
 

Episódio 65 

Vivendo em tempos de incerteza 

Se você está lendo assim que saiu esse episódio, em abril de 2020, 
sabe que estamos vivendo uma crise que nenhum de nós tinha visto 
igual. É um momento muito difícil não só pela questão da pandemia, 

mas tudo que está envolvido. Pela questão da economia, a insegurança 
que cada um está sentindo, as crises emocionais que estamos 

passando ou vamos passar, mas precisamos estar atentos à essas 
questões e buscar mecanismos para navegar essa situação. 

Tempos de crise 

Na semana passada fiz uma pergunta no meu Instagram e fiquei 
impressionada com a quantidade de gente que respondeu. A 
pergunta era simplesmente “Como está se sentindo nessa 
quarentena, de verdade verdadeira?” E se você conversa com as 
pessoas pessoalmente, muitos tentam mostrar que estão 
segurando a onda, alguns mais próximos de você podem contar 
que estão se sentindo esquisitos, enquanto outros vão te falar que 
já não sabem que dia é hoje ou quando foi a última vez que 
tomaram banho. Notei que muitos aproveitaram a oportunidade 
dessa simples interação no Instagram para colocar para fora o que 
estavam sentindo realmente. E eu acima de tudo, agradeço muito à 
honestidade de vocês, pois isso faz esse podcast mais relevante 
porque posso conversar abertamente com vocês.


É muito importante a gente entender em primeiro lugar que, sim, 
essa é uma crise sem precedentes na nossa geração e na anterior 
à nossa. Claro que já houveram crises muito sérias no passado, 
mas é algo que não tem um manual nos explicando o que fazer, 
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como lidar ou o que sentir. O máximo que temos são conselhos de 
pessoas que entendem o que está acontecendo e podem nos 
aconselhar quanto aos cuidados de higiene. É essencial que a 
gente escute essas pessoas, mas vale a pena também tomar 
tempo aqui para conversar de uma forma mais geral sem citar lavar 
a mão ou distanciamento social. Mas falar de coisas importantes 
do dia a dia para sair desse momento sem estar totalmente 
destruído emocional, intelectual e fisicamente.


Expectativas e a realidade da quarentena 

É importante conversar sobre isso para não criar a expectativa de 
conquistar nessa quarentena tudo que não conquistamos nos 
últimos anos. Porque de verdade, temos que ser honestos: as 
expectativas irreais como “eu vou aprender todas essas técnicas, 
esses instrumentos musicais e vou ler todos esses livros ou fazer 
aquelas receitas” só irão fazer mal. No meu caso, estou querendo 
conquistar o mundo na culinária, mas sei que vai ter dias que não 
vou querer nem fazer um miojo. Se começamos a encarar a 
realidade de frente, vamos ter misericórdia de nós mesmos.


Nesse período é importante entender que, primeiro, você não é o 
único que está passando por isso, não precisa se sentir péssimo 
como se fosse a pessoa que está perdendo o equilíbrio de tudo. E 
segundo, você não precisa impor uma carga tão desnecessária 
num momento de crise. Várias pessoas têm entrando em contato 
comigo pedindo ajuda para fazer o plano de carreira missionária, 
aproveitando que está em casa, mas esse não é o momento de 
planejar o próximo ano, que dirá os próximos cinco anos. Não 
sabemos nem quando poderemos voltar a vida normal. Esse 
também não é o momento de estar se cobrando o tempo todo e se 
questionando se estamos fazendo tudo certo. Não se desespere se 
não conseguir realizar as coisas que imaginou naquele dia e 
mesmo que você esteja em estado de negação, seu emocional 
está afetado sim.


