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 “Minha trajetória: do 

início na igreja até os 

dias de hoje” (*) 

 “Como eu fui parar na Sara” 

Bom, eu estava passando por alguns problemas com meu pai. Então 
convidaram a mim e à minha mãe para irmos à Assembleia de Deus, que foi a 
primeira igreja evangélica que eu frequentei, mas eu não me sentia muito à 
vontade, não gostava da doutrina deles nem me sentia muito acolhida entre os 
jovens. 

Desde que começaram esses problemas na minha casa, o Lucas Silva 
já me convidava pra ir na Sara, mas eu tinha uma visão “careta” da igreja 
evangélica, então sempre dava desculpas e achava um jeito de não ir. 
Felizmente ele não desistiu nunca, ele chegava dos cultos e “pregava” pra mim 
pelo MSN. Sempre estava tentando me convencer de ir à igreja, até que um dia 
ele e o Rodolfo Silva me encontraram quando estavam indo para o culto, na 
esquina da minha casa, e me convidaram pra ir. Eu dei a desculpa de que 
minha mãe não deixaria, mas eles disseram que não se importavam de pedir 
para ela, foram lá e ela deixou (não fui feliz). 

Isso foi num domingo, em fevereiro ou março de 2012. Quando eu 
cheguei na Sara eu achei tudo muito estranho de início, porque na Assembleia 
era tudo calmo e cheio de regras e lá não, era todo mundo feliz, dançando e 
tal. Nós chegamos atrasados e o culto já tinha começado, então só tinha dado 
de cumprimentar os porteiros. Uma coisa que me marcou muito é que minutos 
depois que nós chegamos, o Leonardo Simões e o Lucas Meneses sentaram 
atrás de nós e nos cumprimentaram, com um baita sorriso no rosto. No final do 
culto várias pessoas vieram me cumprimentar, o que lá na Assembleia não 
tinha. Isso fez eu me sentir muito bem. Eu prometi que voltaria no sábado pra 
conhecer o famoso Arena. Amei o pessoal, a forma que eles adoravam e 
tratavam Deus, um Deus que não era rígido e que eu não precisaria estar com 
uma saia lá nos pés pra estar bem com Ele. 

 

“O processo de conversão: as lutas, os amigos 

e a mudança” 

No início com ninguém é muito fácil e 
comigo não seria diferente. Embora eu tivesse 
amado estar na igreja e as pessoas da igreja, eu 
tive vários “nãos” e certa negação e preconceito 
com a minha família e os meus amigos. Em casa 
meus familiares diziam que eu estava indo para a 
igreja namorar, inventaram até que eu estava 
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namorando escondido com o Lucas Silva e não tava indo para a igreja nada. 

Com meus amigos foi bem pior, eu briguei com muita gente, ninguém 
aceitava eu mudar meu jeito, diziam que eu ia virar uma bitolada, que eu ia 
sustentar pastor e toda essa bobagem que as pessoas do mundo dizem. 
Infelizmente eu sempre fui muito apegada aos meus amigos, então isso foi um 
grande empecilho pra minha conversão, com essa negação de todos eu acabei 
cedendo, de certa forma desistindo, eu ia para a igreja, mas acabava fazendo 
coisa errada, mesmo as vezes não querendo, só pra não perder uma amizade 
ou algo assim. 

Teve várias vezes que eu fui para o culto, me senti super preparada, 
disposta a mudar de vida, mas no outro dia eu voltava pra minha vida e 
acabava, por influência, matando aula e fazendo coisas erradas. Com isso eu 
acabei me afastando da igreja, pois eu sabia que não adiantava nada eu estar 
bem na igreja e fazer coisas erradas e do mundo, mas eu ficava sempre com 
aquela vontade de voltar, de viver lá, de mudar, só não conseguia me afastar 
das pessoas. 

Outra coisa que também meio que me afastou, foi que eu queria ficar na 
célula do Lucas Silva, mas não deixaram porque a outra célula tinha pouca 
gente. Como eu sempre fui muito birrenta, nunca fui à célula, por isso acabei 
não criando vínculo nem com a célula e nem com um líder, o que eu acho 
muito importante para ajudar na conversão das pessoas. O que eu fazia era ir 
ao Arena e ao culto de domingo, depois uma vez por mês e por ai. O pessoal 
estava sempre na minha volta dizendo que estavam com saudades e tal. 

