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“E disse o Senhor Deus: Não é bom 
que o homem esteja só”, Gn 2.18.

Essa afirmação de Deus, ao criar o 
homem, diz muito mais sobre a huma-
nidade do que costumamos entender 
quando lemos esse trecho bíblico. Sem-
pre pensamos que ele se refere à ne-
cessidade de Adão –– e, consequente-
mente, de todos nós –– de relacionar-se 
com o sexo oposto. Analisando o mo-
tivo da criação da mulher, vemos que, 
além de uma esposa para Adão, Deus 
assim estabeleceu também a família, a 
sociedade, o amor fraternal, a humani-
dade; todos nascidos a partir dos rela-
cionamentos e para os relacionamen-
tos. Portanto, precisamos entender que 
a cada dia a voz de Deus ecoa para to-
dos os seres humanos: “não é bom que 
o homem esteja só”. É impressionante 
que, ao vir ao mundo, Jesus Cristo afir-
mou quais os principais mandamentos: 
amar a Deus sobre todas as coisas e o 
próximo como a si mesmo.  Além disso, 
Jesus veio à Terra tomando forma de 
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servo (Fp 2.5-8). Ele teve amigos pró-
ximos, com quem conviveu e vivenciou 
os momentos mais difíceis de Sua vida 
até chegar à cruz. Fica claro, portanto, 
que a humanidade necessita do calor 
humano para que cresça, se desenvolva 
e tenha uma vida plena, vivendo os pro-
pósitos de Deus.

A pandemia da COVID-19 e o conse-
quente lockdown, que atingiu a maior 
parte do mundo, provocou uma grande 
ruptura no pilar que sustenta a humani-
dade. A falta de contato e a solidão pas-
saram a fazer parte da vida de muitos 
brasileiros, que passaram a apresentar 
casos sérios de depressão e ansiedade. 
Segundo uma pesquisa realizada em 
onze países pela Universidade de São 
Paulo (USP), o Brasil lidera os casos des-
se tipo. A Palavra de Deus nos adverte 
sobre a importância da vida em comuni-
dade, do contato de uns com os outros, 
do amor e do companheirismo. A refle-
xão acerca da importância do outro aca-
bou ficando em evidência quando todos 

Davi e Jônatas, os 
bons amigos 
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precisaram se isolar e vivenciar todas 
as restrições necessárias para conter 
os avanços da COVID-19. O isolamen-
to trouxe uma grande onda de danos 
à saúde mental e tem se mostrado o 
stop-in para grande parte da população 
mundial. Segundo o estudo, o Brasil é o 
país que mais tem casos de ansiedade 
(63%) e depressão (59%) dentre os paí-
ses participantes.

Sobre o estudo, em entrevista à CNN, 
Ricardo Uvinha, professor de lazer e tu-
rismo da USP, declarou: “Nós concluí-
mos que a pandemia da Covid-19 tem 
se mostrado um evento traumático 

para muitas pessoas, levando a um au-
mento exponencial do sentimento de 
medo e do estresse”.

Como seres relacionais criados 
por Deus, precisamos manter o amor 
fraternal e o cuidado mútuo. Neste 
momento de pandemia, é muito im-
portante manter o carinho, ainda que 
à distância. Nós, como Igreja, preci-
samos nos importar e combater a de-
pressão e a ansiedade. A COVID-19 
deixará muitas marcas na sociedade, 
mas, ainda assim, é importante que a 
Igreja do Senhor siga desempenhando 
seu papel social e fraternal. 

Fonte consultada: 
  www.cnnbrasil.com.br


