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FAMÍLIA DA ESPERANÇA
Programação do Ano Jubilar

OBRAS SOCIAIS
Fazendo Esperança está de cara nova!

GEV
ES e GEV: a “Esperança” viva
na sociedade



A FONTE DO FUTURO
Iniciamos 2023.
O escritor e piloto francês Antoine de Saint-Exupéry disse 

uma vez: “Não se deve querer prever o futuro, mas torná-lo 
possível.” Todos os anos escolhemos um lema para nos aju-
dar a moldar nosso futuro. Para este ano jubilar, no qual ce-
lebramos os 40 anos da Fazenda da Esperança, definimos a 
seguinte expressão: “Escolhidos para levar a Esperança”. No 
logotipo até brincamos visualmente para deixar a palavra 
“ELE” aparecer. Ele, que é a Esperança. Ele, que nos escolhe.

Mas eu me pergunto: Eu sou escolhido? Eu me sinto escolhi-
do? O simples fato de receber este Informativo pode dar uma 
primeira resposta: Sim, eu sou Embaixador, sou Embaixadora, 
eu pertenço a esta obra. Eu faço parte de todos aqueles que 
respondem aos pedidos de tantos que sofrem. Então, sim, 
como Embaixador(a), sou, sem dúvida, escolhido(a).

Assim, olhando ao meu redor já surgem outras perguntas: As 
nossas comunidades que acolhem jovens e adultos perdidos 
nas drogas e outras dependências são esperança? As escoli-
nhas de educação com centenas de crianças são esperança? 
As casas terapêuticas com seus moradores com deficiências 
mentais são esperança? Estas e todas as demais atividades 
que nossa Obra Social assume não são esperança, mas são 
tarefas, desafios e responsabilidades que só podem ser cum-
pridas com uma fonte inesgotável de esperança.

Você, caro(a) Embaixador(a), já percebeu para onde 
este pensamento nos leva? Ele nos leva a uma esperança
permanente.

“Escolhidos para levar a Esperança” é o desafio, o trabalho 
e a responsabilidade de cumprir minha missão. Gosto disto, 
pois me ajuda a ter uma direção na minha vida, ter metas e 
sentido no meu caminho. Gostaria de convidar cada um a re-
fletir sobre este lema que teremos este ano. Ele acompanhará 
os Embaixadores em 2023.

Queremos percorrer este ano com você. Então, não hesite 
em nos comunicar seu olhar, sua experiência. Fale-nos o que 
gostou e o que não gostou. Faça suas sugestões, o que pode-
mos melhorar. Somos Embaixadores escolhidos para levar a 
Esperança!

Boa leitura!

                                                                                Klaus Rautenberg
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Família da Esperança

da Fazenda da Esperança
anos

Iniciamos o ano jubilar da Fazenda: são 40 anos de caminhada e milhares de 
jovens salvos dos malefícios da dependência química. Para celebrar,

acompanhe algumas datas importantes de 2023:

JANEIRO:
• Encontro Internacional das Famílias

(Pedrinhas): 16/01 a 23/01
• Encontro dos Religiosos(as) - Centro Mariápolis 

Ginetta: 12/01 a 15/01

ABRIL:
• Conselho Geral (Conselheiros): 11/04 A 14/04

• Conselho Geral (Regionais): 15/04 a 19/04
• Assembleia Geral (Obra Social): 20/04 a 23/04

• Festa Jubilar Cabo Verde (África): 30/04

MAIO:
• Festa Jubilar Angola (África): 07/05
• Festa Jubilar Quênia (África): 28/05

JUNHO:
• Festa Jubilar Região Norte

(Mâncio Lima – AC): 11/06
• Festa Jubilar Região Sul

(Guaratinguetá – SP): 27/06 a 02/07
• Peregrinação e Missa (Aparecida – SP): 29/06

• Videoconferência Jubilar Mundial: 30/06

JULHO:
• Missa Televisionada – Paróquia Nossa Senhora
da Glória (Guaratinguetá – SP): 01/07
• Programação com ES e GEV: 02/07

AGOSTO:
• JMJ Portugal: 01/08 a 06/08
• Festa Jubilar Região Central (Serra – ES): 09/08
• Festa Jubilar Moçambique (África): 20/08
• Festa Jubilar Região Interamericana (Argentina): 
20/08 a 27/08

SETEMBRO: 
• Festa Jubilar Região Norte
(Belém – PA): 10/09 a 17/09
• Festa Jubilar Itália (Roma, Assis, Castel Gandolfo): 
24/09* a 03/10
• Audiência com o Papa Francisco
(Vaticano): 30/09
• Conselho Geral: 05/09 a 12/09

OUTUBRO:
• Conselho Geral: 05/10 a 12/10

Continuaremos te atualizando com todas as novidades dos nossos 40 anos.
Obrigada por fazer parte desta Família!
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Novidades da Esperança

Frei Hans arrecadou doações para a construção de casas para famílias carentes e, ao inaugurar a Rua da Alegria, sentiu a necessidade de ter uma fazenda para que os jovens tivessem um espaço adequado para viver a recuperação. Ao conseguir este local, 
os jovens passaram a cultivar hortaliças como forma de trabalho. E logo chegaram os primeiros voluntários, como o alemão Ferdi, e Sérgio Kano.

