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A felicidade de ser grato
“Manter a gratidão consiste em fazer o bem por tudo o que recebi.” 
Albert Schweitzer

O Dia de Ação de Graças, que é especialmente respeitado nos 
EUA, também se deslocou ao Brasil, embora de uma forma mui-
to mais enfraquecida. A maioria dos brasileiros só conhece o fe-
riado por meio das redes sociais ou pelos episódios de séries e 
filmes americanos que se passam nessa data. Em sua versão ori-
ginal, este dia foi associado à conclusão da colheita anual. Qua-
se todas as culturas do mundo têm tais dias de festa em seus ca-
lendários para agradecer no círculo da família, da comunidade 
ou da congregação pelo passado, pelo que foi alcançado e co-
lhido e, também, para olhar para o futuro de uma forma orante.

A partir do mesmo espaço cultural, tornamo-nos afeiçoados 
ao seu concorrente mais próximo, a Black Friday. Para muitos, a 
oportunidade é um momento para alcançar ofertas baratas an-
tes da corrida de Natal, o tão esperado telefone celular, a Smart-
TV ou um sofá novo. Ao mesmo tempo, esta ação de queima de 
estoque vem ofuscando ainda mais a cultura do agradecimento 
especial para este período do ano.

Desde 2012, tem havido um movimento muito atrativo para 
reforçar a ideia original da Ação de Graças, o “Dia de Doar”. A 
ação é promovida na terça-feira após a Ação de Graças, como 
um grande apelo à solidariedade. Neste ano, a data cai em 29 
de Novembro.

Por um lado, o foco está em valores como a gratidão, a soli-
dariedade, a família e a comunidade; por outro lado, há com-
pras ocasionais, pechinchas e o incentivo ao consumo. Para ser 
honesto, penso que ambos os lados têm a sua justificativa. O 
segredo é não jogar um contra o outro e disponibilizar espaço 
suficiente a ambas ofertas. Será que o aproveitamento dos bons 
preços da Black Friday tem o mesmo valor para mim que a mi-
nha contribuição para a solidariedade? A variedade de ofertas de 
ambos os lados é rica e deve ser valorizada.

Ficaria feliz se o trabalho da Obra Social Nossa Senhora da Gló-
ria - Fazenda da Esperança também sentisse essa generosidade 
demasiada forte.

Esta edição está, portanto, particularmente preocupada com a 
cultura de gratidão e solidariedade, tão necessária que nos mol-
dou como comunidade desde o início. Isto também é expresso 
nas histórias em quadrinhos em curso que ilustram as primeiras 
ações de amor ao próximo, motivadas pela Palavra de Deus, da 
famosa esquina onde tudo começou.

Boa leitura!

                                                                                          Klaus Rautenberg
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A Fazenda da Esperança se prepara para parti-
cipar de um dos maiores eventos da Igreja Cató-
lica: a 16ª Jornada Mundial da Juventude (JMJ). 
É o maior encontro de jovens de todos os países 
do mundo, marcado, especialmente, pela parti-
cipação do Papa. Assim, é uma forma de expres-
sar a força de uma Igreja viva e peregrina.

A JMJ foi instituída pelo Papa João Paulo II em 
1985 e acontece entre intervalos de três ou qua-
tro anos, tendo sempre um país diferente como 
sede. A próxima JMJ acontecerá na primeira se-
mana de agosto de 2023, em Lisboa - Portugal. 
Já há alguns anos, a Fazenda da Esperança se 
faz presente neste encontro com o sucessor de 
Pedro. Na edição passada, em janeiro de 2019, 
aproximadamente 80 voluntários se reuniram 
no Panamá. Para a JMJ 2023, estamos organi-
zando um grupo de cerca de 100 missionários, 
que se doam nas diversas unidades que a Fa-
zenda tem no Brasil e no mundo. 

O Projeto Espalhando Esperança é respon-
sável por organizar toda preparação desta 
peregrinação rumo à Lisboa e, para arrecadar 
verba para auxiliar na compra das passagens 
e demais gastos com a viagem, o grupo está 
promovendo eventos e realizando vendas de 
produtos da Fazenda.

