
��
��
��
���
��
��
�

NOVIDADES
DA ESPERANÇA
Unidades inauguradas no 

Norte e Nordeste

OBRAS SOCIAIS
10 anos da Fazenda da 
Esperança em Angola

FAMÍLIA DA
ESPERANÇA
Conheça mais sobre 

a Escola de Comunhão
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No dia 20 deste mês é celebrado o Dia Nacional de 
Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Para ser honesto, 
olho para essa data comemorativa com sentimentos 
um tanto quanto mistos. Por um lado, é bom que lem-
bremos como sociedade que toda forma de dependên-
cia não é apenas um problema do indivíduo, mas um 
desafio para toda a população. As pessoas com proble-
mas de dependência não são ajudadas quando há ex-
clusão ou isolamento. Por outro lado, é instigante pen-
sar que precisamos de um dia como lembrete para isso.

O Relatório Mundial sobre Drogas do Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) confir-
ma mais uma vez a triste realidade de que o consumo 
de drogas ilícitas aumentou. Nossa atenção tem sido 
turva, embora compreensivelmente - e com razão - pela 
pandemia nos últimos dois anos, o que sem dúvida 
também contribuiu para este triste resultado.

A Fazenda da Esperança está de portas abertas para 
todos os que procuram e aceitam ajuda. No entanto, 
esta atitude evangélica também envolve um verdadeiro 
teste de resistência. Com os viciados em drogas e álco-
ol, convidamos também todo o submundo que eles tra-
zem consigo: violência, abuso, prostituição, escravidão, 
exploração e manipulação. A lista pode ser maior sem 
esforço algum. É, realmente, uma batalha; um combate 
contra o vício é travado todos os dias nas Fazendas.

Como a Fazenda da Esperança, há muitas comuni-
dades terapêuticas em nosso país que enfrentam esta 
luta. A alta taxa de sucesso, ou seja, todos os milhares 
de jovens que recuperam o controle de suas vidas e se 
libertam dos vícios, falam por si mesmos. O dia 20 de 
fevereiro também deve servir como um dia de lembran-
ça para prestar homenagem a todas essas instituições.

A Fazenda da Esperança está envolvida nesta luta con-
tra as drogas há quase 40 anos. Não com uma arma, mas 
com a Palavra de Deus; não com a prisão, porém com a 
vida familiar; não com a punição, mas com a misericórdia.

Gostaríamos de compartilhar um pouco desta nossa 
luta com você neste informativo da Esperança. 

Boa leitura!
Klaus Rautenberg
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Fazenda é inaugurada na cidade de Tefé/AM
A inauguração da Fazenda da Esperança Dom Joaquim de Lan-

ge, no estado do Amazonas, foi realizada no dia 08 de dezembro 
de 2021, na Igreja Matriz da Prelazia de Tefé.  A unidade tem ca-
pacidade inicial para acolher 16 homens.

Tefé está localizada na região do Médio Solimões. Para chegar 
ao local são necessários, aproximadamente, dois dias de viagem 
de barco desde a capital do estado, Manaus.

Nova unidade da Fazenda 
está em construção em Primavera/PE

A nova Fazenda da Esperança feminina receberá o nome de Irmã 
Lindalva Justo, religiosa Filha da Caridade que deu sua vida em 
martírio. Atualmente o local está em fase de construção, instalação 
de energia elétrica e saneamento básico. A missão preparatória para 
a abertura está prevista para o mês de março de 2022. Esta será a 
quinta Fazenda da Esperança no estado de Pernambuco, que já 
possui unidades em Jaboatão dos Guararapes, Garanhuns (mascu-
lina e feminina) e São Joaquim do Monte.

Projeto Esperança Viva promove ação em Fortaleza
No dia 04 de dezembro de 2021 o projeto Esperança Viva, da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), promoveu uma ação na Fa-
zenda da Esperança feminina, localizada na cidade de Fortaleza/
CE.  As mulheres acolhidas na unidade tiveram acesso à avaliação 
odontológica, aferição de pressão arterial, glicemia e testagem rá-
pida de hepatites.

A ocasião contou com a presença dos estudantes de medicina, 
odontologia e enfermagem, que fizeram um trabalho preventivo 
com orientação e palestras sobre a saúde bucal, o controle da 
pressão arterial e da diabetes.