Lançamento oficial: “Entre tantas Marias”
O mais novo trabalho publicado pela Editora Fazenda da Espe-
rança, o livro “Entre tantas Marias”, teve seu lançamento oficial 
realizado em nossa Fazenda-Mãe. Uma das autoras, Ana Lúcia 
Duarte, esteve presente, apresentando um pouco de sua obra e 
atendendo ao público que adquiriu o livro. Contando a história 
de muitas “Marias” que estão ou que passaram pela Fazenda, o 
livro traz diversos fragmentos dessas mulheres que são a prova 
viva da força e do poder de transformação do amor.

Maranatá acontece em Fazenda de Moçambique
Aconteceu em outubro o primeiro encontro de jovens “Marana-
tá”, promovido pela Canção Nova, na Fazenda da Esperança de 
Zóbuè, em Moçambique. Foi um momento de profunda espiri-
tualidade, com músicas, danças e intensas orações. Os acolhi-
dos da Fazenda tiveram muitos momentos de convivência com 
os jovens, estabelecendo um clima de harmonia e presença de 
Deus durante todo o final de semana.

Frei Hans e Nelson visitam Fazendas no Paraguai
A visita dos fundadores da Fazenda da Esperança às unidades 
do Paraguai proporcionou a todos os acolhidos e acolhidas mo-
mentos de muita alegria e comunhão. Em Assunção, capital do 
país, no dia 18 de outubro, acompanhados dos responsáveis 
das três Fazendas, Frei Hans e Nelson, visitaram o cardeal Adal-
berto Martínez, que partilhou a grande alegria que tem com o 
Carisma da Esperança nesta região.
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Frei Hans arrecadou doações para a construção de casas para famílias carentes e, ao inaugurar a Rua da Alegria, sentiu a necessidade de ter uma fazenda para que os jovens tivessem um espaço adequado para viver a recuperação. Ao conseguir este local, 
os jovens passaram a cultivar hortaliças como forma de trabalho. E logo chegaram os primeiros voluntários, como o alemão Ferdi, e Sérgio Kano.

Fazenda de Itabira acolhe irmãos de rua
A Fazenda da Esperança Nossa Senhora das Graças, em Itabira 
(MG), realizou uma festa de acolhida para quinze irmãos que vi-
viam em situação de rua em Belo Horizonte e foram para a Fazen-
da acolhidos através do projeto “Com Deus Tem Jeito”.  Durante o 
momento, houve apresentação de testemunhos  e uma refeição 
especial aos irmãos que chegaram.

Encontro da Família da Esperança na Guatemala
No dia 9 de outubro, aconteceu na Guatemala o Encontro da Fa-
mília da Esperança, que contou com a participação de mais de 30 
pessoas. Foi um momento de muita unidade e renovação do Ca-
risma como Família e se encerrou com a celebração Santa Missa 
para todos os presentes.

Balanço do Conselho Geral
Aconteceu em Guaratinguetá (SP), em novembro, o Conselho Geral
da Família da Esperança, que reuniu os fundadores, a presidência, 
os conselheiros, e alguns membros da Família da Esperança.
Um dos temas centrais do encontro foi a preparação para o Ano Jubi-
lar em celebração aos 40 anos da Fazenda da Esperança.

Houve uma avaliação de toda a trajetória da instituição e foram pen-
sadas as ações que serão realizadas em comemoração a esta data. 
Além disso, metas e objetivos foram estabelecidos para 2023 em re-
lação a abertura e manutenção de unidades, campanhas e outros 
trabalhos necessários para manter esta obra, dando continuidade ao 
trabalho que já salvou milhares de vidas nestes 40 anos.
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Lawrence Takeo Silva Miura fez seu 
ano de recuperação entre 2011 e 
2012 na Fazenda da Esperança São 
Libório, nas Pedrinhas, Guaratingue-
tá (SP). Natural da cidade de Santa 
Rita de Caldas (MG), a experiência na 
Fazenda da Esperança devolveu para 
Lawrence a alegria de viver e a dispo-
sição para enfrentar a vida com fé e 
coragem. 

“Fiquei o ano de recuperação e mais 6 anos como voluntário de vida comum, ou seja, morando dentro das 
Fazendas da Esperança. Agradeço a Deus por ter me proporcionado experiências tão profundas neste período. 
Estive em algumas Fazendas da Esperança servindo em várias comunidades pelo Brasil e também pela África”, 
disse Lawrence Miura. 