Buscando soluções simples 

Por isso quero te encorajar a olhar com carinho as cinco 
dimensões da vida humana e tentar olhar para você mesmo e 
entender como está nelas, porque pode ser que esteja tentando 
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manter uma dessas áreas bem e está totalmente colocando de 
lado outras e não vai conseguir sair dessa crise de forma 
equilibrada. As áreas da vida humana são:


1. Mental: é o funcionamento cognitivo, ou seja, o funcionamento do 
seu cérebro, sua inteligência. É essencial observá-la nesse 
momento porque pode estar sobrecarregando seu cérebro ao 
assistir muito Netflix ou fazer inúmeros cursos que nunca teve 
tempo, isso pode te deixar para baixo.  
O que podemos fazer: aprender um novo hobby ou retomar algum 
do passado como artesanato, quebra-cabeça, desenvolver o 
hábito de leitura. Só que mais importante que começar é não se 
culpar se não der conta de fazer isso todo dia, isso é normal no 
momento pelo qual estamos passando.


2. Física: são basicamente exercícios físicos e alimentação. 
Precisamos sim cuidar de nosso corpo, principalmente pela crise 
estar sendo causada por motivos de saúde. Não estou falando 
que é fácil, mas é necessário.  
O que podemos fazer: caminhada 2-3 vezes por semana, 
alongamento, tentar ingerir mais vegetais e beber mais água. O 
mais importante é não desistir no outro dia porque hoje você não 
resistiu à vontade de comer alguma besteira.


3. Emocional: é a sua capacidade de gerir o nível de stress que você 
está vivenciando. Inclusive, tentar evitar situações que te irritam 
é uma ótima opção.  
O que podemos fazer: é muito importante que faça isso de forma 
saudável e inteligente, por exemplo, se está se sentindo 
sobrecarregado, vai fazer algo que te dá prazer, mas ao mesmo 
tempo incentiva seu crescimento. Uma forma de fazer isso é 
iniciar um diário para escrever momentos felizes ou tristes e 
conseguir enxergar o que está passando. Se permitir chorar 
também pode te fazer se sentir melhor. 


4. Social: é a área mais comprometida agora porque não 
conseguimos encontrar com os amigos ou conhecer pessoas 
novas. Mas estou vendo muito movimento na internet como lives 
e reuniões no Zoom para socializar. Inclusive, empresas que não 
tinham costume de trabalhar de forma remota já estão adotando 
encontros semanais só para papear porque no escritório normal 
vai ter sempre aquele momento de encontrar seu colega e vai 
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conversar com ele. A mesma coisa você pode fazer com colegas 
de faculdade ou da igreja. Esse aspecto da vida é muito 
importante e vai ser muito tentador agora pensar que só porque 
estamos vendo pessoas na aula virtual ou nas reuniões já é o 
suficiente.  
O que podemos fazer: busque esses momentos de interação com 
amigos, mesmo virtualmente. Não se esqueça de aproveitar os 
familiares que estão ao seu redor.


5. Espiritual: nada mais é que valores e crenças que temos e o que 
praticamos para estar vivendo em concordância com eles. Isso é 
algo que pode estar sendo afetado por não conseguirmos nos 
concentrar ou por pensar sobre um monte de coisas enquanto 
estamos orando.  
O que podemos fazer: uma versão resumida do culto como ler um 
verso e tirar uma aplicação para sua vida, ler um devocional. Se 
na hora da oração começou a vir muitos pensamentos, traga-os 
para Deus em forma de conversa ou até mesmo na forma 
escrita. Cante uma canção que eleve sua mente ao Senhor e te 
faça se sentir mais perto do Céu. Não esquecendo que o que 
realmente alimenta o cristão é a Bíblia e mesmo em tempo 
reduzido, é importante ter momentos com Deus.


Tudo isso para dizer que esse não é o momento de tomar grandes 
decisões, por isso não tente colocar tudo no eixo agora. Só de 

conseguir manter sua vida caminhando, já está valendo muito porque 
esse não é o estado emocional e mental mais adequado para 

mudanças. Cuide simplesmente dessas cinco áreas para que você saia 
dessa crise com as mínimas forças para recomeçar!
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