
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Como Vencer a Solidão 

 
Como transformar a solidão em  

oportunidades de crescimento pessoal. 
 

 
     

 
 

 

ATENÇÃO! 

O conteúdo deste e-book não substitui o tratamento médico. Se você sente 

que necessita da ajuda de um profissional de saúde, como um psicólogo ou 

um psiquiatra, não hesite em buscá-la hoje mesmo. Se você já está em 

tratamento, siga todas as recomendações e continue tomando as medica-

ções que o seu médico prescreveu. 

 

 

 

 

 

Direitos reservados a: 
Lutheran Hour Ministries 

Cristo Para Todas las Naciones 
Sociedade Missionária Hora Luterana 

 
 
 

Os textos bíblicos incluídos neste livro foram extraídos da Bíblia Nova Tra-
dução na Linguagem de Hoje – NTLH, da Sociedade Bíblica do Brasil. 

www.sbb.org.br 

 

 

 



 

Introdução 

No mundo em que vivemos existem mais de 

cinco bilhões de pessoas! Com tanta gente ao 

nosso redor, é difícil imaginar que alguém possa 

se sentir sozinho. Mas, apesar de estarmos ro-

deados por milhares de pessoas, muitas vezes 

ficamos completamente isolados, sem que os 

que nos rodeiam tomem conhecimento de nossos 

sofrimentos e de nossas dores. 

 

Pense nisso: Como eu posso superar a minha 

solidão? O que eu posso fazer para ajudar a outra 

pessoa? De nada adianta falar da solidão quando 

nós nos esquecemos de nós mesmos ou quando 

ignoramos a importância do relacionamento com 

os outros. 

 

Todos já nos sentimos sozinhos alguma vez 

na vida. Alguns por muito tempo, outros, pelo 

espaço de algumas horas; outros, ainda, sofre-

ram com a solidão por boa parte de suas vidas. 

Sem dúvida, a maior parte das pessoas interpre-

tam mal a sua solidão, considerando-a como algo 

prejudicial e como um obstáculo que as impede 

de alcançar a felicidade. Esta atitude 



 

possivelmente é a razão por que muitas pessoas 

encontram dificuldade em adaptar-se a ela. 

Este livro é para as pessoas que se sentem 

sós, para fazê-las ver que todas as moedas têm 

dois lados, e que podem enfrentar a solidão des-

trutiva, assim como podem encontrar benefícios 

nela. A solidão não precisa ser um obstáculo para 

alcançar um dos direitos fundamentais do ser hu-

mano, que é o direito de se realizar como pessoa 

e ser feliz. 

Nós não podemos evitar as crises que a vida 

nos oferece, mas podemos aprender a convertê-

las em oportunidades para amadurecer. Deus, o 

nosso Criador, nos ama e nos dá a possibilidade 

de viver em paz com ele. Deus nos dá forças 

para usar a nossa vida em benefício de outras 

pessoas e para encontrar as soluções para os de-

safios da vida. Podemos viver animados, porque 

contamos com o mais perfeito apoio na luta con-

tra a nossa solidão. Jesus Cristo afirma: “Eu vim 

para que as ovelhas tenham vida, a vida com-

pleta” (João 10.10). 

 

 

 

 



 

1 – O que é a solidão? 

A solidão é um sentimento comum a todas as 

pessoas. Sentir-se só é ter a impressão de que 

não se presta para nada. Quando nos sentimos 

sós, ficamos isolados, mesmo estando rodeados 

de pessoas. A solidão pode nos sujeitar a um es-

tado de ânimo igual ao que se tem quando se 

perde uma pessoa querida. Nem sempre, porém, 

a solidão nos faz sentir o mesmo estado de 

ânimo, porque são muitas as causas da solidão. 

Antigamente a gente nascia, crescia e morria 

na mesma cidade, e, em muitos casos, até na 

mesma casa. As famílias eram tão numerosas, 

que em muitos casos reuniam até três gerações 

sob o mesmo teto, e por isso não havia lugar 

para a solidão nessas casas. 

Hoje em dia é muito difícil encontrar este tipo 

de família vivendo sob o mesmo teto. Os filhos 

deixam seus pais para ir estudar ou trabalhar em 

outra cidade, e, em muitos casos, até fora do 

país, causando assim a sua própria solidão, ou a 

de seus pais. O divórcio é, também, um dos fa-

tores que causam a solidão em muitas pessoas.  

