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NOVIDADES
DA ESPERANÇA

Unidade é inaugurada em 
São Cristovão/SE

GEV
Testemunhos de mulheres do 

Grupo Esperança Viva

OBRAS SOCIAIS
Saiba a importância da

Fazenda feminina



Por onde começar?
Uma boa revisão do carro é inevitável de tempos em 

tempos. Quem deixa de encarar esse investimento corre 
o risco de ficar parado na estrada a qualquer momento.

Esse exemplo da vida cotidiana pode ser aplicado, 
muito apropriadamente, ao tempo que nos espera. 
Neste ano, o mês inteiro de março é marcado pela 
Quaresma. Sem dúvida, este tempo especial de 
preparação para a Páscoa também tem algo a ver com 
renúncia, e quem entre nós ainda não decidiu desistir 
de álcool, de doces, de ir ao cinema ou fazer compras 
durante o tempo quaresmal?

Mas a Quaresma é mais do que renúncia, trata-se de 
revisão, como no exemplo inicial. Onde em minha vida 
eu me tornei laxista no amor? Onde preciso apertar 
novamente o parafuso espiritual para praticar o amor 
com excelência? Estas são perguntas que me ajudam 
pessoalmente a abordar o que é a Quaresma, a colocá-
la diante dos meus olhos e a buscar respostas.

Para nossos “maninhos e maninhas” nas Fazendas, 
este período é uma das etapas mais difíceis e também 
dolorosas. Muitos causaram sofrimentos, caos e 
violência. Tudo isso vem à tona no decorrer da revisão. 
No entanto, é também um dos tempos mais preciosos. 
Toda dor, todo sofrimento que entra na revisão do 
amor tem em si um grande potencial. Internamente, 
gostamos de chamar este processo de “divina alquimia”.

O informativo do Embaixador quer este mês contar 
um pouco desse caminho de transformação e convidar 
você a se juntar a nós nesta revisão de vida. 

Em 8 de março é  celebrado o Dia Internacional 
da Mulher. Seria necessário outro informativo para 
comemorar este dia. Em nosso Brasil, muitas coisas 
certamente já aconteceram para promover a igualdade 
das mulheres, mas gostaria de avaliar isso como um 
começo, um primeiro passo que deve ser seguido 
por muitos outros mais persistentes. Nesta edição, 
decidimos, portanto, ouvir as vozes das mulheres em 
particular.

Tenha uma boa leitura
                                                                

                                                                 Klaus Rautenberg
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Empresárias visitam a Fazenda feminina Mãe da Esperança
A Fazenda da Esperança feminina, em Guaratinguetá/SP, recebeu 

um grupo de empresárias da cidade. O intuito da visita foi conhecer 
o trabalho desenvolvido com as mulheres na Fazenda da Esperança 
e planejar futuras parcerias.

“A gente espera a partir desse grupo de mulheres poder colabo-
rar com a Fazenda, com as acolhidas, com as atividades e crianças. 
Ficamos muito felizes com esse dia”, afirmou Olga Camara Gigli, 
presidente do Conselho das Mulheres Empreendedoras de Guara-
tinguetá (CMEG).

Fazenda da Esperança é inaugurada em São Cristovão/SE
A inauguração contou com a celebração de uma missa com a 

presença de devotos, autoridades religiosas e políticas, como frei 
Hans Stapel e Nelson Giovanelli, fundadores da Fazenda, o prefeito 
de São Cristóvão Marcos Santana e o vice-prefeito Paulo Júnior, a 
senadora Maria do Carmo e o senador Rogério Carvalho.

Para Dom João Costa, arcebispo de Aracaju, a inauguração da 
Fazenda foi um momento de benção. “A Fazenda realiza uma 
grande obra no mundo inteiro, mas também no Brasil e no nosso 
estado de Sergipe.”, disse.

Casa da Criança recebe presentes como doação
A Casa da Criança Laura Vicuña, uma das unidades de respon-

sabilidade da Fazenda da Esperança, recebeu presentes no final 
do ano passado, doados pela loja Rihappy de Guaratinguetá/SP. A 
ação solidária promovida pela loja arrecadou brinquedos para 17 
crianças e adolescentes acolhidos da casa. 

