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“A convivência humana precisa ser aprendida, antes de tudo, na família. É lá que, desde 

criança, a raça humana deve aprender a conviver. ” 

Com essa frase, iniciamos a nossa reflexão para esses dias de “reclusão” onde somos obrigados 

a conviver em família, em que não podemos desprezar aqueles que habitam sob o mesmo teto 

que nós. 

 

É hora de exercitarmos nossa gentileza, nossa suavidade no comunicar, procurar o nosso 

melhor repertório e colocá-lo em prática. 

 

Devemos e podemos ser melhores. Como falo sempre nas explanações das segundas-feiras, o 

nosso maior exercício de paciência e aperfeiçoamento é dentro de casa com nossos familiares. 

 

Agora mais do nunca devemos evitar os atritos, se não tem algo bom para falar, mantenha o 

silêncio, não responda a provocações. Procure boas histórias para contar. Já somos 

bombardeados todos os dias com notícias ruins, precisamos abastecer o nosso arsenal interior 

de energia positiva. 

  

É hora de acertar os ponteiros, deixar diferenças de lado, limpar corações das dores e mágoas, 

tendo humildade para ver nossos defeitos e qualidades do tamanho que realmente são. 

 

Não é por acaso que tudo isso começou numa quaresma, período que devemos fazer uma 

autoanálise, trabalhando para sermos pessoas melhores. 

 

Estamos todos em construção, aprendendo a cada dia com as experiências que nos são 

ofertadas, não deixemos que seja tudo em vão. 

 

Que possamos sair mais fortalecidos dessa situação, vamos precisar. Mesmo quando tudo isso 

terminar, passaremos ainda por muitas dificuldades e com certeza o que nos foi mostrado é 

que não podemos ser os mesmos de antes. Pensem no que estamos priorizando em nossas 

vidas e do que realmente necessitamos... O valor do perdão, do amor ao próximo, de como 

cuidamos de nós mesmos, das pessoas com a qual nos relacionamos e do que temos a nossa 

volta... E não nos esqueçamos da lição aprendida. 

 

Momentos de crise sempre existiram e sempre existirão, é preciso ficar atento e entender que 

mudanças são necessárias para passarmos para outro nível no nosso crescimento pessoal. 

 

 

Como sempre faço uma oração, deixo para vocês a interpretação do Salmo 23 que é uma 

verdadeira prece e na próxima segunda, volto com um novo texto para nossa reflexão. 

 

Salmo 23 

 

O Senhor é meu Pastor... Isto é relacionamento! 

Nada me faltará... Isto é suprimento! 

Caminhar me faz por verdes pastos... Isto é suprimento! 

Guia-me mansamente a águas tranquilas... Isto é auxilio! 



Refrigera minha alma... Isto é cura! 

Guia-me pelas veredas da justiça... Isto é direção! 

Por amor de Seu nome... Isto é propósito! 

Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte... Isto é provação! 

Eu não temerei mal algum... Isto é proteção! 

Porque Tu estás comigo ... Isto é fidelidade! 

A Tua vara e o Teu cajado me consolam... Isto é esperança! 

Unge a minha cabeça com óleo... Isto é consagração! 

E o meu cálice transborda... Isto é abundância! 

Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida... Isto é 

benção! 

E eu habitarei na casa do senhor... Isto é segurança! 

Por longos dias... Isto é eternidade! 

 

 


