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Este é um tempo desconcertante, em que a nossa vida está a ser 

posta à prova... Ou aquilo que pensamos ser a nossa vida! Os dias 

atuais são, sem sombra de dúvida, desafiantes e inquientantes para 

todos nós, em particular para aqueles que, na impossibilidade de 

ficarem em casa, têm o dever de ir diariamente trabalhar... E se até 

aqui cada um  de nós ia trabalhar mais ou menos tranquilo, hoje 

tudo mudou! Hoje levamos na alma e no coração uma inquietação 

perturbadora, acompanhada contudo por um sentimento pleno da 

responsabilidade de cuidar e proteger os mais frágeis, momento em 

que o mandamento de Jesus assume verdadeira dimensão: ”Ama o 

teu próximo como a ti mesmo”. 

Como enfermeira a ameaça permanente de estar em contacto com 

o covid19 acrescentou preocupação e insegurança aos meus dias e 

cada dia é um dia novo, para o qual não sei se estou preparada e à 

altura do desafio... E é aí que esta preciosa ferramenta, permitam-

me chamar assim à Fé, me ajuda a tranquilizar o coração, algo que 

as palavras não podem descrever mas que na minha interioridade 

me permite lidar com um problema desta magnitude ... no sentido 

em que me refugio em Deus e na sua palavra viva, através da 

oração. Nos momentos difíceis, a oração tem sido para mim 

altamente tranquilizante e empoderadora.  

Celebrar o tempo da ressureição de Jesus no atual panorama é, 

provavelmente, um momento único e histórico nas nossas vidas. 

Se, à época, a ressureição de Jesus levou à (re)conversão dos 

Homens, talvez exista um paralelo com os dias de hoje, nos quais o 

flagelo desta pandemia nos confronta com  a dimensão da 

fragilidade humana... E neste sentido, é-nos dada a oportunidade 

de mudar verdadeiramente os nosso interesses e motivações... 

Somos convidados a olhar verdadeiramente para nós e para o 

Outro..., a perceber até que ponto o que fazemos ou deixamos de 

fazer pelo Outro... pode fazer a diferença... Um tempo de reflexão e 

esperança, que apela a um renovado sentido de humildade e 

responsabilidade de todos para com todos!  

 Mudar! Mudar! Mudar! Sim é necessário! Outos valores de nobre 

significado, acredito, gritarão na vida de todos nós futuramente. A 

mudança de paradigma impõe-se. Somos chamados a reinventar e 

a reescrever a nossa história, mas desta vez plena de sentido e de 



simplicidade. Talvez mais do que nunca estas palavras assumam 

verdadeiro significado em nossas vidas: Não vivam de acordo com 

as normas deste mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova 

mentalidade. Assim compreenderão qual a vontade de Deus, isto é, 

o que é bom, o que lhe é agradavel e o que é perfeito (Romanos 12, 

2). Como quem se veste de novo, vistam-se do Senhor Jesus 

Cristo... (Romanos 13, 14)  e que Deus, de quem vem a paciencia e 

a coragem, vos dê harmonia de sentimentos uns com os 

outros,seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E isto, para que todos 

em conjunto e a uma só voz, dêem louvores a Deus, Pai de nosso 

Senhor Jesus Cristo (Romanos 15, 5-6). 
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