
�
��
��
���
��
�

Fo
to

: G
us

ta
vo

 H
en

riq
ue

 C
ab

ra
l

OBRAS SOCIAIS
A importância dos fi lhos no 

processo de recuperação das mães

GRUPO 
ESPERANÇA VIVA
Mulheres do GEV em missão: 

o amor que rompe barreiras

FAMÍLIA 
DA ESPERANÇA

O carisma de Chiara Lubich 
para a Fazenda da Esperança



O que é essencial não é ter tido sorte, mas ser feliz!

Enquanto refletia sobre o conteúdo desta edição do nos-
so Informativo, dei uma olhada nos dias comemorativos do 
mês de março. Claro, 19 de março rapidamente se desta-
ca, pois é o Dia de São José. Isso é bom, pensei comigo 
mesmo. Mas algumas linhas mais adiante, fiz uma pausa 
pensativa no dia seguinte: o Dia Internacional da Felicida-
de, onde o principal objetivo é fazer com que as pessoas 
tomem consciência de que a felicidade é uma das coisas 
mais importantes da vida.

Tudo isso soa bem e elegante, no entanto, uma pergunta 
importante ainda permanece em mim e gostaria de parti-
lhar também com você, caro leitor: Estou realmente feliz?

Honestamente, no início não foi tão fácil definir clara-
mente. Muitos eventos e situações infelizes vieram à minha 
mente: guerras, fome, as consequências da pandemia e 
traços pessoais do destino. Mas qual é a questão de saber 
se estou realmente feliz? A questão da felicidade é, real-
mente, apenas sobre os muitos momentos em que eu ex-
perimento felicidade ou infelicidade? Ou será que preciso 
olhar um pouco mais para dentro de mim para fazer justiça 
à pergunta?

Há alguns anos, durante uma entrevista na televisão, um 
repórter me perguntou sobre minha história. Quando lhe 
disse que em certo momento de minha vida eu tive a sorte 
de ter conhecido as pessoas da Fazenda da Esperança, ele 
ficou intrigado. Mas é verdade: minha vida mudou ao con-
viver com os jovens da Fazenda que estão procurando uma 
saída para o vício. Uma reviravolta que me deixou profun-
damente feliz, apesar de todas as dificuldades, apesar de 
todas as frustrações da vida cotidiana, apesar de todas as 
perdas que sofri. A felicidade é muito mais do que apenas 
um momento.

Ficaria feliz se a leitura do nosso Informativo tornasse 
cada Embaixador(a) um pouco mais profundo(a) em sua 
missão e, ao mesmo tempo, o(a) deixasse um pouco mais 
feliz. Boa leitura!

                                                                           Klaus Rautenberg

Editorial

Diretor editorial:
Klaus Rautenberg

Jornalismo:
Nataly Oliveira

Apoio:
Indira Brito 

Revisão:
Evandro Moreira 

Coordenação de Marketing:
Anderson Nascimento

Direção de arte:
Adriana Martins

Ilustração:
Márcio Mathídios

Diagramação:
Adriana Martins

Fotos:
Arquivo Fazenda da Esperança, CSC Media e 

Arquivo Cidade Nova
Impressão:

PIFFER PRINT / GEL SET Gráfica Ltda
Logística:

LDC Digital
Atendimento:
 (12) 3128 8900

 embaixadores@fazenda.org.br
Site:

portalfazenda.org
Tiragem:

17.000



3INFORMATIVO - Esperança

Fo
to

s: 
Ce

nt
ro

 S
. C

hi
ar

a 
Au

di
ov

isi
vi

INFORMATIVO - 

Fo
to

s: 
Ce

nt
ro

 S
. C

hi
ar

a 
Au

di
ov

isi
vi

��������������������

Março é o mês da mulher e, para celebrar, queremos lhe 
apresentar um pouco mais sobre a vida de Chiara Lubich, 
figura feminina importante na criação da Fazenda da Espe-
rança. Chiara nasceu em 22 de janeiro de 1920, em Trento 
(Itália) e é considerada um grande nome na história recente, 
tanto como líder religiosa, quanto social. Ela fundou o Movi-
mento dos Focolares, uma organização católica internacio-
nal, com o objetivo de promover a unidade entre as pessoas 
de diferentes religiões, raças e culturas. O Movimento tem 
presença em mais de 180 países, e sua mensagem de amor 
e unidade tem alcançado muitos indivíduos de todas as 
idades e classes sociais. Além disso, Chiara Lubich foi uma 
líder importante no movimento ecumênico e inter-religioso, 
tendo trabalhado com pessoas de diferentes tradições reli-
giosas para promover a paz e a compreensão mútua.