GEV atua na prevenção do uso de drogas
Representantes do Grupo Esperança Viva (GEV) Santa Faustina, 

de Campo Maior/PI, foram a Sigefredo Pacheco/PI dialogar com 
alguns jovens sobre a prevenção do uso de drogas. O GEV foi con-
vidado pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o 
encontro foi marcado por partilhas sobre o estilo de vida da Fazen-
da da Esperança e do Grupo Esperança Viva.

“Demos testemunho do amor de Deus na vida de cada um de 
nós. Foi um momento de muita troca de experiências e de muitas 
dúvidas questionadas por jovens daquele local. E assim levamos a 
esperança a nossos irmãos”, disse Robson, “ES” da Fazenda da Es-
perança e membro do Grupo Esperança Viva Santa Faustina.

Novidades da Esperança
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Para mim é uma alegria muito grande ser Embaixadora da Esperan-
ça! Porque essa foi a maneira que encontrei de colaborar com essa obra 
tão grandiosa que é a Fazenda da Esperança.

Todo mês eu e meu marido reservamos um valor do nosso orçamento 
para ajudar e colaborar com essa valorização da vida que a Fazenda 
da Esperança faz.

A Fazenda precisa de ajuda! Por mais que as pessoas doem, são mui-
tas obras. Por isso, é importante a fidelidade na colaboração, para que 
os acolhidos possam sonhar com a vida nova que a Fazenda propor-
ciona para eles. 

Telma Lopes
Santo André/SP 

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.

 

25 mil pessoas acolhidas nas mais 
de 150 comunidades

Obras Sociais

Há quase 40 anos a Fazenda da Esperança acolhe 
pessoas que buscam um novo sentido para suas vidas, 
livres das drogas, do álcool e de outros vícios. Foram 
mais de 25 mil homens e mulheres acolhidas nas mais 
de 150 comunidades (em 24 países) e no Grupo Espe-
rança Viva (GEV), apenas em um ano.

No segundo semestre do ano passado a Fazenda ce-
lebrou 10 anos de presença do Carisma da Esperança 
na Angola, mais precisamente na Arquidiocese do Hu-
ambo. Ao longo desses anos, em Angola, acolheu mais 
de 500 jovens e adultos que pediram ajuda.

Tudo começou em 2011, quando o então arcebispo, 
Dom José de Queiroz Alvez, depois de conhecer o tra-
balho realizado na sede das Fazendas da Esperança, 
em Guaratinguetá/SP, decidiu convidar os fundadores 
para iniciar um projeto de recuperação de jovens na 
sua arquidiocese. Ele estava preocupado com o grave 
problema do uso e consumo de droga e álcool pelos 
jovens. Então, decidiu oferecer a possibilidade de tra-
tamento e recuperação a eles.

Angola
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O período como voluntário(a) pode ser durante 
as férias (entre 15 e 30 dias), ou um tempo maior, 
de acordo com a disponibilidade de cada um. 
Com essa abertura para o voluntariado, em todas 
as Fazendas do Brasil e do mundo, foram muitos 
os que doaram um tempo da sua vida para res-
ponder a esse chamado. 

Se você também tem o desejo de se doar e vi-
ver essa experiência, entre em contato conosco: 

      espalhandoesperanca@fazenda.org.br 
        (12) 99613 4952

Testemunho de Vida

Voluntariado

Nos dias 11, 12 e 13 deste mês será realizado o 
encontro do Projeto Espalhando Esperança na 
região Nordeste, na cidade de Jaboatão dos Gua-
rarapes/PE. Encontros como este são necessários 
para apresentar nosso projeto de voluntariado a 
jovens de regiões que estão distantes da Casa Mãe 
da Fazenda da Esperança, que fica em Guaratin-
guetá/SP. Em 2021, por exemplo, foram promovi-
dos encontros nas regiões Centro-Oeste e Sul.

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

abaixo

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

compartilhe seu testemunho conosco:

Monica chegou à Fazenda em 1996 quando era pré-adolescente. 

“Era a famosa ‘trombadinha’, morava nas ruas, vivia descalça, toda suja 
e drogada. Então, na cabeça das pessoas era aquela criança que, se 
chegasse perto, iria roubar ou fazer alguma coisa, por isso ninguém se 
aproximava... Não me vejo sem a Fazenda na minha vida, não consigo 
imaginar como seria se eu não tivesse chegado aqui, por mais que tives-
se sobrevivido não me imagino sem tudo isso que me abraça”. 

