


Maria é a Esperança
Desde o princípio um aspecto que nos ligou à Maria é o 

fato de que no primeiro grupo onde foi dado inicio à Fazen-
da da Esperança, quando ainda não havia esse nome, de 
repente se começou a rezar o terço na oração da manhã. 

Foi a partir do pedido dos próprios acolhidos que foi in-
troduzida a oração do terço no dia a dia, mas se tornou 

parte da nossa espiritualidade. Hoje, não existe uma 
unidade da Fazenda que não tenha essa tradição, 
esse momento de intimidade com Maria.  

De certa forma, quando um jovem chega, ex-
plicamos porque nós rezamos o terço que é a 
preparação para aquilo de mais importante 
que vem depois que é Jesus presente por meio 
da Palavra. Quando se reza prepara o coração, 
acalma a nossa alma, para que seja acolhida a 
Palavra em terreno fértil.

O Carisma da Esperança possui esse elo pro-
fundo com a presença de Jesus e podemos di-
zer que isso tem uma relação com o nascimento 

de Jesus. Ele é fruto do amor recíproco. Maria 
nasceu para ser a mãe de Deus. Junto a você em-

baixador nascemos para dar Esperança, o amor re-
cíproco, a presença de Jesus aos demais. Ser como 

Maria é um modelo para todos nós seguirmos.

Na anunciação, como é bela a reação de Maria, 
Ela pergunta como aquilo se daria e diz o seu sim. 
É necessária muita humildade para compreender 
esse chamado, porque Maria deixou muitas coisas 
para dizer aquele sim. Nós também temos que deixar 
nossa vaidade, nosso jeito de ser, nossos sonhos, para 
receber infinitamente mais daquilo que Deus sonhou 
para cada um desde o ventre materno. Deus nos es-
colheu primeiro!



Quando começou a nascer a Fazenda lembro-me quantas vezes 
fui à Aparecida pedir a Nossa Senhora que, como Mãe, olhasse 

para cada um os jovens e para aquilo que estava crescendo. 
Pedia que Ela nos acompanhasse, porque é impossível crescer 

na intimidade com Jesus sem crescer na intimidade com Maria. 
Por meio Dela e da trindade o divino cresce dentro de nós e nossa 

humanidade se transforma aos poucos. Esse é um caminho de 
santidade que devemos trilhar. 

Maria é Aquela que entende cada um. Temos muitas canções, 
na Fazenda, que expressam o amor por Maria. Mas uma grande 

expressão do nosso amor por Maria é o Espaço do Sim, localizado 
em Guaratinguetá/SP. Queríamos tornar visível àquilo que Ela 
realizou com o seu sim e este convite que Ela fez a nós também 

para que nós digamos o nosso sim. Um lugar lindo e abençoado, 
com a pedra da casa de Nazaré direto de Israel, no meio do

Santuário da Esperança. Faço este convite, venha nos visitar!

Maria tinha a missão de ser a mãe de Jesus e nós temos a missão de amar, de aju-
dar, de sermos pais e mães; sustento para aqueles que chegam até as Fazendas da 
Esperança. Peçamos a graça de responder como Maria.  Ela é aquela que se coloca 
a serviço, pois imediatamente foi visitar a sua prima Isabel que estava grávida já 
em idade avançada.

Nessa visita, Maria ensina a servir e sermos gratos pela missão confiada a nós. 
Gratidão que pode ser expressa por meio de um testemunho, como a experiência 
de frei Hans, um de nossos fundadores: 



Você pode levar fé e Esperança a muitos jovens, homens e mulheres nas 
Fazendas da Esperança espalhadas pelo mundo!

Ser expressão de fé e Esperança

   Contribuem para
  que mais pessoas
 tenham uma
experiência de fé

   Levam Esperança a
  todos que buscam
 pela recuperação
dos vícios

   Ajudam na preservação
  e ampliação de obras
 em nossas estruturas
de acolhimento

Região turística da fé
No Vale do Paraíba, região entre São Paulo e Rio de Janeiro, cresceu ao longo dos anos o circuito de turis-

mo religioso, que incluí entre muitas cidades o Santuário Nacional de Aparecida, Canção Nova, Santuário 
de Frei Galvão e o Santuário da Esperança. Em média essa região chega a receber 18 milhões de peregrino 
ao longo do ano.

Atualmente, peregrinos vão até a região para viver experiências de fé em determinados locais, como 
igrejas e centros de evangelização nesses municípios. Neste mês dedicado a Nossa Senhora de Aparecida, 
inúmeros fiéis se deslocam até o Santuário  Nacional e aproveitam para visitar as Fazendas da Esperança. 

Podemos afirmar que o Carisma da Esperança nasceu aos pés de Maria, em Aparecida, transbordou para 
Guaratinguetá e, depois, para mais de 24 países. Vamos juntos com o auxílio de Maria ser
Esperança para mais jovens, homens e mulheres!