A casa foi inaugurada no ano de 2015 com a finalidade de 
oferecer acolhimento provisório e excepcional para crianças e 
adolescentes que estão sob medida de proteção e em situação de 
risco pessoal e social.

Momentos de convivência e lazer
são proporcionados aos acolhidos e acolhidas

As gincanas de fim de ano são uma tradição nas unidades 
da Fazenda da Esperança espalhadas pelo Brasil e no exterior. 
Proporcionam momentos de convivência em família e uma 
passagem de ano em sobriedade. 

“Depois de ter celebrado o nascimento do Senhor, as Fazendas 
se reúnem para através do esporte, de provas, do conhecimento 
daquilo que é a Fazenda, o carisma e momentos recreativos, se 
fazer uma experiência muito forte da presença de Jesus, por meio 
dessas atividades”, explica Nelson Giovanelli, um dos fundadores da 
Fazenda da Esperança.

Novidades da Esperança
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Sou católica, apostólica, romana. Ao ser criada nesse meio familiar 
aprendi a ajudar ao próximo, sempre dentro das minhas possibilidades. 
Acompanhando, pela televisão, o trabalho do Frei Hans, achei necessá-
rio dar minha contribuição. Leio muito os Informativos da Esperança, 
principalmente os “Testemunhos de Vida”. Quando é possível vou com 
meu filho e meu neto até a Fazenda de Guaratinguetá/SP para partici-
par da missa. Sinto-me contente ajudando a quem mais precisa.

Que Deus abençoe todos os envolvidos da Fazenda e demais cola-
boradores, inclusive Frei Hans, pelo maravilhoso trabalho que faz junto 
aos mais necessitados. Fiquem com Deus!

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.

 
Obras Sociais

Há quase 34 anos Lucilene Rosendo e Iraci 
Leite davam um sim a Deus, o que tornou 
possível a recuperação da dependência 
química de inúmeras mulheres. No ano de 
1988, foram acolhidas as primeiras meninas, 
em um apartamento, ao lado da sede da Obra 
Social Nossa Senhora da Glória, em Guara-
tinguetá/SP. Atualmente são 35 unidades 
preparadas para acolher o público feminino, 
no Brasil e em países da América Latina, África, 
Ásia e Europa.

O grande diferencial da Fazenda feminina 
é acolher gestantes e mães com seus filhos 
crianças.  Ao contrário de outras comunidades 
e clínicas de recuperação, a Fazenda da 
Esperança considera importante que a mãe 
tenha seus filhos por perto e não se distancie 
durante o período de 12 meses.

Essas mulheres passam por um caminho de 
acompanhamento, onde o amor transforma 
tantas vidas e a família ganha um sentido 
ainda maior.

Fazenda Feminina: 
esperança para mulheres

Maria da Consolação
Fiorentini - Cruzeiro/SP 
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Testemunho de Vida

Voluntariado

Venha ser um voluntário

Nós do Espelhando Esperança recebemos diversos pedidos de 
mulheres que se identificam com o Carisma da Esperança, e que 
querem contribuir para uma sociedade mais justa e materna. Sim, 
materna, pois esse é o ponto chave da recuperação feminina e do 
voluntariado feminino; ou seja, gerar vida. 

Muitas entre as mulheres que buscam a recuperação têm filhos, mães 
que de certa forma nunca foram mães presentes, e que nas Fazendas 
reaprendem o sentido da maternidade. Por isso, a figura de uma 
voluntária, mãe, filha, irmã e amiga é um testemunho valioso que faz 
germinar a vida em cada lugar onde passam.

Não perca a oportunidade de experimentar essa alegria transbordante, 
entre em contato conosco. Venha ser voluntária! “Agora, minha filha, 
não tenha medo; farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus 
concidadãos sabem que você é mulher virtuosa’’ Rute 3,11. 

espalhandoesperanca@fazenda.org.br
@esp_alhandoesperançaoficial 

        (12) 99613 4952

Para conhecer mais esse testemunho, 
acesse o Youtube através 

do código abaixo

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

Compartilhe seu testemunho ConosCo:

“Foi muito difícil... Parece que a gente não quer enxergar... eu sabia 
e não queria admitir, que ele era dependente químico e precisava de 
ajuda. [Pensava] onde errei. O que fiz?...