Incentivo 
No mês de agosto, as Fazendas da Esperan-

ça de Guaratinguetá (SP) receberam a visita de 
Dom Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa e 
responsável pela JMJ, que motivou os jovens a 
participarem e testemunharem sobre o Caris-
ma da Esperança.

A Jornada Mundial da Juventude conta com 
dias que marcam profundamente a vida dos 
participantes e evidenciam a pluralidade de 
uma Igreja que é jovem e quer responder ao 
chamado sinodal tão incentivado no pontifi-

cado do Papa Francisco, para que 
os jovens, que um dia gastaram 
tanta energia com as coisas 
passageiras e que faziam mal 
para si e para os familiares, pos-
sam ressignificar suas histórias no 
caminho do amor e da doação ao ou-
tro. Deus é capaz de transformar toda 
realidade de dor em amor. Com 
certeza a JMJ é uma possibi-
lidade de integração e beleza 
da descoberta de uma Igreja 
que não se deixa envelhecer 
e segue levando vida a tantas 
pessoas. 

HISTória 
1986 Roma (Itália)
1987 Buenos Aires (Argentina)
1989 Santiago de Compostela 
(Espanha)
1991 Częstochowa (Polônia)
1993 Denver (Estados Unidos)
1995 Manila (Filipinas)
1997 Paris (França)
2000 Roma (Itália)
2002 Toronto ( Canadá)
2005 Colônia (Alemanha)
2008 Sydney ( Austrália) 
2011 Madri (Espanha)
2013 Rio de Janeiro (Brasil)
2016 Cracóvia (Polônia)
2019 Cidade do Panamá (Panamá)

Fazenda da Esperança na JMJ 2023: 
a preparação dos jovens para encontro em Portugal

Voluntariado

por Luiz Filipe Campos
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Mariápolis reúne Movimento dos Focolares na Fazenda
A Fazenda São Libório, em Guaratinguetá (SP), recebeu com alegria, 
no início de setembro, centenas de pessoas para a Mariápolis 2022. O 
Movimento dos Focolares, os acolhidos e os voluntários da Fazenda 
se reuniram para um fim de semana de aprendizado mútuo e parti-
lhas de experiências.

Fazenda da Alemanha promove acampamento de jovens
No fim de agosto, aconteceu na Fazenda da Esperança Gut Neuhof, 
na Alemanha, o acampamento de jovens “Limitless – On the road to 
hope ( Sem limites - No caminho da Esperança)”.
O momento foi de muita graça e unidade entre os jovens e a co-
munidade, e contou com diversas atrações, projetos artísticos e 
workshops. O evento teve ainda a participação especial do cantor 
brasileiro Thiago Brado, que realizou um show transmitido pelo Ins-
tagram da Fazenda da Esperança em prol do Centro Infantil Chitaitai, 
que fica em Moçambique. 

Projeto E+ reciclagem: sustentabilidade e economia
Realizar a reciclagem do lixo traz inúmeros benefícios para o meio 
ambiente. Em Caxias (MA), existe o posto de coleta E+ Reciclagem, 
da Equatorial Maranhão, projeto que desde 2011 promove o destino 
correto para o lixo reciclável no Estado. 
O projeto gera descontos na conta de energia de acordo com a reci-
clagem e pode ser para uso próprio ou doado para a conta de uma 
instituição filantrópica. É o caso da Fazenda da Esperança de Caxias, 
que somente em 2022, teve sua conta de energia zerada em cinco 
meses. Acesse portalfazenda.org e leia mais sobre o projeto.

Novidades da Esperança

Certa vez, dois jovens pediram a bicicleta de Nelson emprestada com a ideia de vendê-la para comprarem drogas; mas como o amor já tinha entrado em seus corações, consertaram uma peça que estava estragada, limparam e devolveram a bicicleta. Em 
outra ocasião, ao saber que um dos jovens da esquina fazia aniversário, Ana Cláudia, irmã de Nelson, fez um bolo; eles foram à esquina e cantaram “Parabéns” para o aniversariante. Também nascia nos jovens o senso de responsabilidade e eles deixavam as 

drogas e assumiam trabalhos, como cortar grama nos jardins da vizinhança.
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Fazenda é destaque em evento do Movimento dos Focolares
Nelson Giovanelli, fundador da Fazenda da Esperança, participou, em 
agosto, de um encontro de Bispos do Movimento dos Focolares, no qual 
foi abordado o tema “Proteção da criança e do adolescente na Igreja”.
O evento contou com cerca de 40 bispos presencialmente por outros 10 
de diferentes continentes participaram on-line. Além da apresentação 
de Nelson, o co-presidente do Movimento, Jesús Morán, expôs um re-
latório de todo o trabalho que os Focolares realizam a nível mundial na 
implementação das diretrizes e enfrentamento dos casos específicos 
internos do Movimento.