O fenômeno da solidão se repete com maior 

frequência nas grandes cidades. Mesmo vivendo 

entre milhões de pessoas, muitos sentem-se so-

litários porque é difícil estabelecer relações com 



 

estranhos. A desconfiança, bem como a fre-

quente hostilidade que caracteriza as pessoas 

dos grandes centros urbanos, torna difícil a co-

municação entre os seus habitantes. A solidão 

não acontece apenas entre pessoas de determi-

nadas camadas sociais. Ela ocorre com a mesma 

frequência entre os muito pobres, bem como na 

classe média e entre pessoas muito ricas. E o 

pior de tudo isso é que todos sofrem se não sou-

berem se adaptar a esta situação. É muito im-

portante que todos nós tenhamos uma ideia bem 

formada a respeito da solidão, pois nunca se 

sabe quando ficaremos sós.  

As pessoas solitárias sentem dores emocio-

nais. Por isso, não é estranho que elas desejem 

tanto que alguém as ame. Se elas se envolvem 

em um romance “açucarado”, vivendo alguns 

momentos maravilhosos com alguém a quem 

amam, mas, por outro lado, passando a maior 

parte do tempo sozinhas, é muito provável que 

os seus sentimentos sejam ainda mais conflitan-

tes. Tais pessoas amam seu par de uma forma 

intermitente (como luzes que piscam), mas tam-

bém odeiam seu par com a mesma intensidade. 

Nas pessoas solitárias, a paixão e a solidão se 

misturam, formando um círculo vicioso em que 

ficam enredadas. 



 

Atualmente, o uso da tecnologia para as tare-

fas do dia-a-dia faz com que nossos relaciona-

mentos se tornem cada vez mais impessoais, 

empobrecidos e menos “necessários”. Acabamos 

reduzindo o tempo que podemos dedicar às rela-

ções sociais para fazer tudo usando mais tecno-

logia. Como resultados disso, os relacionamen-

tos pessoais se tornam mais superficiais e base-

ados na utilidade. Passar muito tempo diante do 

celular, do computador ou da televisão promove 

uma vida mais superficial e pode afetar as habi-

lidades de comunicação. Embora o uso da inter-

net seja comunicativo, as redes sociais podem 

ampliar o sentimento de melancolia e solidão, 

afinal, só enxergamos a vida “perfeita” que ou-

tros expõem intencionalmente. Lembre que as 

redes sociais só mostram o que queremos que os 

outros saibam sobre nós e, em geral, sempre se-

rão atributos bons e positivos, sem mostrar nos-

sas fraquezas ou medos. 

 

 

 

 

 

 



 

2 – Os dois lados da moeda 

Quando alguém fica sozinho, em consequên-

cia de um divórcio ou por causa da morte de um 

familiar, provavelmente essa pessoa encontrará 

outras que tentam consolá-la, oferecendo-lhes 

muitas formas de ajuda. Alguns darão conselhos 

sobre como enfrentar a solidão. Possivelmente 

alguém dirá que a solidão é ruim, e contará as 

suas experiências desagradáveis, concluindo ser 

necessário buscar companhia, e o quanto antes 

melhor. 

Por isso, antes de seguir qualquer conselho, é 

preciso saber quem é a pessoa que o dá. Não se 

deve dar importância ao que dizem as pessoas 

que não puderam viver sozinhas, pois com cer-

teza não sabem o que se deve fazer para se 

adaptar a esta situação. Da mesma forma, não 

se deve pensar que é muito difícil se adaptar à 

solidão só porque muitos não conseguem habi-

tuar-se a ela.  

Uma pessoa que ficou sozinha depois de ter 

vivido muitos anos infelizes na companhia dos 

outros, possivelmente decidirá que nunca mais 

voltará a viver acompanhado e que passará o 

resto de seus dias sozinha. Esta é uma atitude 

muito radical. Ninguém deve se entregar à soli-

dão com tal precipitação. Por mais desagradável 

que tenha sido a experiência em companhia de 



 

outra pessoa, não há motivo para generalizar e 

pensar que todos no mundo são iguais.  

Não se deve recorrer à solidão como um auto 

castigo. Se a gente cometeu um erro, deve-se 

considerá-lo como uma experiência que não se 

repetirá. O erro não é necessariamente um sinal 

de incapacidade, e nem o medo do fracasso deve 

impedir a realização de uma nova experiência. 

Quem considera a solidão uma forma de cas-

tigo, jamais poderá adaptar-se a ela. Sempre 

que alguma coisa anda mal ou não funciona 

como gostaríamos que funcionasse, culpamos al-

guém ou alguma circunstância. Sempre se pro-

cura um “bode expiatório”. Por isso, uma pessoa 

que está sozinha, provavelmente irá considerar 

a sua solidão como origem e causa de sua infeli-

cidade. Este é um erro que precisa ser evitado, 

pois pressupõe que a companhia de alguém é a 

solução de todos os seus conflitos. 

Como todas as pessoas, os solitários podem 

ter problemas econômicos, de trabalho e de sa-

úde, que na maior parte dos casos nada têm a 

ver com a sua solidão. Atribuir esses problemas 

à sua solidão, apenas irá mascarar as verdadei-

ras causas do problema e, portanto, retardará a 

sua solução. 