Quando cheguei aqui, eu que não queria deixá-lo”.

Ana Cristina, mãe de 5 filhos, viu um deles ir para o caminho das dro-
gas, mas conheceu a Fazenda da Esperança. Para que a recuperação 
aconteça toda a família passa por um processo de transformação. Isso 
permitiu que Ana se sentisse próxima de seu filho. 

Por Luzia Braziliano
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Grupo Esperança Viva 

“Morava na Cracolândia, em São Paulo, es-
tava  nas ruas da capital por quase 4 anos, 
onde já não me via com nenhuma possibili-
dade de sair dessa vida , e por certas vezes 
achava que meu fim seria ali. Mesmo sem 
ter esperança aceitei em ir para a Fazen-
da. Fui encaminhada então para a Fazenda 
de Passo Fundo/RS. Terminei meu ano fiz 
uma missão, e depois voltei para Passo 
Fundo onde fui convidada a trabalhar na 
empresa de um casal de voluntários. Até 
que através de um outro irmão, Alexandre, 
que também tinha passado pela Fazenda, 
recebi o convite de iniciarmos juntos o Gru-
po Esperança Viva em Passo Fundo. Com a 
ajuda de voluntários do GEV, da Fazenda e 
de Deus, hoje posso fazer algo pelos  meus  
irmãos, o que um dia foi feito por mim. Por 
isso, levarei sempre no meu coração a gra-
tidão a Deus, à Fazenda da Esperança e  a 
todos aqueles que um dia acreditaram na 
minha recuperação!”, relatou.

Nos Grupos Esperança Viva é possível presen-
ciar a força das mulheres que apresentam teste-
munhos de superação, conversão e dedicação. 
E assim como Maria, que é exemplo de entrega 
a Cristo e ao próximo, podemos ver a graça e o 
papel da mulher nessa grande missão de levar a 
Esperança. 

Atualmente 130 mulheres estão à frente dos 301 
Grupos Esperança Viva espalhados pelo mundo, 
que levam o carisma da Esperança para a socie-
dade, e apresentam a experiência concreta de 
que é possível viver um novo estilo de vida.  

O “Sim” de tantas mulheres do GEV inspira cada 
vez mais essa caminhada a serviço da igreja e da 
sociedade. Como Raimunda Batista de Sá, uma 
mãe que buscou ajuda para o filho e acabou en-
contrando no GEV forças para lutar.

“Conheci a obra em 2014 buscando ajuda para 
o meu filho, e com isso acabei indo para o GEV, já 
meu filho não quis ainda ajuda. O GEV fez eu me 
tornar uma pessoa mais forte, descobri um câncer 
de mama no final 2017; mesmo debilitada não dei-
xava de ir ao GEV; ali recarregava as minhas forças 
para continuar a missão. No mesmo ano recebi o 
convite de ser coordenadora do GEV Santos Márti-
res em Manaus/AM. Diante de tantas dificuldades 
e dores que se apresentaram, também existem as 
alegrias. Através do GEV Deus me ensinou a ser for-
te. Porque tudo passa, e tudo posso Naquele que 
me fortalece”, contou.  

Bianca Rocha fez seu ano de recuperação na 
Fazenda da Esperança, ela também relata a sua 
transformação e como hoje está ligada ao GEV.

A presençA 
dAs mulheres 

no Grupo
esperAnçA ViVA
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     A razão de viver é pensar no outro.
“Jesus abraçou todas as cruzes da humanidade
Frei Hans Stapel 

Acesse portalfazenda.org ou ligue
         (12) 3128 8900

Novidades na loja 
virtual da Fazenda 
da Esperança.
Conheça a linha de 
Almofadas Nossa 
Senhora em Saída!

www.daesperanca.com.br


