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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 medicações que o seu médico prescreveu. 

 

 

 

Uma publicação de 

 

Direitos reservados a: 

Vivenciar.net 

Sociedade Missionária Hora Luterana 

 

 

 

 



 

 

Apresentação 
 

As mudanças fazem parte do dia a dia das nossas 

vidas, principalmente nestes momentos em que 

devemos nos adaptar para viver com um novo 

normal. Nos últimos meses, vivemos muitas mudanças 

radicais em muitas das áreas importantes de nossa 

vida: saúde, salários, trabalho, estudo, relações sociais, 

entre muitas outras. 

 

Mas, apesar da dor e da incerteza que estamos 

experimentando, é possível manter a paz e a 

harmonia em todas as áreas de nossa vida, 

especialmente quando reconhecemos que Deus está 

conosco e que ele nunca nos deixará ou nos 

abandonará. 

 

Este e-book oferece sugestões para desenvolver as 

habilidades necessárias para continuar a adaptação às 

novas situações e circunstâncias que surgem, 

mantendo a paz e a harmonia em todas as áreas de 

nossas vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introdução 
 

Já se passou muito tempo desde o início da pandemia 

do Covid-19. Se alguém tivesse dito que isso ia durar 

tanto tempo, diríamos que estava louco; mas aqui 

estamos, com a Pandemia instalada e com poucos 

sinais de que vá terminar tão rapidamente. Nesse 

tempo houve muitas mudanças, muitas limitações e 

dificuldades, e tivemos que aprender ou transformar 

muitas coisas, em meio às incertezas, diante de um 

futuro desconhecido que causou um descontrole 

generalizado. 

 

A princípio, todos pensamos que seria temporário, 

que em questão de poucos meses tudo voltaria ao 

normal, mas aos poucos os dias se transformaram em 

semanas e as semanas em meses. De repente, falava-

se de um “novo normal”, no qual algumas das 

mudanças que tínhamos que fazer se tornariam 

permanentes. 

 

A pandemia não só mudou muitas coisas, mas 

também eliminou outras: de repente as relações 

sociais acabaram, o contato físico foi praticamente 

banido, tivemos que nos acostumar a viver com uma 

parte do rosto coberto e a nos distanciarmos das 

nossas pessoas queridas. 

 

Não tem sido fácil! Tudo isso nos tirou da famosa 

“zona de conforto”, gerando problemas e crises. O 

filósofo Heráclito disse que mudanças fazem parte da 



 

 

vida e argumentou que “mudança é vida”; nada é 

estável. “A única coisa que não muda é a mudança.” 

Algumas das mudanças que mais nos afetaram e nos 

fizeram reavaliar a vida, dando um novo sentido a ela, 

são: 

 

1. As relações sociais e o contato humano. 

2. Cuidar de quem amamos. 

3. A tecnologia e o entretenimento. 

4. O teletrabalho e a sobrecarga de trabalho em 

casa. 

5. Paternidade e suas necessidades. 

6. A economia e a falta de trabalho. 

7. As reações “normais”. 

 

 

 Relações sociais e o contato humano  
 

A Covid mudou a forma como nos relacionamos, 

separando-nos dos entes queridos e nos isolando 

para cuidarmos uns dos outros. Obrigou-nos a colocar 

uma máscara na boca, para não vermos as expressões 

e os sorrisos que contagiam a todos. Portanto, 

interpretar a comunicação tem sido difícil, uma vez 

que os gestos são muito importantes nesse processo. 

 

Não podemos mais expressar o amor de forma tão 

efusiva e afetuosa, uma vez que abraços, beijos e 

outras demonstrações de afeto anteriormente 

aceitáveis são proibidos. Agora, em geral, o amor é 

expresso de longe. 



 

 

Para os seres humanos, as relações sociais são muito 

importantes. Nós procuramos interagir antes mesmo 

do nascimento: vemos isso na interação do feto ainda 

no útero, quando a mãe ou o pai falam com ele, e 

também no desejo e na necessidade do recém-

nascido de estar perto de sua mãe, sentindo-se calmo 

quando o faz. Tudo isso mostra que fomos criados 

para nos relacionarmos e para manter contato com os 

outros. 

 

 Já desde o início da criação podemos ver isso. Depois 

de criar o homem, Deus disse que Adão não tinha 

uma companhia adequada, e então criou Eva, 

mostrando não só o amor de um casal, mas 

principalmente que o ser humano foi criado como um 

ser social que precisa do relacionamento com os 

outros. 