É muito provável que uma pessoa que vive 

sozinha, sinta certa nostalgia em algumas datas 

especiais do ano, tais como o dia de aniversário 



 

ou o dia de Natal. Com certeza se lembrará de 

momentos vividos ao lado de outras pessoas, de 

familiares ou de amigos. Isto é normal, pois as 

lembranças fazem parte da nossa vida e nos per-

mitem evocar outros tempos.  

Quando pensamos negativamente sobre nós 

mesmos, perdemos a autoestima. Desanimamos 

quando vemos a grande distância que existe en-

tre o que queremos ser e o que realmente so-

mos. A dificuldade de poder estar em paz consigo 

mesmo é uma das causas mais frequentes da 

solidão. 

Muitas vezes o nosso orgulho não nos permite 

reconhecer que nós mesmos somos a causa de 

nossa solidão, e optamos por continuar fingindo 

que estamos contentes e felizes. 

A psicologia afirma que todos nós precisamos 

encontrar um significado verdadeiro para a nossa 

existência, porque só assim encontraremos as 

motivações para viver. Sem dúvida, não é sufi-

ciente convencermos a nós mesmos de que exis-

timos e precisamos ter certos propósitos na vida. 

Também precisamos ter esperança e paz inte-

rior. 

Por isso, em seu grande amor, Deus nos ofe-

rece o seu perdão, a esperança e a garantia da 

paz com ele, conosco mesmos e com as demais 

pessoas. Não devemos esquecer que Deus, o 

nosso Criador, nos deu a vida para ser vivida em 



 

estreita união com ele, e em paz com as outras 

pessoas. Mas por causa da falta de um melhor 

conhecimento de Deus, rompemos esta relação 

com ele. Em seu grande amor, Deus nos perdoa 

e restaura a nossa confiança nele para podermos 

viver uma vida de esperança e de paz interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 – Os benefícios da solidão 

Há muitas pessoas que enfrentam a solidão 

como uma oportunidade para crescer e desen-

volver as suas habilidades, apesar de encontra-

rem-se sozinhas. Algumas perguntas podem le-

var você a refletir e conhecer a si mesmo um 

pouco melhor, nesse processo de superar a soli-

dão e encontrar seus benefícios. 

• Eu me conheço realmente? Será que eu sei 

quais são os meus pontos fortes e em quais 

preciso me superar? Como são as minhas re-

lações com as outras pessoas e a minha co-

municação com Deus?  

• Aprendi a comunicar-me com os meus filhos, 

com o meu cônjuge e com os meus amigos? 

E com Deus? E comigo mesmo? 

 

Lembre que Deus nos conhece perfeitamente 

e se entristece ao ver como vivemos buscando a 

felicidade sem nos apegar à sua mão amiga. Por 

isso Deus nos oferece o seu perdão para poder-

mos recomeçar a vida, e sermos seus filhos. 

 

• Tenho a coragem de me aceitar assim como 

eu sou, com todas as minhas limitações? Sou 

uma pessoa aberta, honesta e de sentimentos 



 

sinceros? Quantas vezes fico buscando des-

culpas para não aceitar e nem suportar os ou-

tros e a própria vida? 

• E eu? Tenho planos para mudar a minha ati-

tude em relação à vida, elaborando um pro-

grama de atividades diárias, tentando cumpri-

las da melhor forma, e sendo positivo e oti-

mista a cada dia? Que atitude tenho em rela-

ção à vida? Tenho ideais claros e autênticos, 

ou tenho medo de não ser aceito? 

 

A Bíblia nos aconselha: “Não vivam como vi-

vem as pessoas deste mundo, mas deixem que 

Deus os transforme por meio de uma completa 

mudança da mente de vocês. Assim vocês co-

nhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que 

é bom, perfeito e agradável a ele” (Romanos 

12.2). 

O estresse foi definido como sendo um sofri-

mento causado por sentimentos desagradáveis e 

maus que experimentamos quando nos sentimos 

sob uma grande pressão ou tensão. De uma 

forma geral estes sentimentos são: irritação, 

vergonha, humilhação, frustação, pânico, inveja 

e insegurança. Existem algumas regras que os 

conselheiros recomendam para superar esses 

problemas: 



 

• Comente os seus problemas com alguém. 

• Confie em pelo menos uma pessoa. 

• Aceite conselhos e ajuda. 

• Utilize os recursos disponíveis: amigos, co-

nhecidos, familiares e companheiros de traba-

lho. 

• Recorra a centros de ajuda. 

• Participe de organizações especializadas. 

• Compartilhe as experiências com outras pes-

soas. 