Há 5 anos Lawrence vive fora da Fazenda da Esperança, atualmente mora em Belém do Pará (PA) e consegue 
conciliar o trabalho com a dedicação à Obra, e hoje como membro da Comissão dos ES, procura estar unido aos 
Grupos Esperança Viva e sempre disposto a se lançar na experiência de amar aqueles que procuram experimentar 
esse novo estilo de vida: “Como viajo todo o Norte a trabalho, procuro estar sempre presente nos encontros dos 
Grupos Esperança Viva por onde passo, me sinto em família nestes grupos, posso fortalecer minha caminhada 
na Esperança e também posso transmitir a alegria de viver à luz deste Evangelho colocado em prática”, comenta.

Estar ligado às atividades que envolvem os GEVs e a Fazenda da Esperança também fortalece a caminhada e 
impulsiona a praticar as experiências que fazem com que o carisma da Esperança chegue até muitas pessoas.

O Grupo Esperança Viva cada vez mais segue sua missão de espalhar o carisma, comunicando para sociedade 
que é possível viver a Esperança.

Grupo Esperança Viva

Es e GEV, a “Esperança” viva na sociedade
por Indira Brito

A Voz do Embaixador

Alcemir Gonçalves de Souza se recuperou na Fazenda da Esperança e, por saber 
que é possível viver um novo estilo de vida, se tornou um de nossos Embaixadores:

“A Fazenda ajudou a resgatar todo o meu aspecto físico e espiritual e hoje eu 
dou muito mais valor. A espiritualidade foi fundamental para que eu conti-
nuasse de pé, ajudando as pessoas que necessitam também, como eu neces-
sitei. Eu contribuo, porque sei que ajuda muita gente, assim como me ajudou 
também.”

Nós da Fazenda da Esperança agradecemos ao Alcemir e a todas as outras pessoas que se dispuseram a 
doar um pouco de suas vidas em prol do próximo.
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Obras Socias

20 anos Fazendo Esperança: nosso 
programa está de cara nova!

por Nataly Oliveira

Em comemoração aos 40 anos da Fazenda da Espe-
rança e aos 20 anos de veiculação do nosso programa 
televisivo, o “Fazendo Esperança” chega em 2023 de 
cara nova!

No ar desde 11 de janeiro de 2003, na RedeVida de 
Televisão, o programa já passou por algumas modifica-
ções, mas agora o objetivo é aproximar-se ainda mais 
do público: “Para comemorar esses 20 anos, nós pen-
samos em fazer alguma coisa que fosse diferente já que 
temos um grande estúdio disponível. A ideia é usá-lo 
de uma maneira que seja possível envolver mais a ju-
ventude, a equipe e a Fazenda para deixar a produção 
ainda mais dinâmica.”, diz Evandro Moreira, da equipe 
de produção do programa “Fazendo Esperança”.

O Fazendo Esperança agora conta também com 
um novo cenário, dois apresentadores, reportagens, 
participantes e entrevistados, muita música e ainda 

disponibilizará um espaço para plateia aberta para 
nossos acolhidos, jovens de paróquias e escolas da 
região: “É o mesmo programa com um formato di-
ferente de apresentação, o objetivo é descontrair”, 
comenta Evandro, que vê nesta mudança a possibi-
lidade de aproximar e envolver tanto as pessoas de 
fora, quanto os nossos acolhidos, levando-os a parti-
ciparem, mostrarem seus talentos e gerar um maior 
envolvimento com o Carisma da Esperança.

Atualmente, dez emissoras veiculam o material e a 
missão é levar a Esperança ao maior número de pes-
soas, falar do processo de recuperação de forma leve 
e humanizada, para que o público perceba que é pos-
sível renascer para um novo estilo de vida.

Quer acompanhar o programa “Fazendo Esperan-
ça”? Assista todo sábado, às 8h, pela RedeVida de 
Televisão ou pelas demais emissoras parceiras que 
você pode descobrir em: portalfazenda.org/midias



Assista e conheça a história 
de Edmar de Oliveira

Edmar de Oliveira Dias é de Mauá (SP) e entrou no mundo das drogas por volta de 
seus 18 anos, levando-o a diversas escolhas erradas. No entanto, o sentimento de 
arrependimento já pulsava em seu coração e, através de pessoas queridas, conheceu 
o GEV e a Fazenda da Esperança e entregou a Deus o seu “sim” e hoje continua como 
voluntário:

“O GEV me resgatou e me trouxe para a Fazenda da Esperança. [...] Toda 
essa atmosfera de amor que foi criada aqui fez com que eu quisesse ficar e 
dar continuidade ao tratamento. O Carisma do amor me conquistou bastante 
e aí começou a surgir um outro desejo no meu coração: fazer por aqueles que 
estavam chegando o mesmo que as pessoas fizeram por mim.”

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

Partilhe e Compartilhe


