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NOVIDADES
DA ESPERANÇA

Unidade na Polônia acolhe
refugiados da Ucrânia

OBRAS SOCIAIS
Nova unidade será construída em Itú/SP

FAMÍLIA DA ESPERANÇA
Governador de São Paulo visita

a Fazenda da Esperança

GRUPO ESPERANÇA VIVA
Dia do GEV
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O caminho é a meta
Para a Família da Esperança, o mês de junho é especial. 

Em 29 de junho de 1983, Nelson foi o primeiro a doar sua 
vida completamente para Deus. A experiência da palavra 
viva do Evangelho, o companheirismo junto ao frei Hans, 
os primeiros companheiros da paróquia e a profunda 
experiência do cuidado de Deus com os jovens em busca 
de ajuda foram, certamente, fatores decisivos nesse passo 
corajoso e generoso.

Entretanto, 39 anos se passaram e neste mês gostaríamos 
de  iniciar  o  Ano do Jubileu com você, querido(a) Embaixador 
(a) da Esperança. Deverá ser um ano de alegria e gratidão 
por aquilo que Deus nos deu de forma tão abundante. Ele 
nos confiou um carisma, o Carisma da Esperança. 

Enquanto escrevo estas linhas, uma pergunta passa pela 
minha mente: Qual é realmente o objetivo de tudo isso? 
Aonde tudo isso deve nos levar? Existe algo que devemos 
alcançar?

Quando olho para a pequena história de nosso 
trabalho, tenho em mente os muitos rostos que passaram 
determinado tempo nas Fazendas, nas escolinhas, nas 
casas de apoio ou em um dos muitos lugares de nossas 
atividades; reconheço um objetivo muito diferente. Não é 
um destino distante que ainda temos que percorrer, ou um 
número de pessoas que, primeiro, precisam ser ajudadas. 
Pelo contrário, uma coisa se torna muito clara para mim: é 
o caminho que estamos percorrendo, a meta real.

O desafio do dia a dia, a luta da vida cotidiana, os olhos 
suplicantes dos jovens de hoje, o desamparo atual, a 
esperança, agora, na providência. Confiar-se a Deus - 
hoje! Essa é a meta: percorrer o caminho que cada um 
compreendeu que é a vontade de Deus.

Pode parecer um pouco incompreensível, mas nisso 
reconheço, entre outras coisas, a tarefa missionária da 
Família da Esperança: estar no caminho como comunidade 
de tal forma que esta comunidade do caminho se torne 
esperança para muitos.

O Embaixador da Esperança pertence a esta comunidade 
“do caminho”, você é parte da Família e com seu 
compromisso, com sua generosidade, contribui para tornar 
a esperança possível para tantos.

Neste espírito, desejo a todos nós muita força e fidelidade 
em nossa jornada comum!

Boa leitura!

                                                                           Klaus Rautenberg
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Missionários preparam abertura da Fazenda em Piraí/RJ
Seis missionários estão na cidade de Piraí, no Estado do Rio 

de Janeiro, para preparar a abertura da nova unidade masculi-
na e apresentar à comunidade o trabalho realizado pela Fazen-
da da Esperança. 

Dom Luiz Henrique da Silva Brito, bispo de Barra do Piraí - Vol-
ta Redonda, visitou a propriedade. A benção do bispo local é 
um dos critérios para a inauguração de uma fazenda. 

Frei Hans ajuda o Hospital Maternidade Frei Galvão
Durante a novena de Santa Rita de Cássia, com o Pe. Alessan-

dro Campos foi apresentada a estrutura do Hospital Materni-
dade Frei Galvão, em Guaratinguetá/SP. O hospital é adminis-
trado pela Congregação das Irmãs da Providência e de São 
Luís Scrosoppi, e passa por dificuldades financeiras. Com isso, 
neste ano, frei Hans Stapel, um dos fundadores da Fazenda da 
Esperança se propôs a ajudar e buscar por auxílio.

A Fazenda da Esperança disponibilizou seus canais de comu-
nicação para fazer um apelo para que o hospital pudesse seguir 
adiante com os trabalhos na área da saúde.

Fazenda da Esperança em Cabo Verde
trabalha por ampliação

A Fazenda da Esperança está presente em Cabo Verde há qua-
tro anos e atende aproximadamente quarenta jovens, em duas 
casas preparadas para o acolhimento. No entanto, existe um 
número crescente de pedidos para a vivência do período de re-
cuperação.

