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NOVIDADES
DA ESPERANÇA

Caravana da Esperança visita 
santuário em Minas Gerais

OBRAS SOCIAIS
Unidade da Fazenda comemora 

10 anos no Piauí

GRUPO 
ESPERANÇA VIVA

Novos GEVs são inaugurados 
no Rio de Janeiro



O Dia do Perdão
Nos primeiros escritos do Antigo Testamento, esse dia 

especial é particularmente valorizado e, nos séculos 
seguintes, ganhou um alto status no calendário judaico: o  
 tornou-se um dos mais importantes (Yom Kipur) רּוּפִּכ םֹוי
dias de festa judaica. Mais tarde, os cristãos compreenderam 
e desenvolveram repetidamente o desejo de reconciliação 
de Jesus a partir dessa tradição. Em nossas raízes espirituais, 
também, a reconciliação com Deus e com o nosso próximo 
é um valor fundamental inquestionável de nossa vida diária 
em conjunto.

No calendário litúrgico franciscano, o dia 2 de agosto é 
dedicado à celebração da Festa de Nossa Senhora dos 
Anjos, popularmente conhecida como “Porciúncula”.  
Francisco e seus primeiros companheiros receberam, 
no ano 1210, a igreja onde é celebrada a festa para uso e 
moradia. Nessa igrejinha durante uma experiência mística, 
Francisco expressou a Deus seu profundo desejo, assim: “Te 
peço, que, a todos quantos arrependidos e confessados, virão 
visitar esta Igreja, lhes conceda amplo e generoso perdão”.

Portanto, neste mês muitos entre os acolhidos da 
Fazenda da Esperança estão se preparando para esse 
dia especial de reconciliação. A reconciliação sempre 
acontece no presente, ou seja, no momento em que 
estamos vivendo. Mas, a reconciliação é um processo. 
Quando os jovens vêm até nós, na Fazenda, com seu 
fardo do passado, carregando todo o sofrimento que eles 
infligiram e suportaram, nesse caso, o perdão é a princípio 
apenas um objetivo distante, às vezes um desejo trancado 
no fundo do coração e da alma. Raiva, desapontamento, 
ódio, tristeza e medo ofuscam a vontade e a força de 
reconciliação para tantos na primeira fase. Passo a passo, 
com cada palavra de Deus vivida, com cada boa ação, 
com cada atenção e amor concreto experimentado pela 
comunidade, a reconciliação faz seu caminho.

A reconciliação e o perdão levam tempo. O Informativo 
do Embaixador gostaria de dar uma atenção especial a esta 
questão neste mês. Sem reconciliação, sem perdão, um 
novo começo e a recuperação não são possíveis. Gostaria, 
portanto, de convidá-lo(a), caro e Embaixador(a) da 
Esperança, a percorrer um pequeno caminho com os jovens 
da Fazenda. Onde em minha vida preciso de reconciliação, 
onde necessito de perdão e a quem devo perdoar? 
Aproveitemos este tempo para que o dia da reconciliação 
possa ser um recomeço maravilhoso para cada um de nós.

Neste espírito, boa leitura!
                                                                             Klaus Rautenberg
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Fundadores visitam o Hospital de Amor, em Barretos (SP)
Os fundadores da Fazenda da Esperança, frei Hans Stapel e 

Nelson Giovanelli, visitaram o Hospital de Amor, em Barretos 
(SP). O hospital é uma instituição de saúde filantrópica especia-
lizada no tratamento e prevenção de câncer.

Além disso, participaram de um encontro com alguns ES (ini-
ciais de Esperança – nome dado a todos que concluem o perí-
odo de recuperação). Frei Hans presidiu também a Santa Missa 
no Santuário Nossa Senhora do Rosário.

Movimento entrega kits de higiene na Fazenda Feminina
O Movimento Mulheres Articuladas do Tocantins, liderado por 

Martha Franco Ramos, conselheira federal de Farmácia, realizou 
a entrega de 25 kits de higiene pessoal na unidade feminina da 
Fazenda da Esperança, localizada em Palmas (TO).

A ideia de arrecadar os kits surgiu em março deste ano, no 
seminário show Mulheres de Sucesso. Desta vez,  a decisão foi 
ajudar mulheres acolhidas na Fazenda e tornar mais possível a 
parceria entre pessoas, movimentos e instituições que promo-
vem ações sociais.

Presidência da Obra Social visita refugiados na Polônia
A Fazenda da Esperança, localizada na cidade de Nysa, na Po-

lônia, passou a acolher refugiados da Ucrânia. Essa iniciativa foi 
tomada após o início do movimento de pessoas que deixaram o 
país em busca de refúgio. Adultos e crianças recebem alimenta-
ção, moradia e podem ter o contato com o carisma da Esperança.

Padre José Luiz de Menezes, presidente da Obra Social Nossa 
Senhora da Glória - Fazenda da Esperança visitou a unidade. “A 
providência é farta, o fato de termos aberto as portas para aco-
lher faz com que experimentem a providência em abundância”.