 

Alguém já disse que “o amor é uma força que 

enriquece de mil formas a vida de quem o dá e 

a de quem o recebe. É a única coisa que nunca 

é oferecida de mais. Deus é amor e, por meio de 

Jesus Cristo, nos oferece uma relação com ele 

mesmo e uma paz verdadeira, que se renovam 

a cada dia. Isto nos capacita para enfrentarmos 

os problemas com novo ânimo.” 

Muitas pessoas enfrentam problemas de sa-

úde por causa da solidão e do medo de ficarem 

completamente sozinhos. Essas pessoas preci-

sam urgentemente de ajuda, e de alguém que os 

faça refletir e escolherem um caminho que leve 

à saúde completa, a qual compreende: 



 

• Saúde corporal: manter o organismo sadio 

através de alimentação adequada, exercícios 

e descanso. 

• Saúde mental: controlar os seus pensamen-

tos, buscando sempre aquilo que é bom e que 

o ajude a se superar. 

• Saúde emocional: manter sentimentos sadios 

e construtivos. 

• Saúde social: adotar uma conduta equilibrada 

em seus relacionamentos com os outros. 

• Saúde espiritual: revisar a sua relação com 

Deus, reconhecer a necessidade de colocar a 

sua vida aos cuidados de Deus, e desta forma 

poder estar ciente da responsabilidade que 

tem para consigo mesmo. 

 

A ansiedade causada pela solidão pode ser di-

minuída se aceitarmos a realidade da vida e 

aprendermos a convertê-las em oportunidades 

para crescimento pessoal. Isto significa admitir 

que a nossa realidade pode ser dura, e que a 

devemos enfrentar sem nos irritarmos e sem 

ressentimentos. Equivale a tomar a vida como 

ela é, sem nos lamentar, nem culpar os outros, 

e muito menos a Deus. Isto nos permitirá afastar 

de nós expressões como: Isto não podia ter 



 

acontecido comigo! Devemos nos acostumar a 

pensar assim: Aceitarei o que acontecer e me 

arranjarei como puder. Desde agora, tratarei de 

viver mais tranquilo, apesar das coisas que pos-

sam acontecer. Existem muitas realidades na 

vida que devemos aprender a reconhecer e acei-

tar. Por exemplo: 

 

• Não é possível termos todas as coisas que de-

sejamos. 

• As coisas não são sempre como queremos. 

• Na vida acontecem injustiças. 

• Algumas pessoas jamais nos compreenderão. 

• Não podemos agradar a todas as pessoas. 

• Não podemos encontrar a verdadeira e total 

paz dentro de nós mesmos. 

• Não somos capazes de amar como devería-

mos, e nem mesmo como gostaríamos. 

• As limitações que temos não permitem que 

nos realizemos como desejamos. 

 

Se nós nos aceitamos como seres humanos 

com defeitos e limitações, se admitimos os nos-

sos erros, se pedimos o perdão e a paz de Deus 



 

e confiamos em seu amor incondicional, então 

poderemos eliminar uma grande quantidade de 

ansiedade de nossa vida. Em meio às nossas de-

bilidades, Deus mostra o seu poder que nos for-

talece além do nosso próprio entendimento. En-

tregar a nossa vida aos cuidados de Deus produz 

paz interior e esperança alentadora. Isto é algo 

que muitas pessoas não fazem e por isso se sen-

tem culpadas de seus próprios fracassos, se con-

denam e se desprezam a si mesmas, porque não 

querem reconhecer as suas limitações. 

 

Para reflexão:  

Posso aceitar-me assim como eu sou? Admito 

que eu não sou o que quero ser? Tenho a certeza 

de que Deus me guia através da vida?  

 

Quanto mais consultarmos os nossos pensa-

mentos e as nossas emoções, menos nos conhe-

ceremos a nós mesmos. Quanto mais vivermos 

alimentando uma imagem de quem gostaríamos 

de ser e não de quem efetivamente somos, é 

certo que nos faltará a necessária capacidade 

para corrigir os nossos defeitos. Não é suficiente 

deter-se em pensamentos. Em vez de se inquie-

tar, de se queixar, de se auto compadecer e de 

se preocupar, você deve fazer alguma coisa! Isto 



 

poderá significar uma mudança em seus senti-

mentos sobre a situação. Vá em frente! Estabe-

leça metas em relação a seu bem-estar integral. 

Cada ação concreta que você empreender, por 

pequena que seja, vai ajudá-lo a abandonar as 

atitudes passivas e adotar uma atitude decidida 

no sentido de solucionar os seus problemas. E 

lembre-se que Deus, o seu Criador, deu a você 

a vida para você a aproveitar ao máximo e para 

que você possa se sentir útil e realizado. 

 

Jesus Cristo:  

Jesus Cristo tinha 33 anos de idade quando 

morreu. Ele era e é Filho de Deus. A sua missão: 

salvar o mundo. Ele foi traído, julgado, humi-

lhado, crucificado e abandonado. Completa-

mente sozinho, ele morreu ridicularizado, pre-

gado a uma cruz. 