Uma coisa que eu nunca vou esquecer foi um dia que eu já não ia ao 
Arena a uns dois meses e resolvi ir. Lá o Rogério Fagundes falou no microfone 
que estava muito feliz por eu ter ido e que o pessoal sentia muita falta minha. 
Isso foi muito marcante pra mim, pois fez eu me sentir mega especial. 

Em julho de 2012 eu tive que mudar para o bairro São Miguel. Foi uma 
fase bem difícil. Passei um ano e dois meses lá. Nunca tinha morado fora do 
Parque São Pedro, então foi um choque em todos os sentidos, eu estava longe 
dos amigos, da igreja, de tudo. Embora tenha sido uma fase extremamente 
complicada, foi o melhor tempo que eu tive para me acertar com Deus, pois 
senti muita falta da igreja e do pessoal, e pra minha alegria, a Vitória Souza 
resolveu ir comigo a um Arena e amou. Isso me ajudou bastante a ir à igreja, 
embora agora fosse mais difícil pela distância. 

Como eu tive que ir pela dor, minha vida estava quase desmoronando 
de novo. Problemas com a família, longe dos amigos, minha única e melhor 
saída foi a igreja, porém agora não era só eu decidir querer ir na igreja e tudo 
bem, pois para mim eu tinha que ir de ônibus (o que era meio perigoso) e voltar 
de motoboy. Gastava no mínimo R$ 10,60 por dia que eu fosse à igreja. Minha 
avó não gostava muito, porque achava perigoso e tal. Acabava gastando 
bastante, mas não desisti. Aos poucos fui largando as coisas do mundo, 
pegando gosto por viver pra Deus. Só não estava muito certa de estar 100% 
nos padrões da igreja, pois eu tinha certo bloqueio quanto às músicas, forma 
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de me vestir (eu amava andar de decote e roupa curta) e tinha um ex-
namorado na volta, confundindo meus pensamentos e sentimentos, digamos 
que quando eu conseguia me desapegar dele, ele vinha e fazia mil coisas para 
voltar para minha vida. 

Mudou tudo quando eu decidi ir para o Revisão de Vidas. Eu já tinha 
recebido várias vezes o convite para ir, mas sempre tinha algo no dia acabava 
dando desculpas diferentes. Até que eu decidi que ia ir para ver como era, 
mesmo que eu não quisesse mudar tudo, nem queria me tornar líder. Eu decidi 
que queria ir e pedi para minha mãe me dar o valor da inscrição como presente 
de aniversário. Foi a melhor escolha que eu fiz… 

Os dias 21, 22 e 23 de junho de 2013 foram os melhores dias da minha 
vida, aprendi muita coisa, realmente revisei minha vida, minhas atitudes, deixei 
pra trás alguns traumas de infância que me distanciavam muito de Deus e 
decidi realmente mudar de vida, tanto que no dia 23 eu me batizei. 

Primeiramente tive bastante lutas dentro da minha família, por eu ter 
escolhido realmente mudar, pois antes eles sabiam que era só um 
“passatempo”, mas agora eu estava decidida a viver pra Deus. Eu realmente 
tinha escolhido mudar de vida, então eu lutei, passei por cima das caras feias, 
os nãos, as tentativas de me tirar da igreja. 

Agora estava em uma célula (na do Lucas Silva, como eu queria) e já 
tinha um forte vinculo com o pessoal da igreja. Saí do Revisão e fui direto para 
o Instituto de Vencedores, o que foi muito importante, pois tira muitas dúvidas 
quanto ao nosso comportamento em relação as coisas e pessoas do mundo e 
nos prepara para liderança e para vivermos uma vida realmente firmada em 
Deus. 

“A co-liderança”   

Para minha surpresa, em um domingo de manhã, estava no restaurante 
que minha mãe trabalhava, no dia 13 de outubro de 2013, eram por volta das 9 
horas, quando recebi uma ligação do celular do Lucas Silva, inclusive atendi ao 
telefone brincando que ele tinha caído da cama, mas não era ele, era o Willian 
Braga que queria falar comigo. 

Ele simplesmente disse que a célula Macaco Louco havia multiplicado, 
eu seria co-líder dele, a célula seria na minha casa. Ainda pediu que eu 
escolhesse um bicho e o motivo daquele bicho para ser o nome da célula, isso 
até a noite. Quando acabou de falar, perguntou se eu queria, porém estava em 
estado de choque, recém tinha acordado, meu cérebro ainda estava lento e eu 
comecei a receber informações meio fortes pra uma manhã. Como ele viu que 
fiquei meio confusa, disse para eu pensar e ligar para ele depois para dizer o 
que eu queria fazer, mas que ele precisava da resposta até a noite. 

