
O grande dia chegou! 
 
 
Nossa! parecia que esse dia estava tão longe desde que soube que também 
iria viajar, e confesso que o frio na barriga eram todos os dias. Todo preparo 
pré-viagem foi com muito cuidado e carinho e algumas dificuldades. Mas 
então.... Uma viagem longa, de aproximadamente 14 horas, mas com uma 
grande finalidade e particularidade, e isso se tornava pequeno diante do que 
Deus me reservava. 
Representando o Projeto Tchau como assistente de cursos e também como 
aluna do Projeto, cheguei! Muito bem acolhida pelo nosso amigo EDOARDO. E 
aí comeu a missão, saber de verdade quem é Cristiane Lopes, quais são os 
limites e mais. Sempre aprendi e levo isso comigo: "nada melhor para criar 
grandes experiências do que uma bela experiência de viagem". Chegamos em 
Campobasso, na Região Molise - Itália, eu e mais alguns jovens da Paróquia e 
Projeto pelo qual eu faço parte.  
Ainda parecia pra mim um sonho, um desejo que sempre quis almejar e parecia 
impossível, fazer um intercâmbio, conhecer outro país, inclusive ele sendo a 
Itália.  
Então... Mais uma vez super bem acolhida pelo Emiliano, super e hiper 
prestativo e nos fez sentir literalmente em casa, fomos para "nossa casa", se 
assim posso chamá-la, dividi a casa com Izabela Souza, uma pessoa que 
tenho um apreço gigante, sendo assim mais confortável e segura me senti. E 
toda maratona começou... 
o frio, os costumes, a gastronomia, o fuso horário a cultura.  
Nada que Deus não tivesse me preparado, fui acolhendo e saboreando tudo 
aquilo alí. No primeiro dia, fui recepcionada por Mário e Adolfo, pessoas que de 
primeira tive um carinho imenso, pessoas que no olhar percebia o quanto era 
satisfatório a nossa presença naquele lugar, graças a Deus! era um dos meus 
medos. Fomos bem recebidos por toda a Região, na verdade! 
E assim vivi momentos grandiosos, de grandes experiências, alto análise, 
reflexão, convivência, mortificação, entrega e amor. Participei da procissão de 
Corpus Domini, foi bem diferente do que vivemos aqui no Brasil, porém 
fantástico e com uma particularidade riquíssima, visitas a pontos turísticos, 
restaurantes, igrejas (uma parte extremamente importante para a minha 
vivência de fé), fábricas (a do sino me encantou Demais), sem contar do 
intercâmbio que fizemos na escola de música, confesso que fomos pegos de 
surpresa. Mas... deu certo! 
Visitamos algumas Regiões, e sempre bem acolhidos pelos os respectivos 
representantes de cada. 
No dia tão esperado da nossa apresentação, todos os membros pareciam 
agoniados e inseguros diante de tantos talentos que foi encontrados naqueles 
jovens da escola de música, e eu como coordenadora da Pastoral da 
Juventude aqui na Paróquia, o mínimo que poderia fazer era tentar acalmar 
eles, tentando mostrar tranquilidade e segurança, mesmo estando no mesmo 
jeito, mas de qualquer forma tinha está passando o mais seguro que existia em 
mim naquele momento que era a fé, um dos nossos irmãos fez uma poderosa 
oração e as coisas foram se acalmando para glória de Deus.  



Tive algumas dificuldades, como a cultura gastronômica confesso que senti 
muita dificuldade com a alimentação, inclusive um dos dias fiquei meio enjoada, 
e durante todo o dia estive um pouco quieta devido o incômodo na barriga. Mas 
nada que não se resolvesse, eu particularmente tento absorver algo positivo de 
tudo que vivo.  
Muitas coisa me chamaram a atenção, como o nosso ponto de encontro no 
Gran Café Savoia, próximo de uma catedral, onde todos os dias eu sempre 
passava com Izabela para entregar o nosso dia nas mãos do Senhor. 
Mas o que fica no meu coração é poder dar continuidade a maravilhosos 
projetos como esse que é o PROJETO TCHAU, um projeto riquíssimo em 
oportunidades e talentos. Fazer parte dele é um prazer imenso, me sinto 
gratificada em poder estar fazendo parte disso e ajudando a diversas pessoas.  
Outra grandiosidade foi a inda à Roma, Vaticano, Assis, essa oportinidade 
também fazem parte da disponibilidade e entrega de vocês. Foram 
experiências fantásticas durante esses 12 dias na Itália, textos e mais textos 
não vão descrever profundamente tudo que vivi e como me sinto hoje, confesso 
que trouxe muitas novidades para o Brasil, para um todo e particularmente para 
mim. 
 
 
Fica aqui os meus sinceros agradecimentos por toda essa oportunidade, que 
com certeza veio direto do coração de Deus para os nossos corações! 
 
 
Obrigada a Mário, Adolfo e todo Projeto Tchau! 
Espero vê-los em breve! 
Deus abençoe ! 
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