 

Jesus Cristo sentiu a solidão muitas vezes. Ele 

foi desprezado pelos líderes de seu tempo, in-

compreendido pelas pessoas que o rodeavam, e 

por muitos que o seguiam. Ele sentiu esta solidão 

na forma mais aguda, porque sabia que deveria 

morrer cravado em uma cruz. Alguns dias antes 

da sua crucificação, quando as multidões o 



 

abandonaram, ele perguntou a seus discípulos: 

“Será que vocês também querem ir embora?” 

(João 6.67). Na noite em que foi preso, os seus 

discípulos dormiam, enquanto ele sofria pelo 

destino do mundo (Mateus 26.45). Na cruz, en-

quanto estava morrendo, ele exclamou: “Meu 

Deus, meu Deus, porque me abandonaste?” (Ma-

teus 27.46). Jesus se submeteu ao abandono to-

tal porque só ele sabia o que isto significava para 

a humanidade. 

A morte de Cristo é a chave para o triunfo so-

bre a solidão. Jesus Cristo disse a seus discípu-

los: “Pois chegou a hora de vocês todos serem 

espalhados, cada um para a sua casa; e assim 

vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois 

o Pai está comigo” (João 16.32). Sabendo que 

estava fazendo a vontade de Deus, Cristo podia 

confiar em Deus, o seu Pai. Esta também é a 

nossa força nos dias de solidão. Nas suas últimas 

palavras ditas e seus seguidores, Jesus afirma: 

“E lembrem disto: eu estou com vocês todos os 

dias, até o fim dos tempos” (Mateus 28.20). 

Quando a solidão nos assalta, saber que Jesus 

Cristo é nosso amigo e que ele está conosco, nos 

dá ânimo para viver com esperança. Na reali-

dade, nós não estamos sozinhos. 

 



 

4 – Como superar a solidão? 

Jesus Cristo aproveitou o seu tempo a sós 

para meditar e orar. Isto nós vemos no Jardim 

do Getsêmani antes de sua morte, assim como 

em muitas outras ocasiões (Marcos 14.25). Estar 

sozinho às vezes é necessário, embora difícil. 

Mas, por que o evitamos? Com certeza, porque 

tememos o que podemos ver ao olharmos o 

nosso próprio interior. Talvez já tenhamos ten-

tado ficar sozinhos, mas não sabemos como 

fazê-lo direito.  

Estar sozinho não é a mesma coisa que ser 

solitário. A solidão pode ser sentida mesmo que 

não se esteja sozinho. A nossa solidão pode ser 

um sinal de que não gostamos de nós mesmos, 

e nem queremos estar conosco mesmos. Pode-

mos estar sozinhos se continuamos sendo de-

pendentes de outros, a quem damos a respon-

sabilidade de nos amar, de cuidar de nós e de 

decidir por nós. Também podemos ser solitários 

se vivermos uma vida rebelde e independente. 

Esta independência nos tira o apoio das pessoas 

de quem precisamos. Se aprendermos a estar 

sozinhos conosco mesmos, e junto a outros, a 

nossa solidão diminuirá.  

Todos somos vítimas de outros medos que nos 

impedem de ver o lado positivo da nossa solidão. 



 

Quando estamos sozinhos, temos que decidir por 

nós mesmos. Sempre estamos em processo de 

decidir o que fazer com a nossa vida, e nos as-

sustamos quando nos damos conta de que, em 

última análise, ninguém pode escolher por nós.  

A nossa solidão nos coloca diante de uma ta-

refa que nos assusta: a tarefa de manejar a 

nossa própria individualidade. Se não nos senti-

mos suficientemente seguros ou responsáveis 

por nós mesmos, a nossa individualidade pode 

nos amedrontar. Além disso, ela nos causa medo 

ao nos vermos frente a frente com o fato de que 

morreremos, que o nosso tempo tem um limite 

e que nos movemos ao encontro da morte a cada 

dia que passa. Não podemos adiar o fim de nossa 

vida, e nem parar de viver. Isto nos leva a con-

siderar o significado da nossa vida: Quais são as 

nossas prioridades? Qual é o propósito de nossa 

vida? Podemos superar a solidão e chegar a um 

estado de paz em que não importa se estamos 

sozinhos ou na companhia de outros, já que 

nesta paz temos a possibilidade de tomar deci-

sões e nos tornar responsáveis em relação às 

nossas escolhas.  

A nossa solidão pode ser uma oportunidade 

para conhecermos mais profundamente a nós 

mesmos e aceitarmos melhor a nossa individua-

lidade. A quietude da meditação permite-nos ver 



 

a nossa vida, bem como a nossa morte, e con-

templar o seu significado à luz daquilo que Jesus 

Cristo fez por todos nós. 

