
 

Episódio 71 

Missão com indígenas no Tocantins 
com Italo Franklin 

Hoje eu tenho um bate-papo com um amigo e companheiro de missão 
que tenho muito carinho e me salvou em várias situações, já 

participamos de vários congressos juntos e ele sempre foi muito 
apoiador em todas atividades que me envolvi. Eu sempre admirei a 

atitude positiva e espiritual dele e a forma como ele aborda as questões 
da vida. Tenho certeza que você também vai se inspirar e se sentir 

acalentado pela convicção que o Ítalo passa no dia-a-dia. 

Liz: Oi, Ítalo. Tudo bem com você? 
 
Italo: Tudo bom, Liz. E você como está por aí? 
 
Liz: Graças a Deus está tudo bem, Deus vai nos protegendo e 
vamos em frente. 
Então, a gente se conheceu pessoalmente no ano passado, mas 
você assistia os vídeos e lembro de você desde os primeiros 
episódios do podcast, inclusive tiveram temas que vieram a partir 
de seus comentários e sugestões. Achei legal que o pessoal 
conhecesse umas das pessoas que está por trás das contribuições 
do podcast. Mas conta para o pessoal que não te conhece, quem é 
você. 
 
Italo: Bom, sou o Ítalo, tenho 25 anos, moro em Brasília e 
atualmente estudo engenharia de computação.


Liz: Você estuda na universidade que estudei em Brasília, na UNB. 
Mas está sendo modesto nessa apresentação, conta um 
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pouquinho mais. Você já está envolvido na sua área, tem uma 
noiva, não fica envergonhado senão eu que vou contar tudo.


Italo: Então, já trabalho na minha área aqui em Brasília para uma 
instituição da Igreja Adventista, também sou adventista. Tenho uma 
noiva que é outra pessoa que tem muito contato com a Liz, a 
Bianka. Ela é psicóloga e quero me formar porque acreditamos que 
essas duas áreas ajudariam muitas pessoas. Então nosso 
propósito de vida é poder nos preparar para um dia estarmos 
juntos no campo missionário.


Liz: Antes da gente entrar na parte do seu futuro, porque a gente 
ainda vai conversar um sobre isso, justamente pela profissão e 
carreira de vocês ter um perfil muito legal para um modelo 
específico de missão. Mas vamos voltar um pouquinho no seu 
passado e como começou essa história de missão na sua vida, 
como tem sido essa trajetória missionária para você agora. 


Italo: Ah sim, essa parte é a mais interessante de toda história, onde 
vejo que Deus mais trabalhou na minha vida e nos planos que Ele 
tinha para mim. Fui para missão com 20 anos e lembro de jovens 
do projeto “Um Ano em Missão” terem ido na minha igreja e meu 
pensamento era, “é uma atitude muito bonita, mas esse povo é 
doido. Eu aqui querendo me formar, procurando um trabalho, 
querendo construir minha vida, um ano é muito”. Principalmente 
para quem estuda numa Universidade Federal é uma correria, 
então você só quer se formar para seguir sua vida. Minha 
mentalidade era essa, entretanto, a vida inteira tive a sensação de 
não servir a um só lugar, que iria viajar, só que para curtir o mundo 
do jeito que ele era. Isso sempre esteve em meu coração e nesse 
mesmo ano que vi o pessoal do um ano em missão, Deus foi 
trabalhando comigo até outubro desse ano, que foi 2016. E aí 
quando escutei o Pastor falar do projeto, realmente senti que era 
assim que Ele me levaria para o mundo. Acabou que me envolvi no 
projeto e nesse processo conheci a Bianka e fomos enviados para 
uma tribo indígena no interior do Tocantins. 


Liz: Isso que é legal, vocês já se conheciam mas não eram 
namorados e foram para o mesmo projeto, só estando em tribos 
diferentes, né?


Italo: Isso. Esse é um detalhe que quero que todo mundo saiba, 
desde o começo dessa missão até o final de meus anos em 
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missão, Deus cuidou de cada detalhe, Liz. Fomos designados para 
tribos diferentes, já desenvolvendo uma amizade e na última hora 
Deus mudou as coisas e ela caiu na mesma equipe que eu. As 
coisas foram guiadas de um jeito muito perfeito e fomos juntos 
para a tribo dos Karajá.


Liz: Como foi essa experiência nesse trabalho evangelístico?


Italo: Pode parecer muito clichê, mas o ano de 2017 foi o melhor da 
minha vida porque, de verdade, me encontrei na missão. Lá já 
havia presença adventista e fomos para dar continuidade ao 
trabalho de uma equipe do ano anterior. Eles são muito receptivos 
com qualquer pessoa que chega porque tem o senso de 
comunidade muito forte e não foi diferente com a gente. Fomos 
num grupo de oito jovens, cada um especializado em uma área, eu 
fui para dar aula de informática, a Bianka, no apoio psicológico, 
outros davam aula de violão, história, geografia e o foco mesmo foi 
os desbravadores por ter muita criança e adolescente.