Projeto Mais Visão, Mais Esperança
Com a participação de toda a administração da Obra Social Nossa Se-
nhora da Glória – Fazenda da Esperança vivemos um momento histó-
rico: o lançamento oficial de mais uma atividade da Fazenda da Espe-
rança, o projeto “Mais Visão, Mais Esperança”. 
Em parceria com a Saúde Link, que já faz um trabalho especial de 
atendimento oftalmológico aos mais necessitados, esse projeto levará 
saúde ao Brasil inteiro, como a Fazenda da Esperança já faz através de 
suas atividades com dependentes químicos, portadores de HIV, crian-
ças com risco social, creches e tantas outras. 
O fundador da Saúde Link, Luciano Goulart, é um ES da Fazenda que 
se recuperou no ano de 1990, na unidade das Pedrinhas, em Guaratin-
guetá (SP). Após deixar a Fazenda, ele abriu sua empresa, que cresceu 
até alcançar o número de 500 cirurgias de catarata realizadas por dia. 
Mesmo após duas décadas, Luciano continua propagando o Carisma 
da Esperança e o amor ao próximo por meio desta nova iniciativa, que 
pretende ser referência nas cirurgias oftalmológicas e diversos outros 
cuidados em todo o Brasil.
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Grupo Esperança Viva

Para conhecer mais esse testemunho, 
acesse o Youtube através 

do código abaixo.

Marize Coutinho de Oliveira e Eliemar Geraldo Negli de Oliveira são responsáveis 
na Fazenda Mãe, em Guaratinguetá (SP). Eles contam um pouco dessa caminha-
da que percorrem há mais de 12 anos, vivendo a Unidade, o amor ao próximo e 
o Carisma da Esperança.

“Foi um presente de Deus na minha vida para eu me fortalecer mais ainda, para ter 
condições de sair do mundo da drogadição. [...] Então, isso foi um chamado de Deus 
e hoje eu tenho consciência plena dessa missão, dessa vocação de poder servir ao 
próximo”, comenta Eliemar.
Marize é inspirada pelo estilo de vida que a Fazenda proporciona e vê como um privilégio a 
escolha de doar sua vida ao Carisma. “Somos gratos a Deus por tudo e somos felizes nesse estilo de 
vida novo. Cada vez que a gente se doa abraçando essa Cruz, [...] a gente se sente mais livre como 
pessoa, como cristão.”

Testemunho de Vida

  embaixadores@fazenda.org.br       (12) 3128 8900Compartilhe seu testemunho ConosCo:

Doar, 
o gesto concreto de amor ao próximo

Os Grupos Esperança Viva, que estão espalhados pelo 
mundo, vão além dos encontros que acontecem sema-
nalmente; colocar em prática o Evangelho ultrapassa 
os muros das salas e é onde os GEV’s também experi-
mentam o “doar”.

O Grupo Esperança Viva Nossa Senhora da Glória, de 
Cruzeiro do Sul, no Acre, realiza todo mês o “Sopão 
Solidário”. Os membros do GEV vão para as ruas da 
cidade e acolhem os irmãos em situação de rua, ofere-
cendo não só o alimento físico, mas também o alimen-
to espiritual, levando a “Esperança”.

Fábio Firmino, que fez seu ano de recuperação na 
Fazenda da Esperança e é membro do GEV, partilhou a 

experiência da ação, ressaltando a importância de con-
tinuar transmitindo o carisma da Esperança. Enxergar 
as necessidades do próximo e fazer algo para ajudá-lo é 
transformar palavras em ação. Sair de si para ao encon-
tro do outro concretiza o sentido da caminhada. 