 

Para reflexão:  

Tenho necessidade de sentir a minha própria 

identidade para ser mais independente em rela-

ção às pessoas, para me relacionar com elas, 

para me sentir mais confiante, para desenvolver 

boas relações, para trabalhar e viver com outras 

pessoas? Como posso começar a fazer da minha 

solidão um tempo criativo e produtivo? Como 

posso transformar a minha solidão num período 

de quietude? 

 

a) Exercícios para alcançar a tranquilidade 

Se você não estiver acostumado a ficar sozi-

nho, recomendamos que você faça esta experi-

ência gradualmente. Um bom começo é ficar qui-

eto durante alguns minutos, e ver o que acontece 

ao fechar os olhos e concentrar a sua atenção, 

os seus pensamentos e os seus sentimentos em 

você mesmo. Lembre-se que estar sozinho re-

quer paciência e prática. 

A seguinte experiência pode ser feita individu-

almente ou em grupo. O melhor lugar para a 



 

experiência é um local suficientemente grande 

que ofereça absoluto sossego, esteja livre de dis-

trações, e permita que todos tenham conforto. 

 

1 - Sente-se confortavelmente, sem encostar-se 

em ninguém. 

2 - Feche os olhos, e não fale (espere 10 segun-

dos). 

3 - Concentre-se em seu próprio corpo (10 se-

gundos). Sinta partes do corpo que tocam no 

chão ou na cadeira (5 segundos). Tome cons-

ciência de qualquer músculo tenso, e relaxe (5 

segundos). Preste atenção na sua respiração, 

sem mudar seu ritmo (5 segundos). Agora co-

mece a respirar profundamente, tomando ar 

até que os seus pulmões se encham, e então 

solte o ar lentamente (30 segundos). Continue 

respirando profundamente e relaxando com-

pletamente (30 a 45 segundos). 

4 - Faça a você mesmo a pergunta: Qual a pior 

coisa que poderia acontecer ficando sozinho? 

(30 segundos). 

5 - Pergunte-se também: O que é a melhor coisa 

que me poderia acontecer ficando sozinho? 

6 - Agora imagine que você possa ir a qualquer 

parte do mundo, mas com a única condição 



 

de ir sozinho. Quando se sentir pronto, deixe 

a sua imaginação levá-lo (40 segundos). Onde 

você está em sua imaginação? (5 segundos). 

O que você está vendo? (5 segundos). O que 

você está fazendo? (5 segundos). Como você 

se sente em estar nesse lugar? (20 segundos). 

Depois desse processo, deixe seu lugar ima-

ginário, e volte ao seu quarto (5 segundos). 

Então abra os olhos, e olhe ao seu redor.  

 

Se esta experiência for feita em grupo, con-

vide os participantes a compartilhar das suas 

sensações. Se você realizar a experiência a sós, 

você pode refletir sozinho sobre ela e anotar as 

suas observações.  

 

Para reflexão:  

A experiência foi como eu esperava? O que eu 

aprendi sobre mim mesmo? 

 

Você pode fazer esta experiência todas as ve-

zes que quiser, variando alguns detalhes, e con-

cedendo mais tempo a cada um dos passos. Uma 

experiência simples pode durar de 15 a 20 minu-

tos. A meta deve ser ouvir-se a si mesmo, e tor-

nar-se mais receptivo sobre o que existe em seu 



 

interior. Simplesmente preste atenção aos seus 

pensamentos, aos seus sentimentos e às suas 

sensações, como se você estivesse se obser-

vando sem se avaliar. Em seguida, volte ao seu 

grupo e fale a respeito de tudo o que você expe-

rimentou. 

 

b) Prática da meditação 

Esta é uma disciplina muito antiga, que pos-

sivelmente até mesmo Jesus praticava quando se 

afastava para ficar a sós. Alguns escritores con-

sideram a meditação como parte essencial das 

atividades humanas diárias. 

A meditação é a contemplação espiritual de 

versículos bíblicos ou de palavras bíblicas. Por 

exemplo, você pode usar um Salmo, ou a oração 

do Pai Nosso, ou qualquer outro versículo da Bí-

blia. A meta na meditação é deixar de pensar, e 

simplesmente “ser” ou se identificar com uma 

ideia. Para fazer isto, é preciso eliminar as dis-

trações e concentrar-se. A postura e a respiração 

são muito importantes. 