Caravana da Esperança visita Santuário em MG
A Caravana da Esperança esteve na Festa de Santa Rita, em 

Santa Rita do Sapucaí (MG). Os fundadores, Frei Hans Stapel e 
Nelson Giovanelli, além da responsável pelas Fazendas Femini-
nas da Região Sul, Daniela Bruniera, e Isabel Miranda, encontra-
ram-se com a comunidade num jantar que teve como objetivo 
arrecadar fundos para a Fazenda da Esperança Feminina do 
município, que tem inauguração prevista para o fim deste ano.

Frei Hans também celebrou a missa no Santuário de Santa Rita 
acompanhado do reitor do Santuário, padre Omar Aparecido de 
Siqueira e do padre Timóteo, de Moçambique.

No fim desta viagem, os fundadores visitaram as obras da futura 
Fazenda da Esperança de Santa Rita do Sapucaí.

Novidades da Esperança
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Obras Sociais

 

A Fazenda da Esperança Bom Jesus dos Pas-
sos, localizada na Diocese de Oeiras (PI), com-
pletou 10 anos de história. Como parte da co-
memoração foi celebrada missa presidida pelo 
bispo local, Dom Edilson Soares Nobre, e oito 
acolhidos da unidade receberam o sacramento 
da crisma.

Tudo começou no ano de 2009, no 1° Fórum 
Regional Social realizado pela Diocese de Oeiras 
com o propósito de refletir sobre as situações 
daquela região, dentre elas o tráfico e consumo 
de drogas. A partir daí nasceu o desejo de traba-
lhar a prevenção e a busca de alternativas atra-
vés de uma comunidade terapêutica na diocese.

Em 2012 foi realizada a missão de implantação 
da unidade e aberta à comunidade. A proprie-
dade onde fica a unidade da Fazenda é fruto de 
uma doação das terras, em São João da Varjota, 
a 27 km de Oeiras.

Fazenda Bom Jesus dos Passos 
completa 10 anos de história

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

Compartilhe seu testemunho ConosCo:

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

abaixo

Josilano viu o próprio pai tirar a vida de sua mãe, mas foi por meio 
da experiência com o perdão que superou essa situação. Ao ir morar 
com o pai e ser questionado sobre o ocorrido no passado, dizia: “Va-
mos construir nossa vida daqui para frente”.

“Quando ele faleceu, fiquei muito sentido e sofri com a morte dele. 
Nisso vejo a graça de ter passado pela Fazenda, mesmo sendo ne-
cessário perder meus pais, para ganhar essa família”.

Testemunho de Vida

Dom Edilson agradeceu a todos que colabora-
ram: “Quantos foram recuperados graças a esse 
trabalho! Agradeço a Deus por este dom que foi 
colocado em nossa diocese e pelas pessoas que se 
dedicam a essa causa e por todos vocês, que nos 
ajudam a manter esta obra”.
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Grupo Esperança Viva

AberturA de novos Gev`s

Em maio foram inaugurados dois novos Grupos 
Esperança Viva, no Rio de Janeiro, localizados em 
Botafogo e Niterói. Os grupos realizam um tra-
balho em unidade com a pastoral de rua e pro-
porcionam aos jovens a possibilidade de serem 
encaminhados para as Fazendas da Esperança, 
além de auxiliar as famílias.

Durante esse início de caminhada, o GEV de 
Niterói já colhe os frutos dessa divina aventu-
ra de amar, quando viveram a experiência de 
encaminhar pessoas em situação de rua para 
as Fazendas da Esperança, e também acolher e 
acompanhar os ES (aqueles que terminam o ano 
de recuperação). E foi assim que a história de Val-
decir (que completou seu ano de acolhimento) e 
do GEV de Niterói se encontraram.

“A história do Valdecir com a gente é a história 
do começo do GEV. Ele é um ES que estava na Fa-
zenda; e a gente não tinha um ES em Niterói para 

formar o GEV. Em uma peregrinação que fiz com o 
pessoal para conhecer a Fazenda das Pedrinhas, 
já com a intenção de animar o pessoal de formar o 
GEV comigo, a gente conheceu ele. A Fátima, nossa 
amiga, precisava de alguém para trabalhar, e ele 
precisava de um emprego; então ela deu emprego 
pra ele, e ele veio para Niterói. Aí tudo teve início”, 
relatou Ana André, membro do GEV Niterói-RJ.