 

Antes da Pandemia, satisfazíamos a necessidade de 

contato nos reunindo para celebrar em grupos, com 

familiares, tios, amigos e irmãos entre muitos outros. 

O contato físico estava na ordem do dia. Mas agora 

tudo isso está proibido, pois é um risco para a saúde 

pessoal e daqueles que amamos. Em muitos países 

ocorreram picos de infecções devido ao não 

cumprimento dessas regulamentações, afetando a 

vida de muitos entes queridos. 

 

Com essas novas medidas, ou esse “novo normal”, 

tivemos que redefinir nosso código social em relação 

às manifestações afetivas para proteger a nós e aos 



 

 

outros, tendo que trocar o contato físico por outros 

tipos de manifestações. Assim, as palavras tiveram que 

substituir o que dizíamos com um abraço ou um beijo, 

e os detalhes tornaram-se formas de transcender o 

contato físico. 

 

Quando a pandemia havia acabado de começar, uma 

pessoa contou que seu filho acordou muito triste 

porque não podia fazer uma festa de aniversário, nem 

ver seus entes queridos, muito menos ficar com os 

amigos.  

 

Porém, apesar de não poder celebrar como de 

costume, sem planejar, uma nova forma de 

celebração surgiu. No dia do aniversário, amigos e 

familiares se juntaram de forma pouco convencional; 

por meio de presentes, guloseimas e alguns cartazes, 

vieram mostrar seu carinho na porta da casa do 

menino. Um desfile de carros apareceu de repente na 

frente de sua casa. Tudo para que essa criança, que 

pensava que aquele seria o pior aniversário de sua 

vida, se sentisse amada, apreciada e valorizada. 

 

Deus está nos dando oportunidades de reinventar o 

amor e a maneira como o demonstramos. Ele está nos 

convidando a ser amorosos de maneiras criativas, 

assim como ele foi criativo ao se tornar um homem na 

pessoa de Jesus Cristo para vir ao nosso mundo para 

nos resgatar e salvar. 

 



 

 

A Pandemia nos ajudou a valorizar as pessoas que 

estão conosco e as que, devido às diferentes 

situações, estão distantes. Ensinou-nos a valorizar 

aqueles que amamos, sabendo que não podemos 

ficar juntos e que, da noite para o dia, podemos 

perdê-los. O uso da tecnologia nos ajudou a reduzir a 

distância e até ajudou a melhorar o relacionamento 

familiar. São muitos os casos de famílias que, em 

decorrência da pandemia, passaram a se encontrar 

virtualmente, retomando o contato e compartilhando 

as situações pelas quais estão passando. 

 

Quando confiamos nos outros, nossos fardos 

diminuem e nos sentimos apoiados. Em sua grande 

sabedoria, Deus nos lembra disso quando diz: “É 

melhor haver dois do que um, porque duas pessoas 

trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma 

delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas, se alguém 

está sozinho e cai, fica em má situação porque não 

tem ninguém que o ajude a se levantar” (Eclesiastes 

4.9-10).  

 

Infelizmente, para algumas pessoas este tempo de 

confinamento não é tão agradável, seja porque não 

tiveram contato com outras pessoas, porque não 

puderam melhorar o relacionamento com seus 

parentes ou porque estão simplesmente sozinhas. 

Pense naquela senhora que mora na casa ao lado, na 

mãe que mora sozinha com seu filho ou naquele 

idoso que não recebe nenhuma visita. 

 



 

 

Se você encontrar alguém nessas circunstâncias 

poderá fazer a diferença na vida dessa pessoa, 

mostrando-lhe outra maneira de amar que talvez você 

tenha aprendido durante essa Pandemia. Pense em 

como você se sentiria se estivesse no lugar da pessoa, 

e lembre-se: “Façam aos outros o que querem que 

eles façam a vocês; pois isso é o que querem dizer a 

Lei de Moisés e os ensinamentos dos Profetas” 

(Mateus 7.12). Às vezes, um simples telefonema ou um 

simples gesto de atenção pode mudar o dia e a vida 

das pessoas, fazendo-as se sentirem amadas e 

valorizadas. 

