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Desde o nascimento até a sua morte, todo ser humano de-

pende dos outros para muitas coisas. Na fase infantil, a criança 

necessita ser cuidada por responsáveis, que lhe darão alimento, 

calor, higiene, dentre outras tantas necessidades que ela terá. Já 

na fase adulta, é necessário estudar, trabalhar, constituir família 

e etc. A comunhão entre as pessoas é a base da vida na terra 

e é algo criado pelo próprio Deus! É impossível passar por esta 

terra e ser totalmente sozinho, pois tudo é feito em comunida-

de, ainda que indiretamente. 

Embora num âmbito geral não seja possível viver solitário, 

por se estar sempre cercado de pessoas e serviços feitos por 

outras pessoas, nos dias atuais, as pessoas têm se tornado 

cada vez mais solitárias no que diz respeito aos relacionamen-

tos mais profundos. Com o advento da Pandemia do COVID-19, 

muitos países relataram o aumento do sentimento de solidão. 

Segundo um levantamento feito pelo instituto Ipsos entre 28 

países, o Brasil é primeiro lugar em casos de solidão, alcançan-

do a marca de 50% das pessoas entrevistadas. 

Fica claro que o sentimento de solidão não precisa da fal-

ta de pessoas ao redor, mas sim da falta de relacionamentos 

significativos. Foi o Senhor quem nos criou, e fez isso com o 

intuito de vivermos todos num relacionamento profundo de co-

munhão uns com os outros! O Senhor se alegra com a comu-

nhão dos irmãos, pois é algo bom e suave (Sl 139.1). No entanto 

existem muitas pessoas que, por diversas razões, se isolam e se 

tornam solitárias. É aí que aparecem muitos outros problemas 

além desses. Desde o desenvolvimento de doenças da alma, 

chegando a desenvolver doenças no corpo. 

Veja abaixo algumas consequências da solidão que se 
manifestam na vida de quem sofre deste mal:

• Crise de ansiedade e depressão – A solidão causa a sen-

sação de vazio e abandono. E logo vem a perda de energia, 

perdendo também a vontade de fazer atividades que eram 

prazerosas. Pessoas assim tendem a se isolar cada vez mais e 

piorar emocionalmente.

• Alteração nos níveis de açúcar – As alterações causadas 

pelo estresse e depressão da solidão podem causar diabetes, 

de forma indireta. Fatores como a desregulação da produção 

de hormônios e o aumento de apetite causam aumento no  

consumo de açúcar. Estas são  causas em potencial.

• Pressão alta – Esta é considerada uma das principais con-

sequências da solidão. A pressão alta é causada pela desregu-

lação de hormônios como o cortisol. Quando não controlada, a 

pressão alta pode favorecer a ocorrência de ataques cardíacos, 

derrame ou problemas nos rins.

• Insônia – Uma pessoa com sensação de insegurança e de-

samparo advindos da solidão, e com sintomas de ansiedade e 

depressão, pode desenvolver a insônia. Além disso, a necessida-

de de dormir demais também é uma ocorrência frequente en-

tre as vítimas da solidão. O organismo pode ficar desregulado 

se o sono também estiver.

• Dependência química – Normalmente, relacionada à bus-

ca pelo sentimento de prazer e alívio imediato, a dependência 

química é um grande risco para quem vive em solidão. 

Veja a importância de estarmos unidos! A Igreja do Senhor 

precisa se manter alerta aos sinais de solidão que possam apa-

recer na vida de alguém e lutar para manter todos protegidos 

deste mal. Uma das grandes táticas do inimigo é sempre “dividir 

para conquistar”, isto porque juntos somos mais fortes! Não dei-

xe de se preocupar com seus irmãos, e, se você se sente solitá-

rio, procure ajuda! Há sempre um líder, um pastor, uma pessoa 

de Deus que pode lhe estender a mão.

Solidão, a realidade de muitos
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