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Re. Ser guardião de um pelo outro no tempo de COVID-19 

 

O surto da doença coronavírus gerou ou aumentou a importância do vocabulário de saúde social 

e pública sobre as medidas preventivas necessárias. O discurso público é repleto de registros especiais 

como: distanciamento social, isolamento social, autoisolamento, confinamento e quarentena. Essas 

medidas são reforçadas pela assessoria de saúde pública sobre higiene pessoal no local de trabalho, 

escola, estabelecimento comercial e domiciliario. Adotando essas medidas como as circunstâncias 

actuais ordenam, retardamos, contemos e coibimos a propagação do vírus. Em essência, diminuímos o 

risco de infectar os outros. Além disso, eles priorizam a responsabilidade de todos nós em aderir ao 

melhor conselho de saúde pública baseado em evidências. É louvável quando tomamos tal 

responsabilidade pessoal no momento de uma crise global de saúde pública. Afinal de contas, como 

Greta Thunberg nunca se cansa de nos lembrar de outra grave crise global que, “ninguém é muito 

pequeno para fazer a diferença”. Ignorar essa mensagem,  é colocar outros, incluindo aqueles que 

amamos, em risco. Ou, como dizemos em África, “quando um dedo toca o óleo, logo suja os outros.” 

 

Há outra maneira para o desdobramento dramática desta pandemia moderna. Embora o 

conselho de saúde pública enfatize sobre a responsabilidade e a acção pessoal, ele não dispensa o quadro 

maior e as considerações morais subjacentes. A estrita adesão às medidas preventivas não equivale a 

uma estratégia de autopreservação. O COVID-19 é uma pandemia global; estamos todos em risco de 

infecção. Estamos juntos nisso. A restrição da mobilidade pública e a interrupção da rotina afetam a 

todos nós. À medida que assumimos a responsabilidade pessoal, façamos isso compulsivamente, mas 

pela consideração uns pelos outros. Nosso dever de cuidar-nos e higiene pessoal extrai motivação dos 

princípios e da prática da solidariedade, compaixão e do Bem comum.  

 

Seja voluntário ou imposto, o confinamento ao espaço pessoal e a redução da interação social 

e física com os outros podem desencadear sentimentos psicológicos negativos, como tédio, isolamento 

e frustração. Como antídoto para o estresse e a angústia resultantes, esta pandemia global convida à 

prática de solidariedade e conexão mais profunda. O Papa João Paulo uma vez escreveu que a 

solidariedade “não é um sentimento de compaixão vaga ou sofrimento superficial com as tribulações 

de tantas pessoas, tanto perto como longe. Pelo contrário, é uma determinação firme e perseverante de 

se comprometer com o bem comum; isto é, para o bem de todos e de cada indivíduo, porque todos nós 

somos responsáveis um pelo outro.” Podemos privar-nos de participar nas nossas actividades habituais 

do dia-a-dia e focar em manter-nos seguros; mas ajuda-nos também a manter-nos focados aos cuidados 

que devemos uns aos outros, especialmente aos idosos que são mais vulneráveis ao COVID-19. A 

solidariedade convida-nos a caminhar com eles e com os outros em compaixão e amor. Fora do contacto 

físico, as redes sociais permitem-nos de várias formas, conectar-nos significativamente através do 

telefone e/ou da Internet.  



 

Além disso, a responsabilidade pessoal e o cuidado pessoal não negam o imperativo da 

compaixão. Em sua prática básica, a compaixão é a nossa capacidade, como discípulos de Cristo, de 

viver a paixão como uma experiência compartilhada. Nas palavras do Papa Francisco, compaixão 

“significa sofrer com, sofrer juntos, não permanecer indiferente à dor e o sofrimento dos outros”. À 

medida que as taxas de infecções e mortes do COVID-19 sobem, a nossa compaixão é testada e chamada 

a vir à tona. Este é um momento de paixão e compaixão global. Como diz um provérbio africano: “uma 

galinha desenvolve dor de cabeça quando vê a outra na panela.” Compaixão não é uma questão de tudo 

está bem ou não comigo; é sobre o que está acontecendo com o mundo e com os outros. Em momentos 

como estes, a compaixão é uma chamada para ser afetado e resistir à tentação da indiferença.  

 

Os dois princípios, isto é, a prática da solidariedade e compaixão, dão peso moral à uma 

consciência mais profunda do Bem comum. Saber que estamos todos juntos nisso e que nossas acções, 

não importam o quão privadas e isoladas, possam beneficiar os outros, pode mitigar o sofrimento 

generalizado causado pelo coronavírus. Ao tornarmo-nos seguros, também ajudamos os outros a 

manter-se seguros, tanto perto como longe. Como diz um outro provérbio: “Quando uma mão lava a 

outra, ambas as mãos ficam limpas.” Tomamos medidas preventivas não só porque somos obrigados, 

mas também porque nos preocupamos com a segurança e o bem-estar dos outros. Curiosamente, em 

uma inversão estranha da lógica bíblica, talvez o sacrifício seja melhor do que a obediência (cfr. 1 

Samuel 15:22).  

 

Uma área particular, onde nossa responsabilidade pelo Bem comum se torna crucial, é a 

comunicação e a disseminação de informações. As mídias sociais estão repletas de notícias falsas sobre 

o COVID-19. À medida que nos conectamos à nossa fonte de notícias preferidas e favoritas, temos o 

dever moral de não espalhar informações falsas sobre vias de infecções e de curas. A desinformação 

agrava a frustração e a confusão, a ansiedade e o medo. Não temos liberdade para causar angústia; 

também não é aceitável estigmatizar e vilipendiar os outros através do uso imprudente das mídias 

sociais.  

 

Escrevendo para a comunidade cristã em Corinto, Paulo, o Apóstolo, lembrou-lhes da simples 

lógica de solidariedade e compaixão: “E se um membro sofre, todos os membros sofrem com isso; se 

um membro é homenageado, todos os membros se alegram com ele” (cfr. 1 Coríntios 12:26). Não há 

melhor momento para praticar esta lição do que neste momento em que o mundo está cambaleando da 

devastação da pandemia da coronavírus. A responsabilidade individual serve ao bem maior. Além do 

nosso dever de orar e oferecer missas para todos os infectados e afetados, bem como para o pessoal da 

saúde, o COVID-19 nos confronta com uma simples pergunta exigindo uma resposta honesta: Onde 

está a sua irmã? Onde está o seu irmão? (cfr. Gênesis 4:9). Somos guardiões de um pelo outro.  

 

 

Vosso na missão de Cristo,  

 
Agbonkhianmeghe E. Orobator SJ 

Presidente 

  