 

A pandemia nos ensinou a viver com desconfiança e 

em estado de alerta permanente, porque não 

sabemos quem pode nos infectar, ou se podemos 

infectar a outros e como isso pode acontecer. Essa 

situação causa um estresse terrível. É verdade que 

temos que nos cuidar na rua, mas em vez de manter 

esse estresse tão louco, de vez em quando seria bom 

fazer o que diz a personagem das tirinhas em 

quadrinhos, a Mafalda: “Comece o dia com um 

sorriso, e você verá como é divertido sair por aí 

destoando de todo mundo.” 

 

Embora usemos uma máscara, um sorriso não só no 

rosto, mas também na alma, trará alegria aos outros. 

Palavras gentis são a melhor maneira de se livrar 

desse estresse. Palavras simples como “bom dia”, “que 

máscara bonita” ou “espero que você esteja melhor” 

podem fazer a diferença na vida de muitos. 



 

 

Cuidar daqueles que amamos    
 

A Pandemia da Covid nos fez repensar as prioridades. 

Para muitas pessoas o mais importante, antes, era a 

situação econômica. A Pandemia nos lembrou que os 

idosos, nossos pais e avós, que estão em maior risco, 

são os mais importantes. É por isso que nos cuidamos: 

para cuidar dos nossos entes queridos que já estão 

com idade mais avançada ou com a saúde mais 

debilitada, seja qual for o motivo. 

 

Quando falamos em cuidado, não nos referimos 

apenas a evitar a Covid, mas também cuidar da saúde 

mental. No início da Pandemia, vimos que muitos 

idosos começaram a acessar as redes sociais como 

uma forma de “fugir” do isolamento, pois estavam 

cansados de ficar tanto tempo presos em casa. Para 

muitos, dar uma caminhada ou sair para comprar pão 

ou ir ao mercado era o modo de vida normal. Ter a 

chance de se sentirem independentes os manteve 

vivos e produtivos. Mas as restrições impostas pela 

Pandemia levaram muitos à depressão. 

 

Aqui estão algumas dicas para ajudar os idosos que 

estão próximos de nós a viver melhor durante esse 

período: 

 

• Se a pessoa sofre de uma doença, certifique-se de 

que ela tenha acesso a todos os medicamentos de 

que necessita. 



 

 

• Atualize os contatos da pessoa para que, se 

necessário, possam ajudá-la. 

• Oriente a pessoa sobre como pedir ajuda se 

precisar. Ensine-a a chamar um táxi, comprar comida 

ou solicitar atendimento médico. 

• Ensine exercícios físicos simples que a pessoa pode 

fazer diariamente em casa para manter a mobilidade e 

reduzir o tédio. 

• Incentive a pessoa a seguir rotinas e programações 

regulares ou desenvolver novas rotinas tanto quanto 

possível, incluindo exercícios regulares, limpeza, 

trabalho doméstico diário e outras atividades como 

cantar ou dançar. 

• Mantenha contato regular por todos os meios 

disponíveis. 

• Incentive a família ou os amigos a ligar para a 

pessoa regularmente. 

• Ensine a pessoa a usar equipamentos de proteção 

individual, como máscara e o álcool em gel. 

• Ouça a pessoa, mesmo que sejam reclamações ou 

problemas que você já ouviu várias vezes. 

• Seja paciente e explique claramente o que está 

acontecendo e como a pessoa pode e precisa cuidar 

de si própria. 

• Se for possível, leve a pessoa para passear, mesmo 

que seja de carro ou uma simples caminhada pela 

calçada. 

 

 



 

 

Tecnologia e diversão  
 

Antes da Pandemia, a tecnologia era importante para 

muitos de nós em nossas vidas, mas agora se tornou 

parte essencial da nossa rotina. Estamos usando a 

tecnologia para nos divertirmos, para nos 

relacionarmos, para nos reunirmos, para fazer 

compras, para nos alimentarmos e até mesmo para 

cuidar e investir o nosso dinheiro. A Pandemia tornou 

a tecnologia essencial em quase todas as áreas de 

nossas vidas. 

 

Para muitos, o fato de a vida ter se tornado digital 

trouxe coisas boas: evita filas em bancos e espera em 

restaurantes, e proporciona alívio de várias maneiras. 

Para outros, os mais sociáveis, causou a perda de 

atividades pessoais como filmes no cinema, passeios 

com os amigos, festas ou encontros. 

