
Anotações 

Muitos de nós sabemos que, em princípio, o coronavírus não é uma doença grave se você é 

saudável, mas é perigoso se pertences a uma população vulnerável. Isso coloca todos nós 

diante do desafio de tentar transmitir, no mínimo possível, um vírus que se move como um 

peixe na água. É para nos conscientizar de que as nossas decisões determinam a saúde 

pública, que é herança de todos. 

Acredito que a situação em que vivemos, numa era profundamente individualista, nos 

encontramos em um momento de reclusão crítica, em que nossas decisões contam mais do 

que nunca. É uma oportunidade, como sociedade, para pensar em si mesmo e levar as outras 

pessoas em consideração. Temos que considerar que muitas das nossas acções têm impacto, 

para melhor e para pior, em alguém que não conhecemos, sem saber quando ou como. 

Esperamos descobrir que por trás da saúde pública está o cuidado do bem comum, algo que 

acontece com a ecologia, a economia, a política e, portanto, uma longa lista de possibilidades 

que muitas vezes nos recusamos a ver. 

Se vivermos este momento histórico dessa maneira, estaremos expressando e 

desenvolvendo a dimensão espiritual do ser humano, que procura uma melhor qualidade de 

vida humana. A espiritualidade, como dimensão humana, damos um significado transpessoal 

à nossa própria existência e nos orientamos no cosmos em relação à sua origem e destino. A 

espiritualidade, então, convida-nos a estar mais conscientes e sentir o passar de nossas vidas 

e a sermos mais responsáveis e solidários. 

Mas, como cristãos, num momento tão significativo, não nos podemos contentar com fazer 

manifestações religiosas. Sem ir mais longe nesta manhã, ouvi um padre dizer no rádio que 

os templos tinham que ser abertos para que as pessoas pudessem entrar e orar, contrariando 

a ordem de não sair de casa; Também recebi a notícia de uma cidade vizinha, onde uma 

irmandade convidou a colocar a imagem da Virgem do Consolo nas varandas ... Os cristãos 

têm que fazer algo mais sério, comprometido e que esteja mais de acordo com o tempo que 

vivemos. Também temos que nos perguntar se a qualidade humana que buscamos está de 

acordo com o Espírito de Jesus, que devemos expressar, antes de tudo, conscientizando-nos 

das nossas motivações, discernindo juntos e através de nossos gestos, comportamentos ... 

para fazer presente o reinado que Jesus proclamou e começou com sua vida. 

 