Atualmente, Monica trabalha no Ateliê da Esperança, que tem como 
missão criar uma moda que leve o carisma da Esperança através de 
roupas.  Conheça este trabalho - ateliedaesperanca.org.br

Venha ser voluntário na
Fazenda da Esperança
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Escola de Comunhão
Por Sarrandra Carvalho Andrade

No ano de 2021, foi promovida a 18ª Escola 
de Comunhão na Fazenda da Esperança, em 
Guaratinguetá/SP. Uma caminhada de dez me-
ses na qual um dos objetivos é formar os futu-
ros responsáveis por Fazendas no Brasil ou no 
exterior. A formatura desta turma foi realizada 
no dia 08 de dezembro, dia de Nossa Senhora 
da Conceição. Dentre os formandos, 16 deram 
passos* Família da Esperança; alguns pela pri-
meira vez, enquanto outros renovaram. 

Os membros da Escola de Comunhão são 
homens e mulheres que já estão inseridos na 
vida da Fazenda da Esperança. Alguns pas-
saram pelo ano de recuperação e se doaram 
por mais um ano como voluntários. Todos 
foram convidados, pelos seus responsáveis, 
a viver essa experiência única e inesquecível.

Durante o período da escola, os estudantes 
formam duas comunidades - masculina e 
feminina - mas convivem juntos durante as 
aulas de formação e em outros momentos. 

Os assuntos abordados na formação são de 
várias áreas, como: religião, contabilidade, 
teologia, psicologia, entre outros. Além da 
formação pedagógica, faz parte da Escola de 
Comunhão: o trabalho, como forma de sus-
tento e comunhão de bens; os momentos de 

espiritualidade, tais como os retiros, as medi-
tações, as missas, etc; e fazer um mês de mis-
são, em uma ou mais Fazendas para ajudar 
no que for preciso. Dessa forma, a Escola Fe-
minina esteve nos Estados de Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul e a Escola Masculina au-
xiliou nas Fazendas do Estado de São Paulo.

Quer saber mais sobre a Família da Esperan-
ça e seus membros? Acesse: 
portalfazenda.org/FamiliaEsperanca/Home
* Como membros da Família da Esperança, as pessoas 
passam por um período de discernimento pessoal. Com 
o passar do tempo, seja na convivência com os(as) jo-
vens, em outros trabalhos prestados, ou até mesmo na 
vida em sociedade, elas dão e/ou renovam o que cha-
mamos de “passos”, que são: o pacto do amor recíproco, 
o compromisso e as promessas.

“O objetivo da Família é a santificação de seus membros 
através da prática do amor recíproco, da vivência das 
Palavras do Evangelho, da Eucaristia e dos outros sa-
cramentos, da adesão alegre a Jesus Abandonado e da 
imitação da Virgem Maria, a Mãe da Esperança. Busca 
concretizar, em serviços e obras, as respostas do Evan-
gelho aos problemas e sofrimentos da humanidade, 
contribuindo para que se realize o desejo de Jesus: ‘Que 
todos sejam um para que o mundo creia’ (Jo 17,21)”.

                                                     Iraci Leite

foto: Paco Nascim
ento
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VEJA COMO SUA

:

SEJA ELA DE QUALQUER VALOR, É UTiLiZADA PELA FAZENDA DA ESPERANÇA:

, D    O   A    Ç    Ã    O

SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: 
- Centros de Educação Infantil.

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
- Serviço de Convivência e fortalecimento de víncu-

los para crianças e adolescentes;
- Serviço de fortalecimento da família;

- Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes;
- Casa Lar para Crianças e Adolescentes.

SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE:
- Casas de Apoio aos portadores do HIV;

- Residências Terapêuticas: cuidado e reabilitação 
psicossocial a moradores desinstitucionalizados de 

hospitais psiquiátricos;
- Comunidades Terapêuticas: recuperação para 

usuários de substâncias psicoativas;
- Retorno à Vida: Atividades de reinserção, preven-

ção e formação de liderança.

CONHEÇA MAiS EM  PORTALFAZENDA.ORG
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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.
Frei Hans Stapel 

Acesse portalfazenda.org ou ligue
         (12) 3128 8900

Prepare-se 
para a quaresma

“não há problema     de ordem pessoal, 
familiar e nacional que a oração do Terço 

não possa ajudar a resolver”, disse Nossa Senhora 
aos Três Pastorinhos em Fátima

Terço italiano  
de N. Sra Aparecida 

Feito à mão e perfume de Rosas, 
símbolo de Maria. Detalhes e acabamentos 

de qualidade. 
Terço de Café

Terço exclusivo, produzindo a mão na 
Fazenda da Esperança da Colômbia com 

grãos de café. Edição limitada. 
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