 

De fato, o entretenimento se tornou digital. Em 2020, 

a plataforma Netflix ultrapassou a marca de 200 

milhões de assinantes em todo o mundo, o que 

significa um aumento de 30% em relação a 2019. 

Durante este tempo outras plataformas também 

cresceram e surgiram outras novas. Muitos deles 

optaram por estreias de filmes exclusivamente online 

e, em outros casos, simultaneamente com as salas de 

cinema. 

 

Férias e passeios praticamente deixaram de existir. 

Aqueles lugares turísticos especiais, para os quais 



 

 

gostávamos de viajar, agora parecem distantes e 

inacessíveis. A falta de férias e intervalos nos feriados, 

somados ao confinamento prolongado e ao pouco 

contato social, têm dificultado a convivência em casa. 

 

As atividades físicas diminuíram muito. Em alguns 

casos, a casa foi transformada em academia, mas em 

muitos outros as atividades físicas foram simplesmente 

postas de lado e as pessoas se voltaram para o ócio e 

o sedentarismo. Neste caso, o confinamento pode ter 

afetado seus corpos, acrescentando alguns quilos a 

mais e causando dores nas costas e nas articulações, 

por passar tantas horas sentados ou em péssimas 

posições de trabalho ou estudo em casa. 

 

Por isso é importante levar em consideração as 

mudanças na área de tecnologia e entretenimento. 

Precisamos analisar e entender o quanto elas podem 

nos afetar. Sabemos que esse estilo de vida veio para 

ficar, então precisamos avaliar o que está nos fazendo 

bem e o que não está, e dessa forma vamos nos 

adaptando. 

 

Os dispositivos eletrônicos não podem ocupar a maior 

parte do nosso tempo. É preciso manter a prática de 

alguma atividade física, não só para o bem do nosso 

corpo e para perder os quilos extras, mas também 

porque o exercício físico produz hormônios e 

substâncias que nos ajudam a manter o bom humor e 

a ter pensamentos positivos. Por outro lado, se antes 

da pandemia não praticávamos exercícios, agora pode 



 

 

ser um bom momento para fazê-lo, sempre tomando 

as medidas necessárias para evitar as possibilidades de 

contágio.  

  

               Teletrabalho e sobrecarga 

de trabalho em casa  
 

Duas outras áreas que foram gravemente afetadas são 

o trabalho (especialmente o trabalho em escritórios) e 

a educação, que de repente tiveram que se mudar 

para a casa. A sala da casa tornou-se o escritório da 

mãe; a varanda, agora, é a sala de aula para as 

crianças; o quarto passou a ser a sala de reuniões do 

pai. As reuniões virtuais de trabalho fazem parte da 

rotina de toda a família. 

 

No início da pandemia tivemos que encontrar uma 

maneira de usar a tecnologia para cumprir as nossas 

responsabilidades profissionais. Muitas empresas não 

sabiam como fazer essa mudança e alguns 

funcionários não sabiam como usar e se adaptar à 

tecnologia, todos tiveram que aprender coisas novas. 

Mesmo para os mais experientes em tecnologia, tem 

sido um grande desafio. 

 

Em muitos casos, a jornada de trabalho foi ampliada 

de oito para dez ou doze horas diárias, mesmo 

trabalhando nos finais de semana, porque o trabalho 

crescia e se acumulava e porque não havia mais 

limites de tempo. Quando trabalhávamos no 

escritório, na hora de sair, deixávamos o trabalho de 



 

 

lado para ir para casa. Agora deixamos de lado as 

tarefas domésticas para terminar o trabalho. Em tão 

pouco tempo, as coisas se misturaram tanto que não 

conseguimos estabelecer limites entre o trabalho, as 

tarefas domésticas e os filhos. 

 

Essa sobrecarga de trabalho, seja imposta pelos chefes 

ou pela própria pessoa, tem piorado a qualidade de 

vida, levando muita gente a sofrer mais estresse, crises 

de ansiedade, problemas de sono e outras 

dificuldades. Para estar bem, é importante estabelecer 

limites às nossas atividades e não nos sobrecarregar. 

Embora estejamos em casa para trabalhar ou estudar, 

precisamos aprender a nos desconectar das atividades 

domésticas para poder fazer o nosso trabalho, e 

também do trabalho para poder compartilhar com a 

nossa família ou ter um tempo de recreação e 

relaxamento. 

