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Diante de uma situação insólita e imprevisível como a pandemia, a Fazenda 
da Esperança logo reagiu acolhendo pessoas que não tinham para onde ir. Aos 
nossos olhos, humanos que somos, nunca teríamos condições de manter, além 
daqueles que já viviam em nossas unidades, mais de 2.500 outras pessoas entre 
mulheres, homens e crianças, vindos das ruas. Mas, quando a ação é um desíg-
nio de Deus, não falta a Providência. Você Embaixador é parte desta realidade 
da Divina Providência. Você é um sinal de Deus, de que isto não é apenas uma 
ideia e sim, a ação Dele em nosso meio.

Muitos daqueles que precisavam de ajuda e que chegaram até nós neste pe-
ríodo, após conhecerem o carisma – levar Esperança para todos – encontraram 
a própria vocação missionária. Alguns destes acolhidos, e outros, compõem o 
grupo da “Missão Segue-me 2020”, apresentada na edição de julho do nosso 
boletim. Esta Missão tem como objetivo comunicar e levar a outros a expe-
riência com o Carisma da Esperança, ou seja, dar de forma gratuita aquilo que 
receberam gratuitamente. 

Aqueles que se sentem chamados a esta vocação e desejam ser missionários, 
vêm ao centro da Obra para uma formação intensiva. Eles serão instruídos e 
formados, pois serão eles a espalhar a Esperança para os continentes.  Cada um 
deve assumir suas próprias despesas de viagem para os destinos.  Esta exigên-
cia já faz parte da missão e é um termômetro de avaliação, pois se for apenas 
um desejo humano, não irá para frente, porém, se for algo divino, a Providência 
se manifestará.  

Também a Família dos Embaixadores com gestos concretos é convidada a 

quem age
É Deus

Fo
to

: M
al

ú 
M

ag
al

hã
es



participar desta missão, pois sua ajuda se transforma em obras de evangeliza-
ção, de infraestrutura e de acolhimento que nos permitem abraçar tantas vidas. 

Neste tempo de pandemia, a Família da Esperança ganhou mais um interces-
sor no céu. Nosso irmão, membro casado de “vida comum”, Francisco Júnior, 
responsável regional no Nordeste, partiu para o paraíso, vítima do Covid-19, aos 
48 anos. Ele viveu seu período de recuperação há mais de 20 anos, manteve-
-se próximo à comunidade onde construiu sua família como marido e pai de 
4 meninas.

Nós nos conhecemos na porta de uma igreja... eu não tinha Deus em pri-
meiro lugar na minha vida, mas, vi no Júnior algo diferente. Ele me oferecia algo 
que, na verdade, eu nunca tinha experimentado: esse Deus presente nele. De-
pois, ele foi muito sincero em dizer para a minha família a realidade das drogas 
que tinha vivido antes da Fazenda. (Gervana – viúva de Francisco Junior). 

É o testemunho que leva outras pessoas a encontrarem Deus. Ele nunca chama alguém por 
um mérito pessoal, porque a vocação é um presente.

Um presente para DeusUm presente para Deus

Sou uma destas pessoas que um dia se encontrou com essa vida... Senti o 
chamado na alma e para isso precisava continuar respondendo com um “sim”. 
Vi o quanto precisava deixar me moldar pelo Amor e mudar as minhas atitu-
des. Nós, eu, minha esposa e minhas !lhas moramos com os meninos, dentro 
na Fazenda, e eles nos ajudam muito a entrar nesta experiência, porque re"e-
timos para eles esse casal que vive a Palavra e tem a capacidade de recomeçar 
quando erra. (Júnior, in memoriam, Encontro das Famílias em janeiro/2011).



Queremos levar a Esperança para toda humanidade. Juntos nós podemos!
Ser Embaixador da EsperançaSer Embaixador da Esperança

R$60                       Transformam-se
    em Esperança para todos.

R$80 Para juntos
levarmos Esperança

para todos.

                       Para sermos
   ainda mais mensageiros
                    da Esperança

Quem se identi! ca com o Carisma da Esperança pode encontrar sua vocação fazendo parte da Família 
da Esperança.

A Família da Esperança é uma associação internacional aprovada pelo Pontifício Conselho para os Leigos 
que tem como objetivos especí! cos ter uma atitude de amor fraterno e misericordioso para com todos 
aqueles que sofrem na Terra e a assumir uma dimensão missionária se esforçando por fazer de suas comuni-
dades e obras, verdadeiros centros de espiritualidade e evangelização. Podemos dizer, assim, que a Família 
da Esperança é a alma de um corpo que é a Fazenda.

Pois, de fato, como descrito no Decreto de Aprovação da Família da Esperança, expedido pelo menciona-
do Pontifício, temos: “Compreende-se, portanto, que o trabalho na Fazenda não é uma simples ocupação, 
mas uma vocação, e que o Senhor está doando um carisma, o da Esperança”.

Hoje, a Associação conta com mais de 1400 membros. Entre eles, membros de “vida comum” que doam 
plenamente suas vidas e vivem dentro de uma de suas comunidades, protegem a vida interna da comuni-
dade e a salvaguardam da in" uência do mundo; e os membros “voluntários da Esperança” que recebem o 
apelo para viver o Carisma da Esperança, vivendo fora das comunidades. Nestas duas dimensões podem 
viver membros celibatários, casados, religiosos e aqueles que estão em discernimento.  Fazem também 
parte da Associação todos aqueles que colaboram de alguma forma, espiritual e ! nanceiramente, como 
você, Embaixador da Esperança, chamado a participar da espiritualidade própria da Família da Esperança 
e que com o coração generoso contribui com as obras da Fazenda da Esperança e promove a construção 
do bem comum.

Caminho de Esperança