De acordo com o padre Ronaldo Bernardo, responsável pela 
unidade, nesse sentido, foi iniciada a construção de uma nova 
casa e ainda necessita de apoio financeiro para concluí-la.

Unidade na Polônia acolhe refugiados da Ucrânia
À medida que a guerra se espalhou na Ucrânia, a unidade 

masculina da Fazenda na cidade de Nysa, na Polônia, em uni-
dade com outras instituições como a Cáritas, começou a arti-
cular ações para acolher refugiados. Da Fazenda até a fronteira 
com a Ucrânia são cerca de seis a oito horas num percurso feito 
de carro.

Segundo Franklin Fernandes, voluntário, foram preparados 29 
lugares para receber os refugiados na Fazenda da Esperança. 
Contudo, havia o intuito de ampliar as vagas.

Novidades da Esperança
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A Voz do Embaixador

A Família dos Embaixadores agradece a todas as pessoas 
de corações generosos, que contribuem de forma concreta 

com as obras da Fazenda da Esperança.

 

Uma unidade da Fazenda da Esperança será 
construída na cidade de Itu/SP, localizada na Dio-
cese de Jundiaí. Os membros da comissão para a 
implantação visitaram a propriedade, entre eles 
o padre José Luiz Menezes, membro da presi-
dência da Fazenda da Esperança. A proposta da 
visita ao local foi de finalizar as pendências para 
que a construção da casa principal fosse iniciada. 
A previsão de entrega está marcada para o final 
deste ano.

A Fazenda será erguida em um terreno de 200 
mil metros quadrados, que a Diocese ganhou 
para essa finalidade. Inicialmente terá a capaci-
dade para acolher 16 homens. 

Essa iniciativa é fruto do Monumento da Miseri-
córdia, que faz parte das atividades em comemo-
ração pelos 50 anos da Diocese de Jundiaí. Para 
este ano estava prevista no Plano Diocesano de 
Ação Evangelizadora, como uma das prioridades, 
assegurar que todos, em especial os que mais so-
frem, tenham vida plena e digna.

Nova unidade será construída em Itú/SP

Obras Sociais

Marcela La Mônica Rego é uma Embaixadora da Esperança da cidade 
do Rio de Janeiro/RJ e passou alguns dias ensinando acolhidas do Centro 
Feminino de Guaratinguetá/SP e da Fazenda de Guapimirim/RJ a costurar.

“Torço muito por todas as meninas, pela recuperação delas e pela mu-
dança de vida... [como na costura] a gente vai recosturando, desmanchan-
do o que não está certo e costurando de novo”.
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Daniela Arruda viveu no mundo das drogas por 10 anos, teve a sua vida 
resgatada e hoje é membro consagrada da Família da Esperança. 

“Antes da Fazenda da Esperança eu era uma pessoa vazia principal-
mente de Deus. Vivia, mas não entendia o porquê de estar vivendo. 
Mesmo tendo as obrigações normais de uma pessoa como, casa, traba-
lho, faculdade, algo estava incompleto...

... Trabalhava para sustentar o meu vício e, claro, acabei roubando dentro de 
casa. Sabia onde tinha dinheiro guardado, ia e pegava, a ponto de durante 
uma época minha mãe trancar a porta do quarto dela por minha causa...”

Voluntariado

O Espalhando Esperança é um projeto que ofe-
rece experiências missionárias aos jovens que de-
sejam ingressar como voluntários em alguma das 
diversas Fazendas da Esperança – masculinas ou 
femininas – espalhadas por todos os estados do 
Brasil e em mais 23 países. Já possibilitou a muitos 
jovens a alegria de se lançarem nesta divina aven-
tura e doarem algum tempo da sua vida em missão. 

A experiência primeira é de convivência, trabalho 
e espiritualidade juntamente com os acolhidos e 
acolhidas. Porém, há algum tempo, algumas pes-
soas inseridas profissionalmente na sociedade 
têm nos procurado para oferecem um pouco do 
seu tempo e da sua profissão em favor dos mais 
necessitados, dentro da realidade do contexto de 
recuperação das Fazendas. 