 

 

Necessidades das crianças  
 

O isolamento social não tem sido tão fácil para as 

crianças, como alguns acreditam, porque de um dia 

para o outro não puderam mais ir à escola, nem ver 

os colegas e professores, nem fazer atividades físicas, 

além de que as aulas ficaram mais difíceis de 

entender. Uma das realidades da aprendizagem é que 

ela pode depender muito das relações interpessoais. 

Quando há conexões e sentimentos, o aprendizado é 



 

 

muito mais significativo, porque a emoção e o 

aprendizado andam de mãos dadas. 

 

Para muitas crianças este tempo de confinamento em 

casa tem sido difícil, pois alguns dos problemas que já 

existiam (discussões constantes entre os pais, 

problemas financeiros, etc.) aumentaram, complicando 

ainda mais a aprendizagem e o desempenho escolar. 

 

Para muitos pais, a educação virtual de seus filhos tem 

sido um desafio muito grande porque os pais têm 

mais trabalho, não sabem como ensiná-los, não 

conhecem os temas ou, em muitos casos, a 

tecnologia. Por essas e outras razões, a paciência para 

ensinar nem sempre está presente. Soma-se a isso a 

falta de relacionamento social e as muitas distrações 

da casa que dificultam o aprendizado. 

 

Ajudar as crianças, dando-lhes as ferramentas 

necessárias para superar essas dificuldades, é um 

grande desafio para pais e professores. Mas é 

importante fazê-lo para que possam superá-los e 

ajudá-los a controlar suas emoções e liberar a energia 

que se acumula nas horas de sedentarismo. 

 

Para adolescentes e jovens também tem sido 

particularmente difícil, pois nesta fase da vida precisam 

de relações sociais fortes e positivas. Nessa idade é 

preciso sair de casa para interagir com os colegas, 

testar as normas que foram aprendidas para poder 

formar e validar as próprias normas. O fato de as 



 

 

relações sociais terem se tornado quase que 

totalmente virtuais, sem poder sair de casa, tornou-as 

superficiais e sem profundidade. 

É importante, então, ajudar o adolescente a 

estabelecer relações mais profundas, relações que não 

se limitem a jogos, mas sejam significativas e nas quais 

possam ter aprendizados sobre socialização e 

conversas sobre temas profundos e sobre suas 

emoções e sentimentos. 

 

Um dos Provérbios bíblicos nos diz: “As pessoas 

aprendem umas com as outras, assim como o ferro 

afia o próprio ferro” (Provérbios 27.17). É preciso, 

então, ajudar o adolescente a encontrar aquelas 

conexões e relações sociais que vão além dos 

videogames e do lazer, tirando-o do conformismo 

tecnológico e da superficialidade do tempo, para que 

se sinta apoiado. 

 

 

A economia e a falta de trabalho  
 

Desde o início da Pandemia, sabíamos que a 

economia mundial seria afetada, e foi o que 

aconteceu. Mas, quando falamos de economia, nem 

sempre colocamos nomes ou vemos rostos. A 

Pandemia afetou famílias e pessoas com nomes e 

sobrenomes que, após perderem seus empregos e 

fontes de renda, ficaram sem meios para atender às 

suas necessidades básicas. Quantas empresas, grandes 



 

 

e pequenas, tiveram que fechar suas portas por causa 

da Covid. 

Os sonhos de muitas pessoas que buscavam se 

sustentar por meio de um pequeno negócio foram 

interrompidos, talvez para sempre, e muitos ficaram 

em uma situação financeira pior do que estavam 

antes. 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

publicou relatórios que mostram que, em abril de 

2021, mais de meio milhão de empregos foram 

perdidos em todo o mundo, com uma perda 

aproximada de 26 milhões na região da América 

Latina e Caribe e 22 milhões nos Estados Unidos. Isso 

fez com que as distâncias entre as diferentes classes 

sociais se ampliassem, causando mais pobreza nas 

faixas mais baixas. E, embora se espere uma 

recuperação, por enquanto isso é incerto e não 

saberemos quanto tempo vai demorar. Portanto, é 

fundamental encontrar novas maneiras de ajudar e 

apoiar as pessoas. 

 

Guy Ryder, Diretor Geral da OIT, disse: “Os sinais de 

recuperação que estamos vendo são encorajadores, 

mas são frágeis e altamente incertos, e deve-se 

lembrar que nenhum país ou grupo pode se recuperar 

por conta própria.” Vale notar como é importante 

permanecermos juntos e solidários, sabendo que a 

situação atual não é fácil para ninguém. 