Sente-se ereto em uma cadeira, com os pés 

no chão e as mãos sobre as pernas, ou sente-se 

no chão sobre uma almofada, com as costas ere-

tas (mas não rígidas), as pernas cruzadas e as 

mãos sobre as pernas. Se você não puder cruzar 



 

as pernas enquanto estiver no chão, sente-se em 

uma cadeira. Feche os olhos; concentre a sua 

atenção em sua respiração, à medida em que o 

ar entra e sai por seu nariz. Você não precisa 

mudar a sua respiração. Limite-se a manter 

consciência dela. Quando a sua mente começar 

a divagar ou se distrair, volte a se concentrar na 

respiração. Se você tiver problemas para prestar 

atenção na respiração, conte as inalações e exa-

lações até chegar a 10, e então recomece a me-

ditação. Medite desta forma durante 20 minutos, 

uma ou duas vezes por dia. 

Esta prática produzirá em você muita tranqui-

lidade. Ela ajudará você a clarear os seus pensa-

mentos e a melhorar a sua concentração. Você 

poderá meditar sobre o conteúdo de um versículo 

bíblico ou de uma oração com frequência. Repita 

as palavras e preste atenção nelas enquanto 

você respira conscientemente. 

Você poderá fazer a sua meditação, deixando 

a oração fluir enquanto você medita.  Logo você 

descobrirá que pode meditar, mesmo que esteja 

rodeado de pessoas em um ônibus, ou em um 

consultório médico, eliminando as distrações e 

concentrando-se. 

 

 



 

Você pode usar estas orações como modelo: 

 

Amado Jesus, eu sofro de solidão e sinto que 

não tenho forças para vencê-la. O mundo não 

passa de uma mera rotina, causando-me frus-

trações. Mostra-me outro caminho. Dá-me a 

tranquilidade que provém do teu amor, do teu 

perdão e do teu poder. Amém. 

 

Pai celestial, eu me sinto sozinho e deprimido 

por causa da maneira como sou tratado pelas 

pessoas. Parece que a cada dia existe menos 

compreensão e mais desconfiança. Ninguém se 

preocupa com ninguém. Dificilmente alguém nos 

estende uma mão amiga. Por favor, Senhor, vem 

confortar-me. Amém. 

 

Senhor Jesus, eu sinto uma grande solidão e 

sofro de muita ansiedade. Eu preciso de um 

amigo que me ouça e me aconselhe. Sê tu o meu 

amigo, e permite-me desabafar diante de ti to-

das as minhas frustações. Dá-me forças para sair 

da minha tristeza.  Amém. 

 

Bondoso Pai, os problemas do passado en-

chem a minha vida de solidão. Eu deveria sentir-



 

me agradecido por este novo dia que me conce-

des, mas sinto que não tenho forças para en-

frentá-lo. Senhor, dá-me ânimo para enfrentar o 

futuro com confiança e renovado entusiasmo. 

Amém. 

 

Senhor Jesus, eu me sinto atribulado e ansi-

oso. Tu nos prometeste a paz. Ajuda-me a acei-

tar a tranquilidade que tu ofereces, confiando so-

mente em ti. Livra-me das minhas angústias e 

guia a minha vida. Ensina-me os passos que 

devo dar para confiar em ti. Amém. 

 

Pai nosso, são muitos os problemas que eu 

tenho na vida. Eu desanimo com facilidade. 

Acompanha-me hoje, Senhor. Orienta-me, a fim 

de que eu possa ter confiança em mim mesmo e 

cumpra as minhas obrigações. Com a tua ajuda, 

eu o conseguirei. Amém. 

 

Amado Senhor, eu me sinto tão sozinho! Pre-

ciso de alguém com quem conversar. A vida é 

dura e sofro todos os dias de solidão. Ajuda-me 

a depositar todas as minhas ansiedades em ti, 

porque tu te preocupas verdadeiramente por 

mim. Ensina-me a ser um bom amigo. Amém. 

 



 

Bendito Pai, eu sempre estou inclinado a me 

separar das pessoas, e agora me sinto muito so-

zinho. Eu gostaria de ter bons amigos, mas te-

nho medo de confiar neles.  Ensina-me a resolver 

os meus problemas e a confiar em tua amizade. 

Amém. 

 

c) Outras ideias práticas para aliviar a ansie-

dade produzida pela solidão 

 

1 -  Ouvir música. 

2 -  Fazer um exercício físico apropriado, ao me-

nos três vezes por semana. 

3 -  Dormir suficientemente. A maior parte das 

pessoas precisa de aproximadamente 8 ho-

ras diárias de sono. 

4 -  Tente diferentes alternativas para controlar 

o medo produzido pela solidão. 

5 -  Converse com alguém sobre as suas frustra-

ções.  

6 -  Envolva-se em uma recreação sadia, ao me-

nos três vezes por semana. 

7 -  Viva um dia de cada vez. Adote o manda-

mento bíblico: “Por isso, não fiquem preocu-

pados com o dia de amanhã, pois o dia de 



 

amanhã trará as suas próprias preocupa-

ções. Para cada dia bastam as suas próprias 

dificuldades” (Mateus 6.34). É provável que 

98% das coisas que causam preocupações 

quando se está a sós, nunca aconteçam. Sa-

ber viver o dia presente é uma arte que deve 

ser cultivada. 

