
 

 

 

 
 

Você deve se perguntar. Será que a minha rotina voltará ao 
normal? Será que voltarei a me sentir seguro? Será que vou conseguir 
me adaptar às novas realidades que virão? Será que vou dar conta de 
tantas mudanças? Será que vou conseguir sobreviver a tudo isso? 
Quantas perguntas e incertezas invadem o seu coração e lhe causam 
aflição, angústia, ansiedade, inquietação e desconfiança. Às vezes 
sentimos vontade de gritar, de culpar, de responsabilizar, de 
questionar, mas a quem direcionar as nossas queixas, dores, 
sofrimentos, tristezas, medos. Devemos lançar sobre os outros 
aquilo que nos incomoda apenas para nos sentirmos aliviados? Ou 
devemos buscar estratégias para lidarmos melhor com as nossas 
emoções? 

Sabemos que muitas vezes nos sentimos sufocados por uma 
onda de sentimentos que invadem o nosso coração e não sabemos 
exatamente o que fazer, mas precisamos entender que os outros 
não são responsáveis por aquilo que sentimos. A emoção é 
subjetiva, cada indivíduo vive de maneira diferente a sua 

experiência. Mesmo que enfrente uma situação similar, a 
experiência é única. É necessário trazer, para a consciência, as emoções 

sentidas, para depois acolhê-las e pensar de maneira consciente quais as melhores estratégias para resolver 
as situações incomodativas. Nem sempre teremos uma resposta imediata, concreta e assertiva, às vezes 
precisamos nos valer da razão para tomarmos decisões acertadas. Fato é, que tudo isso passará e será 
necessário recomeçar. De que forma? Cabe a nós essa resposta. Vamos precisar, aos poucos, encarar nossos 
medos e voltar à nossa rotina, justamente para que o medo não nos paralise, nem nos bloqueie, nem nos 
mantenha numa zona de acomodação e nem nos 
impeça de realizarmos nossas ações e atendermos 
as nossas necessidades. Nesse momento, vamos 
precisar ser pacientes e compreensivos com nós 
mesmos, com o que estamos sentindo. Será 

imprescindível cultivarmos um olhar amoroso 
para compreendermos que da mesma forma com 
a qual sofremos com os acontecimentos que 
afetaram o mundo em todas suas dimensões, o 
outro também carrega suas dores, sofrimentos, 
medos, incertezas e perdas. É tempo de sermos 
solidários, de nos unirmos, de pensarmos 
coletivamente, de pensarmos no próximo. É 
necessário termos atitudes responsáveis, manter 
o autocuidado para cuidar de si e também da 
humanidade, que somos todos nós. 

 

 

Como serei pós-pandemia? 



 

 

 

Para agirmos de maneira 
humanizada precisamos fortalecer 
a nossa espiritualidade para que 
ocorra em nós uma mudança de 
vida e nos possibilite olhar o outro 
com olhos do amor. Sob essa ótica, 
é fundamental seguir o Mestre 
Jesus que nos deixou um legado 
perfeito, um estilo de vida pautado 

no amor, que nos possibilita sair de 
nós mesmos e alcançarmos o outro, 
na sua essência. Seu manual de 
instrução é desafiador, pois requer 
de nós desprendimento, abdicação, 

empatia, amorosidade, acolhimento, 
compaixão e misericórdia. Será que 

estamos dispostos a isso? Se decidirmos seguir os passos de Jesus, 
precisamos nos valer de uma escuta sensível, abrir mão de 
julgamentos e verdades absolutas, perder opiniões, em determinados 
momentos silenciar e manter-se um com o outro. 
 

Creio que a Pandemia veio para transformar a todos, mas qual 

a mudança que espero em mim? Aquela que só me faz enxergar eu 
mesmo no centro do mundo ou aquela que me torna sensível à 
realidade do outro, amplia a minha percepção e me torna mais 
humano? Essa decisão é individual. Espero que sua escolha torne o 
mundo cada vez melhor. Lanço um desafio. Exercite os valores de 
gratidão, perdão, respeito, empatia, amor ao próximo e solidariedade 
em sua família e compartilhe sobre os sentimentos que 
acompanharão essa prática, a constância da prática lhe possibilitará 
sentir a felicidade ao ver a mudança acontecer em sua vida e na vida 
de todos que você ama.  

 

Que Deus abençoe você e sua família. 
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