 



 

 

Deus diz: “Não dê com tristeza no coração, mas seja 

generoso com ele (com o necessitado); assim o 

Senhor, nosso Deus, abençoará tudo o que você 

planejar e tudo o que fizer. Sempre haverá pobres e 

necessitados no meio do povo, e por isso eu ordeno 

que vocês sejam generosos com todos eles” 

(Deuteronômio 15.10-11). 

 

Quando somos solidários e ajudamos os necessitados, 

mostramos o amor de Deus e compartilhamos as 

bênçãos com eles, ao mesmo tempo que fazemos 

uma grande diferença em suas vidas. 

 

 

Reações "normais" 
 

Durante a Pandemia, algumas das reações que 

tínhamos foram acentuadas ou “exageradas”, 

ajudando-nos a expressar o que sentimos. Embora 

não sejam as reações que normalmente teríamos, elas 

estão nos dizendo que algo está diferente e precisa 

ser ajustado. 

 

Quando há mudanças ao nosso redor e elas nos 

estressam, nossos sentidos e sensações são 

intensificados porque nos preparamos instintivamente 

para responder a qualquer ameaça que esteja 

próxima. Portanto, se nossas reações são exacerbadas, 

mesmo que não sejam as melhores, elas são naturais. 

 



 

 

Em muitas ocasiões, essas reações têm gerado 

dificuldades, brigas e discussões, afetando os 

relacionamentos. Isso acontece porque não sabemos 

o que está acontecendo conosco, não entendemos 

essas emoções e não sabemos como expressá-las. 

Quando sentimos essas emoções incontroláveis, 

apenas nos deixamos levar por elas, sem parar para 

analisar os danos que podem causar a quem amamos. 

 

Enquanto nos adaptamos à Pandemia, é importante 

sabermos que isso continuará a acontecer: iremos 

experimentar mudanças inesperadas que continuarão 

a trazer estresse para as nossas vidas. Por isso, é 

importante reservar um tempo para analisar nossas 

respostas e reações e descobrir o que nos faz “perder 

as estribeiras”. Se pensarmos em como nos sentimos 

quando isso acontece, e analisarmos cada detalhe das 

situações que causam esse descontrole, 

encontraremos a melhor maneira de resolver a 

situação e expressar o que sentimos. 

 

Quando entendemos a nós mesmos, podemos ter 

mais empatia com o que acontece com as outras 

pessoas. Podemos compreender e ser 

compreendidos, e sabemos expressar o que nos 

acontece. Lembremo-nos do que nos diz um dos 

Provérbios bíblicos: “Quem não sabe se controlar é 

tão sem defesa como uma cidade sem muralhas” 

(Provérbios 25.28). Assim, seremos capazes de 

controlar as nossas emoções e não nos deixar levar 



 

 

pela raiva, porque “a resposta delicada acalma o furor, 

mas a palavra dura aumenta a raiva” (Provérbios 15.1). 

 

Desde o início das mudanças impostas pela Pandemia, 

um aumento considerável da ansiedade e da 

depressão tem sido relatado na população mundial. 

Essas mudanças têm sido muito estressantes e causam 

muito medo e confusão, o que gera estresse e 

ansiedade como resposta ao medo do que virá pela 

frente. 

 

É muito natural sentirmos ansiedade diante de uma 

crise, principalmente quando ela produz uma 

mudança repentina e traz algo desconhecido. É 

normal que busquemos a segurança, a certeza e 

algum controle. A ansiedade é uma reação normal, é 

uma forma de nos protegermos, serve como um sinal 

do nosso corpo para prestarmos atenção a alguma 

coisa. A ansiedade nos coloca em alerta para estarmos 

preparados para um perigo externo, seja ele real ou 

imaginário. Em última análise, o objetivo é nos ajudar 

a nos adaptar. Mas, quando a ansiedade nos angustia 

ou nos bloqueia, em vez de nos ajudar, ela nos 

prejudica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sintomas de estresse e ansiedade 
 

Como podemos saber se o estresse e a ansiedade 

estão nos afetando? Bem, em muitos casos, os 

seguintes episódios ou sintomas podem ser 

observados: 

 

• Ter sentimentos de: medo, raiva, tristeza, 

preocupação, frustração, sensação de que a vida não 

tem utilidade. 