8 -  Imagine a pior coisa que lhe possa aconte-

cer, e então analise tudo com cuidado, e 

você se dará conta de que, afinal de contas, 

não é tão ruim assim. 

9 -  Tente concentrar a sua atenção em outras 

pessoas. Reduz os seus próprios problemas 

quem os esquece, e ajuda a resolver os dos 

outros. 

10 - Estabeleça limites de tempo para se preocu-

par. Muitas pessoas programam as suas vi-

das para se preocuparem com alguma coisa. 

Uma forma de parar ou de eliminar este mau 

hábito é limitar o tempo que se gasta em 

preocupar-se. Muitas pessoas se preocupam 

todos os momentos do dia, convertendo a 

sua vida em uma constante miséria, acom-

panhada de muitas dores emocionais. 

Alguns entendidos nesta matéria apontam 

para algo bem simples, mas que é muito pro-

fundo, e constitui uma técnica que já ajudou a 



 

muitas pessoas. Motiva-se a pessoa a tomar um 

certo tempo a cada dia – podem ser 15 minutos, 

à noite – para considerar e avaliar qualquer pro-

blema. Então, durante o dia, quando uma preo-

cupação vier à sua mente, essa pessoa deve 

simplesmente dizer para si mesmo: “Não posso 

me preocupar com isso agora. Eu o estudarei 

mais tarde, no período designado para ele. Re-

cuso-me a considerá-lo agora!” 

Quando você se disciplina a praticar este exer-

cício, você libera muita energia mental que de 

outra forma você gastaria com preocupações. 

Além disso, você está reforçando a má progra-

mação a que você está acostumado, e que com 

certeza o deixa mal-humorado. As pessoas per-

dem muitas horas se preocupando com coisas 

que nunca acontecem. Preocupar-se não é algo 

inevitável. É algo que a gente mesmo escolhe. 

Nas Sagradas Escrituras nós lemos: “Não se 

preocupe com nada, mas em todas as orações 

peçam a Deus o que vocês precisam e orem 

sempre com o coração agradecido. E a paz de 

Deus, que ninguém consegue entender, guar-

dará o coração e a mente de vocês, pois vocês 

estão unidos com Cristo Jesus” (Filipenses 4.6-

7). 

 



 

Conclusão 

Neste livro temos procurado demonstrar como 

as pessoas reagem na solidão. Enfocamos isto 

como sendo “os dois lados” de uma moeda. Mui-

tas pessoas veem a solidão como algo que as faz 

sofrer, que lhes causa muita dor, enquanto ou-

tras pessoas aprendem a desfrutar da solidão. 

Por que essa diferença? 

Simplesmente porque é uma escolha respon-

sável de cada pessoa. Temos dois caminhos: um 

é o de viver a nossa vida a sós, frustrados e va-

zios. O outro, é o caminho da alegria, do oti-

mismo, da confiança no Deus que nos dá a sal-

vação e a vida eterna. 

Jesus Cristo diz: “Escutem! Eu estou à porta 

e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a 

porta, eu entrarei na sua casa, e nós jantaremos 

juntos” (Apocalipse 3.20). É importante reconhe-

cer a Deus como a razão da nossa existência, 

para que possamos entender quem somos real-

mente! Deus nos criou para que tivéssemos uma 

amizade muito especial com ele, mas nós o des-

prezamos pensando que não precisamos dele. 

Mas, graças ao seu grande amor, ele enviou o 

seu Filho Jesus Cristo que morreu e ressuscitou 

para restabelecer a nossa amizade com Deus. 

Aceite a companhia que Jesus lhe oferece. Ele 



 

garante: “Eu estou com vocês todos os dias até 

o fim dos tempos” (Mateus 28.20). 

 

Como fazer um bom uso deste livro 

• Leia todo o conteúdo deste livro. Anote em um 

diário pessoal todas as observações importan-

tes para o seu crescimento no sentido de su-

perar a solidão. 

• Fale com seus filhos sobre a solidão. Ajude-os 

a expressar os seus temores e as suas ansie-

dades. Planifique atividades para evitar a soli-

dão. 

• Reúna a sua família para conversar sobre a 

solidão. Ofereça apoio ao membro da família 

que se sinta só.  

• Com certeza você conhece um amigo ou um 

vizinho que sofre de solidão. Ofereça a ele 

este livro. Estudem-no juntos, e desabafem 

vossos problemas um com o outro. 

• Compartilhe com outras pessoas o que você 

aprendeu. Participe das atividades de uma 

Igreja Cristã, fortaleça a sua fé em Deus e 

entregue aos cuidados dele a sua vida. 
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