Como uma mulher em um cargo de liderança eclesiásti-
ca, Chiara Lubich teve um papel de destaque no empode-
ramento feminino e na promoção da participação ativa das mulheres na Igreja Católica e na sociedade. Frei 
Hans Stapel e os demais fundadores da Fazenda da Esperança inspiraram-se no Carisma de Chiara para a 
criação da comunidade terapêutica:

A unidade é o amor em ação: o carisma de Chiara 
Lubich para a Fazenda da Esperança

�������������������

“Chiara é uma mãe para nós. Depois de Maria Santíssima, é a figura feminina de referência 
na Família da Esperança. O carisma da unidade doado por Deus a ela é fundamento da nossa 
espiritualidade. Chiara nos inspira a viver e a levar ao maior número de pessoas o nosso caris-
ma: a Esperança”, reflete Iraci Leite, fundadora da Fazenda da Esperança.

Seu legado de amor e unidade através do Movimento dos Focolares e da Fazenda da Esperança continuam 
a impactar positivamente a vida de muitas pessoas em todo o mundo. Como celebramos o mês da mulher, é 
importante lembrarmos das contribuições de figuras como Chiara Lubich, que tem feito a diferença na vida de 
tantas pessoas e continua sendo uma fonte de inspiração para muitas outras.
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Fazenda de Bacabal inaugura padaria
Após a intensa mobilização em prol da Fazenda de Bacabal (MA), a 
unidade finalmente colheu os frutos ao inaugurar a tão esperada 
padaria, que a partir de agora, auxiliará na autossustentabilidade da 
unidade, além de oferecer o aprendizado de um novo ofício aos aco-
lhidos, visando o retorno dos jovens à sociedade.

Encontro das Famílias acontece na Fazenda das Pedrinhas
Entre os dias 16 e 22 de janeiro, aconteceu na Fazenda da Esperança 
São Libório, em Guaratinguetá (SP), o Encontro Internacional das Fa-
mílias de 2023. O evento contou com celebração de missas, apresen-
tação de temas e grupos de trabalho direcionados às 49 famílias que 
estiveram hospedadas na Fazenda durante a semana. Houve, ainda, 
diversas atividades e brincadeiras voltadas às crianças que acompa-
nharam seus pais durante a semana. 

Primeira Fazenda Feminina do Paraná é inaugurada
O mês de janeiro marcou o envio das jovens que fizeram a Escola 
Missionária 2022 ao Paraná para a concretização de mais um projeto: 
a inauguração da primeira Fazenda Feminina do estado, em Ibipo-
rã. Foi um período de intenso trabalho e um dia muito especial foi 
organizado para marcar a abertura, que contou com a presença da 
fundadora Iraci Leite, com a celebração da Santa Missa e com um de-
licioso almoço.

Novidades da Esperança

Quando estudava no Rio Grande do Sul, Nelson Giovanelli era constantemente convidado a estar com os Es e, neste movimento, acontecia uma grande partilha entre o fundador e os ex-acolhidos. Certo dia, Dom Dino entra em contato com Nelson e conta 
sobre um sonho que teve, onde viu o nascimento de um grupo de apoio aos Es chamado Grupo Esperança Viva. Nelson então diz que reuniões já estavam acontecendo e, a partir do sonho, foi definido o nome do grupo. Com a grande procura, o GEV se 

desenvolve e passa a acolher todos: Es, familiares e pessoas que buscavam estar próximas ao Carisma.
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Missionários se preparam para inaugurar unidade no Mato Grosso
A Fazenda da Esperança, com seu objetivo de ajudar aqueles que es-
tão perdidos, iniciou uma nova Escola Missionária preparatória para a 
inauguração de mais uma unidade, desta vez em Campo Verde (MT). 
A formação foi realizada em Porto Nacional (TO) e lá os participantes 
tiveram a oportunidade de se preparar para a missão através de estu-
do e formação. 

