


Desde 2016 a Fazenda da Esperança obteve a graça de três igrejas construídas 
dentro do território de suas unidades serem elevadas a santuário. A primeira de-
las foi o Santuário da Esperança, localizado na Fazenda São Libório/Pedrinhas, 
em Guaratinguetá/SP. 

A elevação ocorreu em janeiro de 2016. Hoje é o terceiro maior santuário 
dentro da Arquidiocese de Aparecida/SP. Sua arquitetura em formato de tenda, 
significa “local de encontro”, busca trazer paz e esperança para as pessoas que 
chegam. Em 2017 recebeu a visita do então papa Bento XVI.

Mais tarde, em abril de 2018, Dom Sergio Castriani (in memoriam) presidia a 
missa de instalação do Santuário da Misericórdia, situado na Fazenda Dom Gino 
Malvestio em Manaus/AM. Sua arquitetura lembra uma oca no centro de uma 
aldeia, é coberta de palha piaçava com detalhes em madeira Acapulco, conside-
radas características regionais. 

Naquele mesmo ano, o papa Francisco enviou uma 
mensagem aos acolhidos e acolhidas nas Fazendas. A 
gravação foi feita no Vaticano, por ocasião de uma 
visita realizada pelos fundadores frei Hans Stapel 
e Nelson Giovanelli ao Santo Padre.  Tendo so-
bre sua mesa os bonecos (conhecidos como 
Homem Novo/Mulher Nova) segurando uma 
bíblia cada, os quais eram equilibrados por 
esses livros, o Papa Francisco então falou sobre a importância da Palavra de 
Deus para se manter de pé.  

No ano seguinte, foi inaugurado o Espaço do Sim, localizado ao lado do San-
tuário da Esperança, este é o único lugar no Brasil a abrigar uma pedra auten-
ticada da Casa de Maria, em Nazaré, Israel, que relembra o momento histórico 
em que Ela disse seu “Sim” à vontade de Deus. O espaço é aberto à visitação.

Espaços de Esperança



Resgate de vidas
Dentre os trabalhos que auxiliam inúmeras famílias e crianças que precisam 

de apoio estão as creches, como a Chitaitai. Esse Centro Infantil foi criado, no 
ano de 2017, com o objetivo de receber crianças com idade entre 2 e 6 anos de 
toda a região de Dombe, em Moçambique, para oferecer alimentação e suporte 
para o desenvolvimento de cada uma delas. 

A Fazenda tem uma colaboração na restituição da vida de mulheres, mães, 
acompanhadas de seus filhos ou gestantes. Em novembro de 2018, o Centro 
Feminino Mãe da Esperança, em Guaratinguetá/SP foi o local da festa em co-
memoração pelos 30 anos de atividades, da parte feminina da Fazenda. 

Na pandemia não paralisamos, nesse momento nasceu o acolhimento de pes-
soas em situação de rua. Essa iniciativa partiu do coração do frei Hans Stapel, 
que ao ver as recomendações sanitárias de isolamento social nos noticiários 
sentiu o desejo de amar e de servir de porto seguro para aqueles que possuíam 
a atenção social, familiar e humana como as suas maiores deficiências. 

É a sua ajuda que coloca em movimento todas essas ações.

Raquel Diniz, acolhida das ruas, conta sobre o modo como foi recebida na 
Fazenda da Esperança:

Ninguém nunca me amou concretamente, aqui fui bem acolhida 
e amada. Cheguei gestante, antes ninguém se importava comigo e 
com o bebê. Mas, quando cheguei à Fazenda, apesar de eu não querer 
o amor, eles me amavam. Não passo fome, nem sede e nem frio. A 
Fazenda para mim é um recomeço, a todo instante posso recomeçar 
e ser uma mulher nova.



Colabore na construção
de um mundo repleto de Esperança

Você ajuda na
manutenção de
nossas unidades

Você auxilia nas
obras pendentes
dentro das Fazendas

Você contribui na
expansão do carisma
para novos lugares

Esperança que Cresce

Você sabia que mais de 25 mil pessoas foram acolhidas nas Fazendas da Espe-
rança nos últimos anos e que milhares de pessoas se encontram semanalmente 
nos Grupos Esperança Viva? É a busca pela vivência da Palavra e o Carisma da Es-
perança.

Hoje somos 155 Fazendas, de 2016 para cá foram inauguradas 28 novas unida-
des. Conquistamos 3 novas creches, a abertura de 2 novas residências terapêuticas, 
a ampliação da casa da criança, a construção do recanto da Esperança e a elevação 
de 3 igrejas a santuários. 

Com o seu apoio foi possível, no ano passado, acolher 2410 pessoas em situação 
de rua, entre mulheres, homens e crianças acompanhadas de suas mães.  Podemos 
fazer mais se contarmos com o seu apoio em nossos projetos para levar a Esperan-
ça onde for necessário.


