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Olá! Meu nome é Ana Bueno e estou aqui para contar um pouco da minha história. Tenho 19
anos e passei 3 deles estudando na Escola Profissionalizante Santo Agostinho, na qual iniciei e
concluí meu Ensino Médio. No meu aniversário, em 2015, recebi a notícia de que seria caloura
da EPSA no ano seguinte… Foi um verdadeiro presente!
Eu me sentia parte da escola já nos primeiros dias de aula, porque fui muito bem acolhida - por
alunos e funcionários - e me identifiquei muito com tudo e todos. Nesse primeiro ano, foram
plantadas as sementes que dão frutos até hoje! Fiquei sabendo do DEPAS, Departamento de
Evangelização e Pastoral, e comecei a participar dos encontros, nos quais sentia e entendia o
verdadeiro significado dos valores agostinianos.
Logo em seguida, fui sorteada para participar deste
projeto que nascia na instituição: a Plataforma das
Juventudes. Eu e o restante da equipe recebemos uma
preparação e, depois, começamos a preparar a
primeira edição do evento que acontece até a
atualidade, o OKUPA EPSA. Foi um momento incrível,
de muita diversão, amizade e, principalmente,
aprendizado.
Continuei me esforçando para participar da maior
parte das atividades propostas pela escola para que,
assim, aproveitasse ao máximo minha passagem por
lá. Fiz parte do Grupo de Teatro (GRUTA), que me
ensinou muito! Ainda pelo DEPAS, além dos encontros
que tínhamos e ações que preparávamos, como visitas
e arrecadações, participei da Jornada Agostiniana da
Juventude (JAJ) de 2017. Aquele final de semana foi
transformador, ao passo que renovou e ampliou tudo
que eu sabia (ou pensava saber) sobre o meio em que
vivemos, nossas ações, Deus, amizade e, ainda, sobre
mim!
No dia 12 de junho de 2018, recebi a notícia que mudaria minha vida. Soube que eu
representaria a EPSA na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e no Encontro da Juventude
Agostiniana (EJA), ambos no Panamá, em janeiro do ano seguinte. Como sempre costumo
dizer, há duas versões da minha vida: uma de antes e outra de depois dessa viagem. Vivi
momentos inesquecíveis e que se refletem em todos os meus dias de alguma forma.

Participei ainda da JAJ em 2018 e em 2019. Nesse último ano, já havia iniciado meu curso na graduação
(Letras - UFMG), o que também foi proporcionado, sobretudo, pela dedicação e pelo compromisso de
toda a equipe da EPSA. Mesmo após ter concluído meus estudos na instituição, continuo nutrindo
grande afeto e admiração pelo trabalho que essa realiza, pois grande parte do que sou hoje devo ao
presente que recebi naquele aniversário! 