• Mudanças no apetite, mudanças nos níveis de 

energia e interesse nas coisas. 

• Preocupação constante, cansaço, irritabilidade, 

agitação e dificuldade para se concentrar e tomar 

decisões. 

• Falta de sono ou dificuldade para dormir, pesadelos 

ou sono excessivo. 

• Reações físicas como dores de cabeça, dores no 

corpo, problemas de estômago, erupções cutâneas, 

taquicardia, falta de ar, tensão muscular, tremores, 

tonturas, suores e diarreia. 

• Focar apenas nas más notícias, falar constantemente 

sobre essas coisas, não ser capaz de parar de pensar 

nas coisas ruins que estão acontecendo ao seu redor. 

Quando esses episódios de estresse e ansiedade 

vierem, devemos nos lembrar do que diz a palavra de 

Deus: “Não se preocupem 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, guardará o 

coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos 

com Cristo Jesus” (Filipenses 4.6-7). Quando 

colocamos nossos fardos nas mãos de Deus, estamos 

pedindo a melhor ajuda que existe. Ele ajudará a 

aliviar essas tristezas e dificuldades. 

 

Aqui estão algumas dicas que podem ajudar você a 

melhorar: 

• Faça pausas e pare de assistir, ler ou ouvir as 

notícias, pois isso nos faz focar apenas no lado 

negativo das coisas. Você pode ler artigos científicos 

para obter informações, mas deve ficar longe do 

sensacionalismo da mídia. 

• Cuide do corpo, fazendo algum tipo de exercício 

físico regular e exercícios respiratórios. 

• Tanto quanto possível, coma alimentos saudáveis e 

faça refeições balanceadas. 

• Durma a quantidade de horas necessárias, cerca de 

sete por noite são recomendadas. 

• Passe algum tempo relaxando, fazendo atividades 

que você goste. 

• Aproxime-se emocionalmente dos outros e 

comunique-se com as pessoas que você ama. 

• Quando necessário, busque ajuda profissional. 

 

 

 

 



 

 

Grandes perdas, grandes 

oportunidades de mudança 
 

Cada mudança traz consigo uma perda. Para fazer 

algo novo, devemos descartar o antigo. Por exemplo, 

para abrir espaço para um novo sofá, temos que nos 

livrar do antigo. Às vezes, devemos perder os padrões, 

comportamentos e hábitos em que vivíamos e 

fazíamos as coisas antes, para abrir espaço para novos 

comportamentos e maneiras de viver. 

 

O cérebro humano se acomoda e busca padrões para 

relaxar: quando estamos em uma rotina, o nosso 

cérebro relaxa; mas, quando há uma nova tarefa que 

produz uma mudança nessa rotina, o cérebro se 

estressa para ficar atento e aprender o que há de 

novo. É por isso que as mudanças nos meses de 

Pandemia têm nos causado todo o estresse que 

estamos sentindo. Por isso é importante estabelecer 

novas rotinas. 

 

Aos poucos vamos nos adaptando e aprendemos a 

cuidar de nós mesmos, a manter nossas relações 

sociais, o uso da tecnologia, aulas virtuais, trabalho 

remoto ou híbrido, meio presencial. Mas, se ainda não 

conseguimos aprender muitas dessas coisas e nosso 

cérebro não foi capaz de se adaptar, devemos dedicar 

algum tempo para gerar novas rotinas para podermos 

nos adaptar à vida. 

 



 

 

Em uma palestra, há alguns anos, alguém explicou 

que a palavra japonesa para crise, kiki, é composta de 

caracteres que significam perigo e oportunidade. E 

como é verdade: toda crise traz perigo, mas também 

a oportunidade de crescer e melhorar. 

 

Após meses de confinamento, as regras do jogo 

continuam mudando e a porta se abre novamente 

para viver o “novo normal” que traz consigo novas 

oportunidades, mas também o medo do contágio, os 

desafios das aulas online e do trabalho em casa, entre 

outras coisas, criando outra nova crise. 

 

 

                    Como superar essa crise 
 

Não há receita para superar essa crise, mas existem 

algumas coisas que podemos fazer para superar 

muitas dessas mudanças e, eventualmente, encontrar 

um novo normal. Aqui, compartilhamos alguns deles: 

 

• Estabeleça um cronograma e siga a rotina. O 

cérebro gosta de rotinas e relaxa com coisas 

previsíveis. Uma vez que as atividades de trabalho 

e casa geralmente se misturam, o dia e a noite, 

agora, têm uma pequena linha que os separa, 

porque as coisas estão sendo feitas o tempo todo. 