Liz: Que legal. Esse foi seu primeiro projeto missionário, mas não foi 
o único, não é? Terminando esse, quais foram os próximos passos 
na caminhada missionária?


Italo: A gente enfrenta muita coisa, passa por muita dificuldade, 
mas como falei, Deus cuidou tanto da minha missão, quanto da 
pessoa que eu ia passar o resto da minha vida. Mais ou menos em 
meados de setembro de 2017, ia ter um congresso de missionários 
na Argentina chamado “I Will Go” e a galera da minha equipe 
juntou as economias já que estávamos naquele universo agora e 
queríamos saber de tudo, conseguimos ir ao congresso e uns 
líderes de missão aqui do Brasil comentaram lá que havia um grupo 
de jovens que tinham ido por conta própria, nos vendo como 
potencial para um projeto piloto de 2018, inclusive você que deu 
início, lá nos EUA. Então teve a seleção e acabaram me chamando, 
só que o plano era eu e a Bianka voltarmos pra Brasília e podermos 
iniciar de fato o namoro.


Liz: Até porque estudando na UNB só pode tirar dois semestres.


Italo: Exatamente, uma outra parte do milagre. Eu e a Bianka 
estávamos nos preparando, porque passar um ano juntos se 
conhecendo, no fim o que você mais quer é conviver com a 
pessoa. Só que em setembro recebi essa proposta e fiquei muito 
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inquieto porque tinha outros planos e o detalhe é que se eu 
trancasse o terceiro semestre, seria desligado da universidade. 
Então precisei correr lá na universidade pedindo uma solução, até 
que em dezembro li um livro que dizia “Deus está mais preocupado 
com sua salvação, do que você ser um médico/programador de 
computadores” e esse é exatamente o meu curso. Foi muito clara a 
resposta de Deus e decidi ir para o segundo ano na Bolívia, que foi 
incrível. Nada disso afetou meu relacionamento com a Bianka, foi 
até melhor porque as nossas vidas estariam totalmente diferentes 
do que estão hoje se eu não tivesse ido esse segundo ano.


Liz: Nossa! Impressionante como Deus cuida de cada detalhe de 
nossa vida, né? Agora conta para gente quais foram as alegrias e 
os desafios nesse dois anos que serviu como missionário 
voluntário em tempo integral.


Italo: Deus me ajudou muito com a questão da distância e com a 
questão do choque cultural. Houve um grande choque no primeiro 
ano porque a gente teve que desfazer de muitas coisas. Como 
falei, na tribo que eles tinham um senso de comunidade forte e 
tudo é de todo mundo, se tinham um pratinho de arroz, a aldeia 
inteira comia, por mais que seja pouco, é de todo mundo. Por 
incrível que pareça, não falta e todos são felizes assim. Eles têm 
muito menos que nós na cidade grande e são felizes do jeito que 
estão, então tivemos que aprender isso. A gente olhava na rua e 
dizia, “Opa, aquela camiseta estava no meu varal e está com um 
deles”, víamos alguém com nossa bicicleta e esperávamos 
devolver depois. Isso ensinou a gente que não preciso desse 
egoísmo todo e nada precisa ser só meu, o outro também precisa, 
ele vai usar, vai devolver e tá tudo certo.


Liz: Foi uma mudança de paradigma completa, né?


Italo: Sim, e voltamos completamente ETs pra cidade porque não 
tínhamos muita coisa desnecessária. Lá não tínhamos Netflix ou 
outras distrações, era somente nós e o próximo. Isso trabalhou 
muito a maneira como vemos o outro. Acho que foi uma parte mais 
positiva. Mas a questão negativa, creio que foram dois pontos: A 
cultura é muito bonita, mas também muito forte. Eles acreditavam 
que vieram do rio e tem um deus que cuida deles que vem uma vez 
por ano. Existe todo um ritual atrás disso com o pajé que é o líder 
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espiritual da tribo e isso acaba bloqueando os missionários a 
mostrar o Deus amoroso e verdadeiro.


Liz: Inclusive como uma possibilidade para que pudessem escolher 
qual o deus que faz sentido para vida deles, não como imposição.


Italo: Exatamente. A segunda parte é o índice alto de suicídio. Sem 
brincadeira, eram um ou dois casos por mês. Perdemos pessoas 
próximas, que iam em nossa casa e foi muito difícil. Umas das 
explicações que imagino é que nossa cultura da cidade está 
entrando lá e de alguma maneira eles veem celular, televisão e isso 
acaba colocando na mente deles coisas que não precisam. Acham 
que vão ser felizes com isso, mas na verdade não serão e não 
conseguem lidar com essa discrepância porque não faz parte de 
sua cultura, isso acaba gerando conflitos.


