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 “Minha trajetória: do início 

na igreja até os dias de hoje” 

– Poline Bazzi (*)    
 

   

Meu nome é Poline, tenho 21 anos de idade, praticamente cresci dentro da 

igreja. Porém, com 16 anos comecei a dar meus primeiros passos em direção ao 

mundo. Sai da igreja na qual frequentava por vários motivos, mas o maior foi a 

curiosidade e a mente fraca e fácil de ser manipulada pelos "amigos" que eu tinha. 

Fiquei fora dos caminhos do Senhor por dois anos, nesse tempo fiz tudo errado, tudo o 

que dentro da igreja não era visto com bons olhos, ou seja, aquilo que Deus 

abominava!  Bebia todos os dias, ia para festas de quarta a domingo, não tinha tempo 

ruim, enquanto estava me divertindo, porém, havia um vazio que eu sabia que nada 

preencheria, que era a falta de Deus na minha vida. Com 18 anos eu já tinha largado 

faculdade, já morava com amigas, tinha uma vida que meus pais nunca tinham 

sonhado para mim.  

Até que um dia, a ficha caiu, e eu vi todos os meus erros, minhas escolhas 

precipitadas, creio que as orações da minha mãe me fizeram enxergar o quanto eu 

pisei na bola com ela e meu pai, mas principalmente com Deus. Decidi me mudar de 

Santa Catarina, e passei a residir em Rio Grande, com a família da minha irmã, foi a 

melhor escolha! 

Depois de estar dois anos em Rio Grande, conheci a Sara Nossa Terra, através 

do Fábio Alves, que na época era líder da célula Rottweiler. Após muito insistir, e 

mesmo ouvindo muitas desculpas, ele não desistiu, conseguiu me levar no Arena, e 

claro, me senti super acolhida por todos,  adorei! 

Então, comecei a frequentar a célula Rottweiler, e fui para o revisão em março 

de 2014, sai do revisão e já fui para o Instituto de Vencedores, hoje estou no terceiro 

módulo,  faltam poucas aulas para o término,  e já sou colíder da Rottweiler.  

E depois de frequentar a Sara, passei a ter outra visão, uma visão de que 

devemos ganhar vidas, amar as pessoas como Deus nos amou, uma visão de que 

todos merecem outra chance,  assim como eu tive a oportunidade de voltar para Cristo, 

afinal, Deus é amor e sem Ele não somos nada. E aquele vazio que eu sentia foi 
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preenchido por Ele. E qualquer sacrifício passou a valer a pena se for para agradar a 

Deus. 

 (*) Texto escrito por Poline Bazzi e editado por 

Junior Zepka. Esta foi uma tarefa do 3º Módulo 

do Instituto de Vencedores – Sara Nossa Terra 

Parque Marinha. 