Quanto melhor você organizar o seu tempo, mais 

fácil será estabelecer rotinas de sono e 

alimentação, exercícios, tarefas domésticas, 

trabalho e cuidados infantis. Isso, por sua vez, dará 



 

 

paz e tranquilidade ao seu cérebro e causará 

menos ansiedade em sua vida. 

• Fique em contato com seus entes queridos. As 

relações sociais são de extrema importância. 

Portanto, ligar, escrever, enviar mensagens de 

texto, fazer videochamadas ou reuniões virtuais vai 

te lembrar que você não está sozinho, vai te deixar 

mais feliz e dar sentido a tudo que você faz. Isso, 

por sua vez, pode ajudar seu sistema imunológico 

e o deixará menos sujeito a doenças, depressão e 

ansiedade. 

• Encontre novos hobbies ou reconecte-se com algo 

que você deixou. Quando temos muito tempo livre, 

nos sentimos menos felizes e produtivos. Por isso é 

aconselhável retomar um hobby ou criar um novo; 

pode ser artesanato, música, jardinagem, tricô, 

aprender uma nova língua ou qualquer outra coisa 

que você goste. Aproveite o fato de que existem 

muitos vídeos online com os quais você pode 

aprender sem gastar quase nada; você só precisa 

de criatividade para ocupar o seu tempo livre. 

• Permaneça ativo. Experimente uma curta rotina de 

exercícios. O movimento é natural para o nosso 

corpo, ele nos mantém saudáveis, nos relaxa, reduz 

o estresse e nos faz sentir bem. 

• Peça ajuda quando necessário. Lembre-se de que 

não estamos sozinhos. Muitas vezes acreditamos 

que devemos nos mostrar fortes para os outros, 

proteger e cuidar deles, e guardamos para nós as 

coisas que nos pesam, as dores e as dificuldades. 



 

 

Mas não precisa ser assim. Encontre amigos ou 

familiares com quem você possa expressar seus 

problemas e aliviar a tensão. 

• Aprenda a reconhecer suas emoções. Como já 

mencionamos, é importante aprender a reconhecer 

e expressar as emoções para melhor gerenciá-las e 

transformá-las em emoções positivas que nos 

ajudem a sair da situação em que nos 

encontramos. 

• Procure o lado positivo das coisas. Se nos 

concentrarmos apenas nas coisas que estão 

erradas, veremos tudo errado. Por outro lado, se 

mantivermos a perspectiva do bom e do agradável, 

de progredir e principalmente de Deus e de seu 

amor e cuidado, será mais fácil sair de tudo isso. 

Como diz a Bíblia: “Pensem nas coisas lá do alto e 

não nas que são aqui da terra” (Colossenses 3.2). 

• Siga as recomendações dos especialistas. São 

muitas as vozes à nossa volta: o que diz o nosso 

vizinho, o nosso irmão, os nossos pais, o cunhado, 

as notícias, o que é compartilhado nos grupos e 

redes sociais. Em vez de ser influenciado por eles, 

preste atenção ao que os especialistas estão 

dizendo. 

• Oração e relacionamento com Deus. Algo que 

sempre sentiremos falta em nossas vidas, que 

sempre nos trará paz e tranquilidade, pois sabemos 

que Deus cuida de nós e nos protege em todos os 

momentos e em todas as circunstâncias. Quando 

deixamos nossos fardos nas mãos de Deus, ele nos 



 

 

dá a sua paz, que nos permite recarregar nossas 

baterias espirituais e renovar a esperança. 

 

 

                    Conclusão 
 

Embora não estejamos preparados para a Pandemia e 

tudo o que ela trouxe consigo, podemos ter certeza 

de que, juntos, sairemos de tudo isso. Entretanto, é 

nossa responsabilidade e privilégio cuidarmos uns dos 

outros, sendo responsáveis e respeitando as normas 

de segurança estabelecidas pelas autoridades. 

 

Aos poucos vamos avançando junto com nossos entes 

queridos e com a ajuda de Deus, que por meio do 

profeta Jeremias nos diz: “Só eu conheço os planos 

que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça e 

um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, 

quem está falando” (Jeremias 29.11). 
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