despedida 
do casal Marineia e Richardson que vão em 

missão para a Tailândia.  

Chegada da Katharina na França

Acolhida da Melina, nova responsável pela 
Fazenda de Alegre e despedida da Fernanda 
que foi para Fortaleza.
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Grupo Esperança Viva

Peregrinação GEV,
o mergulho na origem

Contato Central GEV: (12) 99717-4492

Por Indira Brito

De 17 a 22 de maio acontecerá no Santuário da 
Esperança, Pedrinhas, em Guaratinguetá-SP, a 
Peregrinação dos Grupos Esperança Viva. O even-
to tem como objetivo proporcionar um mergulho 
na origem do carisma da Esperança. Os partici-
pantes terão a oportunidade de conhecer a his-
tória da Fazenda da Esperança, os fundadores, os 
primeiros acolhidos da Obra. Também conhece-
rão tudo que envolve a “Casa Mãe”, que não está 
relacionada somente à Fazenda da Esperança, 
mais também aos projetos que fazem parte des-
se corpo, como a “Casa Sol Nascente” que acolhe 
os portadores de HIV, a “Casa da Criança”, o “Re-
canto da Esperança”, o departamento de comuni-
cação “Retorno à Vida”, as Fazendas Masculinas e 
Femininas, e a esquina onde tudo começou. 

“Essa é uma oportunidade para as pessoas conhe-
cerem a história e as raízes dessa obra que hoje 
atinge mais de 160 Fazendas da Esperança e mais 
de 300 Grupos Esperança Viva, e que está em 23 
países. Vale lembrar que não é uma escola GEV, a 
escola GEV trata de assuntos próprios do funcio-
namento do GEV, a peregrinação traz a oportuni-
dade dos participantes conheceram a origem da 
Obra.”, disse Maurício Bovo, responsável geral dos 
Grupos Esperança Viva.

A peregrinação é aberta a todos que participam ou 
conhecem o GEV ou a Fazenda da Esperança, e tem 
o desejo de conhecer um pouco mais sobre nossa 
vida e espiritualidade. Participarão os seguintes 
estados: Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Bahia, Alagoas, 
Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás e Tocantins. 
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Pingente Nossa senhora em Saída
Desenvolvida exclusivamente
para a Fazenda da Esperança
por um dos mais conceituados
designers de jóias de Belo Horizonte.

Adquira em nossa loja virtual
daesperanca.com.br 
ou    (12) 3128-8900
Estoque limitado
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