“Não é só o sopão, não é somente a distribuição 
de um alimento. Nós buscamos ajudar através da 
oração e também fazemos o convite para os irmãos 
que queiram ajuda, que queiram sair daquela situ-
ação, que queiram realmente mudar de vida, assim 
como eu e outras pessoas que se encontram no gru-
po decidimos mudar de vida”, disse Fábio Firmino, 
“ES” e membro do GEV Nossa Senhora da Glória.

A ação acontece todo mês, 
e atende as pessoas em situ-
ação de rua da cidade. Todo 
o alimento é preparado pe-
los membros do GEV.

por Indira Brito

Deus me serve 24 horas e eu quero serví-lo 25!
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Para auxiliar no desenvolvimento do trabalho das acolhidas, o Centro Feminino 
Mãe da Esperança, em Guaratinguetá (SP), está construindo uma brinquedote-
ca destinada aos filhos das jovens que estão em processo de recuperação. 
Atualmente, a unidade acolhe treze crianças com idades entre dois meses 
e nove anos.

Segundo Verônica de Almeida Oliveira, responsável pela Fazenda, algu-
mas das crianças já frequentam as escolas, mas, no caso das menores, 
nem sempre é fácil conseguir vaga em creche para todas. Então, o pro-
jeto da brinquedoteca surgiu para facilitar o desenvolvimento do trabalho 
das mães em paralelo ao acompanhamento das crianças.

A brinquedoteca será designada a diversas atividades, momentos de lazer 
e, possivelmente, aulas de reforço. A princípio, essas atividades serão minis-
tradas por voluntárias e terão auxílio das próprias mães. O projeto conta ain-
da com a construção de uma sala para a realização do trabalho das acolhidas 
que cuidam de costuras, bordados e trabalhos manuais. O intuito é que elas 
fiquem próximas à brinquedoteca, podendo estar presentes no dia a dia de 
seus filhos. Para Verônica, é muito importante que as mães estejam juntas 
às crianças: 

Além disso, muitas mulheres chegam à unidade com risco da perda da 
guarda da criança que, no caso de não possuir 
uma família estruturada, pode ser direciona-
da a um abrigo para menores, dificultando 
o resgate da guarda.  

A construção é realizada por meio das 
doações dos Embaixadores e a previ-
são é que a obra fique pronta ainda 
este ano.

Você também quer ajudar na 
construção e recuperação de vidas? 
Seja um Embaixador da Esperança e 
faça parte desta grande família! Acesse:
portalfazenda.org.br/seja-embaixador

Obras Socias

permite que mães acompanhem o crescimento de seus 
filhos na Fazenda de Guaratinguetá (SP)

por Nataly Oliveira

Brinquedoteca



A Voz do Embaixador

Veja como as pessoas escolheram colaborar com a Fazenda da 

Esperança e faça sua parte neste #DiaDeDoar

formas de doar

Sou Embaixa-dora da Esperança e 
recebo todo mês o boleto 

em minha casa. É sempre 
bom, pois não esqueço nunca 
de colaborar e ainda ganho o 
Informativo, que traz muito 

conteúdo interessante sobre a Fazenda. Martha Rodrigues, 59 anos

Colaborar com os projetos da Fazenda 

é ajudar a salvar vidas! Eu escolhi a 

doação recorrente e todo mês é des-

contado automaticamente o valor 

da minha conta. Sou muito grato a 

tudo que a Fazenda já realizou na 

minha vida. Marcelo, 46 anos

Sou Embaixador há três 
anos e gosto de doar por 
depósito bancário. De forma 

segura, ajudo sempre que posso 
e gosto de acompanhar a Fazenda 

pelo site e redes sociais. 
Tadeu, 54 anos

Eu já colaborava de outras 

formas, mas hoje só faço minha 

doação por pix, porque é muito 

mais rápido e prático. Ajudo da 

forma que posso, mas não deixo 

de doar! Raquel, 42 anos

Eu gosto muito de acessar o 

Portal da Fazenda da Espe-

rança para acompanhar as 

notícias e já aproveito para 

fazer minha doação direto 

no site. Ajudar a Fazenda é 

uma forma de amor ao pró-

ximo. Ester, 38 anos