Liz: Interessante você estar citando isso, Italo. Eu acompanhei por 
meio de contato com vocês e acho importante ressaltar quem vai 
como missionário para lá, é de uma forma muito respeitosa para 
não impor nada para eles. Mas é legal essa reflexão porque 
realmente tem uma questão de que a cultura - que gostamos de 
chamar de civilização, nada mais é do que a cultura de 
consumismo, essa mentalidade ocidental de só procurar bens 
materiais - tem afetado outras comunidades no Brasil e outras 
partes do mundo de uma forma que não pensamos de maneira 
crítica o que está trazendo de sofrimento mental e emocional para 
essas pessoas. Sei que a Bianka tentou trabalhar de forma muito 
próxima, mas não está na mão do missionário salvar a situação e 
não permitir que uma pessoa cometa suicídio. Tentamos ser uma 
influência positiva, mas não podemos carregar essa carga, muitos 
missionários sofrem com isso por justamente não entender que não 
está em nossas mãos o controle de quem vive e quem morre. 
Dá para ver pela forma que você conta as duas experiências, do 
Tocantins e da Bolívia, foram formativas para você, né? Te moldou 
de uma forma que te impulsionou a ser missionário para vida toda. 
Conta um pouquinho as cenas dos próximos capítulos, o que você 
tem em mente, o que ainda está obscuro e não dá para ver direito.


Italo: Antes de começar do depois, quero contar um último detalhe 
de como decidi que teria um depois. Sempre fomos avisados que 
não poderíamos andar de barco à noite porque a chance de 
acidentes com outros barcos era muito grande. Só que nosso gás 
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acabou e fui escolhido para comprar gás na cidadezinha mais 
próxima, há uns quinze minutos de distância. Quando voltei era 
noite, eu estava com o cacique, e para piorar caiu uma chuva que 
não via um palmo na minha frente. Nesse momento tive medo, só 
que quando lembrei onde eu estava e o que estava fazendo, me 
veio uma tranquilidade indescritível e a certeza que chegaria em 
nossa casa em paz. Esse foi meu primeiro encontro verdadeiro com 
Deus e eu aceitei o chamado para viver confiando nEle. 
Sobre o futuro, eu pretendia me formar no final do ano que vem, 
mas adiou um pouco por causa da pandemia. Mas a direção que 
estamos indo é de planejar, por isso comecei a te procurar para 
saber o jeito certo de fazer isso. Lembro de uma entrevista sua no 
programa Código Aberto, da TV Novo Tempo, em 2015 e uma frase 
que disse me marcou, você comentava ouvir de muitas pessoas. 
“Eu fui missionário em tal lugar” e dizia “A pessoa ainda não 
entendeu nada. Porque não deixamos de ser missionários”. E aí 
comecei a tentar lembrar qual era seu nome para poder assistir 
seus vídeos e me preparar de uma forma mais organizada. Estudei 
as modalidades, encontrei um emprego e já economizo para 
futuramente ir para o campo com a Bianka quando terminar a 
faculdade.


Liz: Muita gente está vivendo isso de planos adiados, incertezas do 
tipo:“quando vou me formar, quando vou poder voltar ao campo 
missionário?”. Mas é muito importante a gente entender que Deus 
não está só dependendo da gente para terminar a pregação e que 
se for preciso que a gente espere um pouco mais, Ele vai te ajudar 
te moldar, ajudar a levantar os recursos, mostrar o local que você 
deve trabalhar e às vezes na nossa pressa, a gente não toma esses 
cuidados importantes como ter uma profissão para servir a longo 
prazo e ter uma renda, para quem sabe ser missionário de auto 
sustento. Precisamos entender que Deus tem um plano para cada 
um de nós e que para tudo envolve preparo. É essencial ter essa 
sabedoria de entender que cada coisa tem o seu tempo. 


Italo: Sim, é muito importante que as pessoas procurem um 
planejamento porque ele diz muito de como será sua missão. É 
óbvio que existem imprevistos, mas se você estiver preparado para 
o que pode acontecer, isso dá um outro segmento para seu 
trabalho.


Liz: Para finalizar, o que você está lendo?
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Italo: Nesse momento estou lendo um livro chamado “Liderança 
inspirada”, de Cindy Tutshc, que na verdade é um compilado de 
lições sobre como um líder deve guiar pessoas até Cristo.


Liz: Interessante, vou procurar esse livro. Italo, obrigada de coração 
por se abrir e contar um pouquinho da sua experiência para gente.


Italo: Claro, eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar 
minha história com outros missionários para que todos saibam que 
Deus cuida de você em todos os detalhes desde o momento que 
você doa sua vida pra Ele.
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