
Viva o Dia com



Partilhar a Sabedoria da Palavra
A Fazenda da Esperança é uma inspiração que representa a experiência 

de conectar pessoas à vivência da Palavra de Deus. Dar sentido ao Evange-
lho na vida daqueles que buscam colocá-lo em prática, é uma das missões 
do diário Dia a Dia com Esperança. Ser resposta a todos aqueles que bus-
cam por Deus no cotidiano e encontrar neste carisma, um caminho, uma 
forma concreta de vivê-lo.

Desde seu início, o primeiro grupo de acolhidos tinha um grande desa-
fio, compreender as palavras do Evangelho para coloca-las em prática. Um 
ato de ir “contra corrente”, para aqueles que vinham de um contexto social 
de uso de drogas e sofrimentos. 

Ao longo dos anos uma multidão de homens e mulheres foi se unindo às 
comunidades da Fazenda da Esperança, por isso é preciso apresentar para 
todos, de maneira didática e clara, que um novo jeito de viver é possível e 
pode ser posto em prática. Isso permite que barreiras sejam quebradas e 
faz a Esperança chegar ao mundo inteiro.

Assim o diário que a Fazenda da Esperança produz anualmente, se torna 
um facilitador na tarefa de acompanhar e educar milhares de jovens que 
estão nas Fazendas, ou todos aqueles que também se entusiasmam com 
essa proposta de vida, onde Palavra se torna prática e transforma todo e 
qualquer ambiente em um lugar melhor.

Esse é o convite que queremos deixar a você Embaixador da Esperança, 
ter um diário - Dia a Dia com Esperança, para levar ao mundo e a todos, a 
força transformadora da Palavra de Deus!



Hoje eu descobri quem eu sou, qual a minha ferida, e o que fazer 

para cicatrizá-la. Madrinha Verônica, junto do senhor Cláudio, que 

nos fez uma palestra, me ajudaram muito. Eu tenho que perdoar, 

mas perdoar de verdade, um gesto concreto de perdão para minha 

libertação e felicidade. Vou escrever uma carta para meus pais bioló-

gicos, dizendo tudo o que sinto e que os perdoo de verdade, à noite vou 

confessar para entregar a Deus essa dor, Ele já sabe, mas vou tira-la 

do meu peito.

Como você chegou na Fazenda da Esperança?
Vim para a Fazenda através da Pastoral da Sobriedade, que me apresentou ao Gru-

po Esperança Viva – GEV, e eu pude participar de duas reuniões antes de vir para cá, 
então cheguei aqui sabendo um pouco mais de como era a proposta de recuperação.

Quando você chegou você ganhou o diário Dia 
a Dia com Esperança e já começou a usar?

Cheguei no dia 10 de outubro de 2020 e logo ganhei meu diário. Pude então come-
çar a experiência de começar a escrever, desde coisas minhas, por exemplo, bate uma 
saudade e posso desabafar um pouco com meu diário, e nele também escrevo minhas 
experiências vividas. Aqui eu gostaria de contar uma que escrevi no dia 21 de janeiro de 
2021, num momento de crise, chamei minha madrinha para conversar porque eu não 
sabia o que estava sentindo:

Yumi Mayra Buttignon, São Carlos/SP



Sua contribuição ajuda na 
formação dos acolhidos

R$40

Você é sinal de Esperança, para 
aqueles que desejam mudar 

de vida

R$60

Homens e mulheres recebem o Evan-
gelho quando acolhidos nas Fazendas 

da Esperança

R$80

O diário da Fazenda da Esperança chamado: “Dia a Dia com Esperança”, é publicado anual-
mente e distribuído para todo Brasil. São 100 mil exemplares que ajudam a espalhar a Esperan-
ça através de seu conteúdo e aplicação para uso cotidiano. Uma publicação desenvolvida por 
pessoas que realmente buscam colocar em prática o carisma da Esperança e sabem o valor das 
Palavras do Evangelho na vida de cada leitor.

Retorno à Vida é o nome do setor que há mais de 20 anos comunica a Esperança através de 
publicações e conteúdos para diversos meios de comunicação. São 40 profissionais e volun-
tários envolvidos no processo de elaboração e criação do diário 2022 que iniciou em outubro 
de 2020, quando a equipe se reúne para iniciar os trabalhos. Com ajuda de dois padres, são 
selecionadas as Palavras do Evangelho e reflexões que vão ajudar a dar sentido e impulso ao 
seu dia. A elaboração dos conceitos das artes iniciou em 2021, quando também acontece 
construção do caderno de Espiritualidade, santos, padroeiros compõem um rico material que 
é um convite, para a vivência prática do Evangelho e aprofundamento do carisma da Esperan-
ça, resultado da presença divina no seu conteúdo.

Também é feito o levantamento e atualização dos endereços de todas as unidades da Fazen-
da do mundo inteiro. Todo esse caminho é percorrido antes de ser enviado para que possamos 
ser Esperança para o mundo.

Nosso trabalho Levar a Esperança

Sua colaboração permite que nossos acolhidos recebam nosso diário – Dia a Dia com Esperança, um instrumento 
de formação e espiritualidade. Você participa ativamente na recuperação de homens e mulheres que buscam 

um novo estilo de vida.

A Palavra se faz presente