Fazenda da Esperança chega a Itu (SP)
Fevereiro foi marcado pela inauguração de mais uma unidade da Fa-
zenda da Esperança: desta vez foi o município de Itu, no interior de 
São Paulo, que acolheu a Obra Social. A missão de abertura teve início 
no mês de janeiro, por membros da Escola Missionária promovida na 
Fazenda de Casca (RS). Com a unidade da Diocese de Itu, voluntários 
e membros da paróquia Nossa Senhora Aparecida, muitas pessoas te-
rão a oportunidade de mudar de vida.

Fazenda de Óbidos reforça a espiritualidade dos jovens
A Fazenda da Esperança Santa Clara, em Óbidos (PA), realizou um 
evento especial com os acolhidos, juntamente com as irmãs da Co-
munidade Sementes do Verbo. Os dias contaram com apresentação 
de temas e testemunhos, dinâmicas, adoração, confraternização e a 
celebração da missa. Foram momentos de graça e entrega para que 
todos pudessem abraçar este novo estilo de vida, reforçando espiritu-
almente a caminhada de cada jovem.

Quando estudava no Rio Grande do Sul, Nelson Giovanelli era constantemente convidado a estar com os Es e, neste movimento, acontecia uma grande partilha entre o fundador e os ex-acolhidos. Certo dia, Dom Dino entra em contato com Nelson e conta 
sobre um sonho que teve, onde viu o nascimento de um grupo de apoio aos Es chamado Grupo Esperança Viva. Nelson então diz que reuniões já estavam acontecendo e, a partir do sonho, foi definido o nome do grupo. Com a grande procura, o GEV se 

desenvolve e passa a acolher todos: Es, familiares e pessoas que buscavam estar próximas ao Carisma.



Mulheres do GEV em missão: 
o amor que rompe barreiras

Grupo Esperança Viva
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GEV Online Toda quarta-feira, às 20h, um encontro virtual reúne membros do 
Grupo Esperança Viva, familiares, voluntários e pessoas que queiram conhecer mais 
sobre o estilo de vida do Carisma da Esperança. Acesse o código e participe conosco!



Amor, Laço Materno e Recuperação: 
a importância dos fi lhos no processo de recuperação das mães
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Obras Sociais

A Voz do Embaixador

A vereadora Dani Dias, juntamente com a Câmara de Vereadores de Guaratin-
guetá (SP), incluiu no calendário municipal o “Dia da Esperança” e, junto dos 
demais envolvidos, foi elevada à Embaixadora da Esperança como um gesto 
de agradecimento:

“Todos os dias são dias de Esperança, dias de acreditarmos num futuro melhor, 
em um mundo melhor. Eu quero agradecer a todos pelo recebimento do título 

Nós da Fazenda da Esperança agradecemos o reconhecimento e a colaboração do poder público para com 
a nossa Obra Social.  

de ‘Embaixadora da Esperança’, � co muito honrada, especialmente por estar aqui junto com as mu-
lheres da Fazenda. Fico feliz por estar aqui hoje para fazer essa lei valer.”
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A Fazenda está de portas abertas para ajudar e acolher aqueles – e aquelas – que buscam 
uma vida nova livre das drogas.



Partilhe e Compartilhe

Conheça a história 
de Jacira

Jacira viveu 25 anos no mundo das drogas e viu a luz de Jesus tocar seu 
coração ao conhecer a Fazenda da Esperança:

“Conheci a droga muito nova, fui me aprofundando, perdi emprego, per-
di família, perdi tudo. [...] Depois de já estar bem debilitada, me apresen-
taram a Fazenda da Esperança. Em 2017, eu aceitei ir para a Fazenda. 
Quando cheguei, senti que era um lugar conhecido e me adaptei, vivi o 
meu processo e Jesus me curou.”

Hoje, Jacira está sóbria, teve sua vida e sua família restituída, cursa uma 
universidade e busca se dedicar à Obra Social que fez dela uma mulher nova.

  EMBAiXADORES@FAZENDA.ORG.BR      (12) 3128 8900COMPARTiLHE SEU TESTEMUNHO CONOSCO:


