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Pandemia
Crise de esperança     - Trauma coletivo 





A saúde mental de sete 
mil crianças e 
adolescentes de todo o 
país foi observada por 
um ano, entre junho de 
2020 e junho de 2021.

• sintomas como dificuldade para dormir

• relatos de preocupação

• alterações de comportamento 

• queixas de dor física

• irritação



- Excesso de jogos virtuais e redes 
sociais

- Maior exposição nas redes sociais

- Perda do rendimento escolar

- Insegurança
- Apatia







Resgatar a 
proximidade

“Será necessário reconhecer 
nos outros seus sentimentos, 
pensamentos e emoções. 

Dar a palavra ao outro para 
que ele possa se expressar, 
para que possa perguntar, 
duvidar, questionar, falar, 
calar. 

É mais do que escutar, é 
experimentar, de certa forma, 
os sentimentos e percepções 
do outro em nossa própria 
carne.” (p. 22)



Escutar



Cultura do 
encontro

“...para que cresça entre homens e 
mulheres de nosso tempo o desejo de 
encontrar os outros, de buscar pontos 
de contato, de construir pontes, de 
desenvolver projetos que incluam a 
todos.” (A Verdade é um Encontro, p. 76)



Despertar para a solidariedade
“Vós que temeis a Cristo, 

sede solícitos uns para com os outros.”   (Efésios 5,21)



Esperança

“...a ação evangelizadora
deve ser de esperança e 
otimismo, partindo do 
querigma e visando a 

mistagogia.” 
(p. 27)



Sejamos 
pessoas de 

fé

“A catequese não deve ser uma 
elucubração, mas uma resposta 
aos questionamentos que os 
crentes trazem consigo, e uma boa 
nova que cura as feridas e traz de 
volta a calma.” (p. 32-33)



Resiliência



Encontrar sentido no sofrimento



Evangelii
Gaudium
n. 82

“O problema não está sempre no excesso de 
atividades, mas sobretudo nas atividades mal vividas, 
sem motivações adequadas, sem espiritualidade.... 
Chamados para iluminar e comunicar vida, acabam 
por se deixar cativar por coisas que só geram 
escuridão e cansaço interior que corroem o 
dinamismo apostólico. Não deixemos que nos roubem 
a alegria do Evangelho”.



Prática 
religiosa

=
Conversão



Autoanálise

•Como as pessoas 
percebem que 
escolhi o caminho 
de Deus?

•Que posturas e 
comportamentos 
comprovam isso?



Santidade
(Gaudete et Exsultate)

A alegria e o 
sentido de humor. 

“Não tenhas medo da santidade. 
Não te tirará forças, nem vida 
nem alegria. Muito pelo contrário, 
porque chegarás a ser o que o Pai 
pensou quando te criou, e serás 
fiel ao teu próprio ser.” (n.32)



“Enquanto no mundo,                

especialmente nalguns países,              

se reacendem várias formas de     

guerras e conflitos, nós, cristãos, 

insistimos na proposta de           

reconhecer o outro, de curar as        

feridas, de construir pontes, de            

estreitar laços e de nos ajudarmos       

«a carregar as cargas uns dos outros».” 
(Gal 6, 2)

Evangelii Gaudium 
n. 67