FORMAÇÃO PARA ABERTURA

Para orientar e preparar aqueles que desejam 
abrir um Grupo Esperança Viva é oferecido um 
período de formação durante seis, quando são 
apresentados temas sobre a espiritualidade vivi-
da na Fazenda da Esperança, como o GEV funcio-
na e como é realizado o encontro, além da apre-
sentação do estatuto do GEV. É preciso, também, 
que o grupo esteja ligado a uma paróquia para a 
realização dos encontros.

por Indira Brito

Acesse portalfazenda.org.br ou ligue
         (12) 3128 8900
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Família da Esperança 

Dom Bernadino Marchió– conhecido como Dom Dino, bispo emérito da Diocese de Caruaru, conhe-
ceu frei Hans Stapel em 1985 e a partir dessa época passou a ter maior proximidade com a experiência 
daqueles que se recuperam na Fazenda da Esperança. Em uma de suas visitas, falaria àquilo que seria o 
impulso para um novo olhar sobre as mais de 150 unidades:

Santuários 
da Nova Evangelização

“Todas as Fazendas devem ser santuários da nova evangelização, que ge-
ram Esperança [...] Esperança para atrair muitas pessoas que não vão aos 
outros ‘santuários tradicionais”. 

  Conheça três santuários localizados nas Fazendas do Brasil:

Santuário da Esperança
Fazenda São Libório, Guaratinguetá (SP) 

A igreja dedicada a Frei Galvão e Santa Cres-
cência foi construída em 2006, dentro do terri-
tório da Fazenda São Libório, em Guaratingue-
tá. No ano seguinte, recebeu a visita do então 
papa Bento XVI e passou a receber peregrinos 
do mundo inteiro.

Em 30 de janeiro de 2016 ocorreu sua ele-
vação a santuário. O então arcebispo de Apa-
recida, Dom Raymundo Damasceno, com-
preendeu que nessa igreja milagres diários 
aconteciam. Jovens que tiveram suas vidas 
destruídas pela escravidão das drogas, após fa-
zerem uma experiência com Deus na Fazenda 
da Esperança, conseguiam dar um novo rumo 
para suas histórias.

Hoje é o terceiro maior santuário dentro da 
arquidiocese de Aparecida (SP). Sua arquitetu-
ra em formato de tenda, que significa “local de 
encontro”, busca trazer paz e esperança para as 
pessoas que chegam. Ao receber diariamente 
peregrinos, surge a oportunidade de apresentar 
o Carisma da Esperança a todos que o visitam.

Santuário da Misericórdia
Fazenda da Esperança Dom Gino Malvestio, em 
Manaus (AM)

Em abril de 2018, o Arcebispo Metropolitano 
de Manaus, Dom Sérgio Castriani, presidia, ao 
lado dos demais padres convidados, a mis-
sa festiva de instalação do novo Santuário da 
Misericórdia, situado dentro da Fazenda da 
Esperança, em Manaus (AM). Sua arquitetura 
lembra uma oca no centro de uma aldeia, e ela 
é coberta de palha piaçava com detalhes em 
madeira Acapulco, trazendo características re-
gionais que encantam os peregrinos.

A presença do Carisma da Esperança em ter-
ras amazonenses nasceu do sonho de Dom 
Gino Malvestio, bispo de Parintins no ano de 
1997, mesmo ano em que veio a falecer. O bis-
po convidou Frei Hans para uma visita, com o 
objetivo de implantar a Fazenda da Esperança 
na cidade em que exercia seu ministério. No 
mesmo período, Frei Hans conheceu Dom Má-
rio Pasqualotto, então bispo, que manteve em 
seu coração os planos de levar a Fazenda para 
o Estado do Amazonas.
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Esperança

Santuário de São Bento
Fazenda São Bento, Sobral (CE)

A Fazenda masculina, fundada em dezembro de 2008, teve à frente de sua construção, o arcebispo Dom 
Fernando Saburido, atual arcebispo de Olinda e Recife. Na época foi construída uma igreja dentro do ter-
ritório da unidade, que no dia 11 de julho de 2015, dia em que é comemorada a memória de São Bento, 
recebeu uma bênção durante a Santa Missa de inauguração.  A celebração foi organizada pelo Pe. Ítalo 
Arcanjo, responsável na época, e presidida pelo bispo de Sobral, Dom José Luiz Vasconcelos; com a pre-
sença de Frei Hans Stapel e Nelson Giovanelli, fundadores da Fazenda da Esperança.

 Seis anos depois, em 11 de julho de 2021, Dom  Vasconcelos, compreendendo que o local transforma a 
vida dos acolhidos e atrai peregrinos, elevou a Igreja a Santuário Diocesano. Com o Decreto, foi nomeado 
reitor do Santuário o padre José Chitumba, que vive na Fazenda de Sobral.

Misericórdia São Bento

Com sua fiel generosidade é possível continuarmos os projetos de abertura das novas unidades e, 
com isso, transformar mais vidas. Saiba como ajudar: 

Precisamos de você para continuar nossa 
missão de espalhar esperança para quem precisa!

1. Acesse portalfazenda.org.br
        e clique em 

2. Escolha a opção Doação online
DOAR

Pronto, 
agora é só seguir os passos 

para concluir a doação. 
Super rápido e seguro!

doar é ajudar! sua generosidade leva esperança a quem mais neCessita
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