Com isso, recebemos a visita de agrônomos, en-
genheiros, médicos, enfermeiros, dentistas, entre 
outros. Desta maneira, foi iniciado algo não pla-
nejado, com certeza um fruto do Espírito Santo e 

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

Compartilhe seu testemunho ConosCo:

Testemunho de Vida

Seja um voluntário!
Por Filipe Campos

espalhandoesperanca@fazenda.org.br

(12) 99735 9241
@esp_alhandoesperançaoficial 
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que ainda não sabemos aonde vai chegar. Neste 
momento, um grupo de dentistas se prepara para 
ir em missão para a África. Eles vão levar esperan-
ça aos acolhidos da Fazenda e para a população 
local de Dombe, em Moçambique. Além da mão 
de obra, que consiste no atendimento, estão reco-
lhendo materiais de higiene bucal para disponibi-
lizarem à população. 

Você também pode nos ajudar com doações 
(materiais como escovas de dente, fio dental e pas-
tas dentais).  Ou pode ser esse corajoso que vai le-
var esperança através da experiência missionária, 
doando um tempo da sua vida aos nossos jovens. 
Entre em contato conosco!

Caso, você tenha interesse de saber mais sobre o 
nosso projeto, entre em contato:

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

abaixo
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Família da Esperança 

No mês de abril deste ano, Rodrigo Garcia, 
governador do Estado de São Paulo, visitou a 
Fazenda da Esperança. Estiveram presentes 
também Ricardo Nunes, prefeito da cidade de 
São Paulo e Marcus Soliva, prefeito de Guaratin-
guetá. A proposta da visita foi estreitar o relacio-
namento entre o governo do Estado e as Obras 
Sociais da Fazenda da Esperança, bem como 
para acompanhar as necessidades do Hospital 
e Maternidade Frei Galvão.

Segundo frei Hans Stapel, nós, como Fazenda 
e Família da Esperança, fazemos parte da socie-
dade e devemos levar o carisma da Esperança 
para todos. “Senti nesse governo uma sensi-
bilidade que me deixou muito contente... Que-
remos ser parceiros para o bem do povo que 
tanto precisa”, afirmou.

Governador de SP visita a 
Fazenda da Esperança

Assembleia e Conselho Geral da 
Obra Social são realizados

Aconteceu entre os dias 23/04 e 28/04, a Assembleia 
e a reunião do Conselho Geral da Obra Social Nossa 
Senhora da Glória - Fazenda da Esperança, para discu-
tir novos caminhos da regionalização (nova estrutura 
de regiões onde a Fazenda está presente). Como parte 
da programação houve momentos de oração, terço, 
missas, formações e conversas.



Grupo Esperança Viva

No dia 24 de abril, dia da misericórdia, foi co-
memorado o dia do Grupo Esperança Viva, o 
“Dia do GEV”.

Impulsionados pelo Carisma da Esperança os 
GEV’s têm alcançado muitas pessoas, reconsti-
tuindo famílias, formando homens e mulheres 
novos e espalhando o carisma na sociedade. 

Com mais de 300 grupos espalhados pelo 
mundo, várias comemorações foram realizadas. 
Os GEV`s prepararam uma programação espe-
cial para celebrar os 22 anos de existência.

O GEV Natal/RN, em unidade  com os GEV do 
Rio Grande do Norte, realizaram um encontro 
na Fazenda da Esperança de Serra do Mel/RN.  
“Foi um dia muito especial com testemunhos 
e a presença e Gervana, esposa de Júnior (in 
memorian), que nos deu grandes contribui-
ções no acompanhamento dos meninos em 
sua gestão nesta fazenda. A forte presença 
de Jesus em meio nos fortalecendo sempre”, 
disse Maria Eugênia responsável do GEV Natal.

Em Manaus/AM, os Grupos Esperança Viva re-
alizaram um encontro na Fazenda da Esperança 
masculina de Manaus, reunindo coordenadores e 
membros dos GEV’s. A programação contou com 
missa, temas, comunhão de almas, adoração e 
um momento de lazer com jogos e brincadeiras.

A Região Nordeste também organizou um final 
de semana especial reunindo os GEV`s de Ara-
caju, Piabeta, Propriá e Lagarto, a programação 
contou com missa, temas e lazer para os mem-
bros do GEV.

“Foi um dia muito bacana, partilhamos como 
foi o dia e o que ficou forte foi o testemunho 
de um pai de um ES (nome dado para aque-
les que completam o período de recuperação) 
que não estava frequentando o GEV, ele esta-
va muito feliz de estar ali e disse que a par-
tir daquele impulso iria voltar a freqüentar o 
GEV”, contou Vinicius Lindberg, conselheiro da 
região Nordeste 2.  

Dia do GEV

por Indira Brito
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Adquira em nossa loja virtual
daesperanca.com.br

  (12) 3128-8900