Eu pedi para mãe sentar comigo e contei a ela tudo que tinha falado, 
sem saber o que pensar. Ela perguntou o que eu queria, mas eu não sabia o 
que realmente queria. Eu achava super demais a ideia de ter uma célula na 
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minha casa, mas não me sentia preparada nem para dar a palavra e nem para 
sair da célula do Lucas Silva. 

Decidi aceitar o “desafio”, que foi assim que eu senti e liguei para ele 
falando que eu aceitava. Nos primeiros dias foi bem complicado, porque eu 
sentia falta do Lucas Silva, pois ele estava sempre no meu pé e o Willian Braga 
já não é tão assim, então para mim fez uma baita diferença. Eu comecei a 
sentir que eu não estava preparada pra co-liderança, pois sentia medo de errar, 
medo de não saber dar a palavra certo, medo de tudo. 

“A recaída” 

Tudo estava indo bem, até que eu fiz uma das piores burradas da minha 
vida, decidi jogar tudo para o ar, para voltar a namorar com um ex-namorado 
que era do mundo, tudo pelo simples fato de que eu não queria aceitar que eu 
podia ter esquecido ele e que eu precisava voltar com ele para realmente saber 
isso. 

Passei a ser só hospedeira e membro de célula, mas sempre ajudava o 
Willian Braga. Então me desiludi no namoro, vi que eu tinha feito bobagem, vi 
que eu realmente tinha esquecido ele, vi que eu joguei uma das melhores 
coisas da minha vida fora por nada e decidi que eu ia conquistar tudo de novo. 

“O retorno” 

Dessa vez eu não queria simplesmente “ganhar” a liderança, eu queria 
conquistá-la e merecê-la. Me envolvi ao máximo com as coisas da igreja, dei o 
meu melhor no Arena Kids (que eu comecei a dar aula em seguida que voltei 
do Revisão, o que foi muito bom para mim, pois eu amo muito estar com 
crianças). Estive sempre disposta a ajudar quando o Willian Braga, a Julia 
Maich e a Aretuza Nascimento precisavam. 

Para completar, fui trabalhar no Revisão cuidando da minha princesinha 
(Isabelle) para mãe dela (Juliana Hermes) poder fazer o Revisão. No último dia, 
num momento especial, a Aretuza Nascimento me entregou uma caixinha com 
um chocolate e mandou-me ler o que tinha dentro. Então abri e dizia “Bom 
retorno à co-liderança da célula Camaleão! Te amo, Aretuza. Março 2014”. 

Senti uma alegria muito grande, pois dessa vez foi algo conquistado, 
algo que eu queria e que eu me sentia preparada pra fazer. Voltei para co-
liderança, dei minha primeira palavra, muito nervosa, mas segundo o Willian 
Braga me sai super bem. A partir daí não vacilei mais e continuo fazendo de 
tudo para merecer estar na co-liderança. 

“Hoje em dia…” 

Faz dois anos que eu fui na Sara pela primeira vez. Hoje sou uma nova 
pessoa, mudei meus hábitos, atitudes, vida, tudo. Conheci um Deus 
maravilhoso que reconstruiu minha família, minha vida, me deu amigos 
verdadeiros e a pouco tempo me deu também um namorado maravilhoso. 
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Nunca vou poder retribuir tudo que Deus me deu, e nem o que a Sara 
Nossa Terra fez por mim. É uma nova família, uma nova vida, novos sonhos, 
tudo novo. 

Quem diria que o menino que lutou por mim, passou poucas e boas para 
me levar para a igreja e se tornou meu líder, hoje seria meu namorado? E 
mais, quem diria que a menina que dava festas na garagem de casa, que 
andava com a “ganguezinha” do PSP, que vivia cheia de meninos, ia estar na 
igreja hoje? Mas Deus faz as coisas maravilhosas e a gente não tem que pedir 
explicação, simplesmente viver o que Ele tem pra nós! 

  

(*) Texto escrito por Letícia Barreto (Turma 2013-I) e 
editado por Lucas Martins. Esta foi uma tarefa do 3º 
Módulo do Instituto de Vencedores. 

 

 

Fonte: http://arenajovempm2013.wordpress.com/2014/06/20/minha-trajetoria-do-inicio-

na-igreja-ate-os-dias-de-hoje/  


