
 

        

                                                                 Natal um  tempo de esperança para todos 

O Natal está se aproximando e por parte de todos   existe uma preocupação em evitar situações 

que causem um aumento de novos casos de Covid-19 uma vez passado esse curto período, muitos 

estão pensando em fazer um teste serológico antes de comparecerem aos jantares familiares mas 

os profissionais de saúde devemos  alertar que existe um período  janela para o vírus, ou seja, o 

tempo que decorre entre a infecção de uma pessoa e os exames que detectam a infecção. 

Tudo é muito frágil e muito volátil, esta crise global causada por esta pandemia provou  que Darwin 

estava certo na sua teoria, por ter sido este virus, especialmente virulento com os mais fracos, 

especialmente os idosos e pessoas com doenças prévias, e isso de acordo com a equipe de os 

investigadores da Universidade McGill seriam devidos, entre outros motivos, a uma alteração do 

processo de oxidação celular que se agrava com o envelhecimento e a existência de patologias 

prévias, daí a razão de cuidar de todas as pessoas mais vulneráveis de outra forma que  o que 

costumávamos fazer nessa época. 

Todos nós sabemos que o Natal é uma festa religiosa e que este termo não se refere apenas a um 

dia, mas a todo um período até o dia dos Reis Magos, mas o significado que fez   universal esta festa, 

independentemente das crenças de cada um, é responder a certos valores humanos que durante o 

ano parecem cair no esquecimento, valores como a solidariedade que devemos praticar, 

renunciando a estar com quem mais amamos evitando aquele período janela de vírus. Hoje estamos 

muito mais próximos do que no início de uma cura e isso nos permite ter esperança, de comemorar 

outras festas  em família em um curto espaço de tempo, hoje a distância física pode salvar vidas e 

graças às novas tecnologias essa distância não significá esquecer as pessoas que amamos.   



 

 

 

 

 

A vida de quem não conhecemos não deve ser a definição de um substantivo, mas a imagem de 

alguém que respira autonomamente. Hoje, o maior presente que podemos dar a familiares e 

amigos é a saúde. É tempo de todos nós podermos  pensar no valor essencial de qualquer vida, 

além da nossa, agindo com responsabilidade, sem sermos impostos por uma autoridade, pois não 

podemos pensar que cada um deva se ajustar o melhor que puder, pois perderíamos o nobre 

espírito do Natal, nunca estamos sozinhos porque   a vida de outras pessoas esta conosco. 

 Ao longo desses meses ouvimos frases como: “Daqui vai sair mais forte e tudo isso vai nos fazer 

melhores”; Eu acredito  que esta não seja uma declaração exagerada,  mas  sim uma reflexão que 

nos faz mudar um pouco o ritmo dessas festividades porque, como disse Lewis: Às vezes na vida 

você não pode voltar atrás e mudar o começo, mas podemos começar de onde você está e mudar 

o final. Será decisivo que sejamos disciplinados com abraços à distância, devemos tentar, 

devemos fazê-lo por aqueles que amamos;  este Natal é estranho para todos nós, mas devemos 

imitar os Reis Magos e o Papai Noel e deixar o presente de saúde para todos sem sermos vistos, 

sempre na esperança de que a magia do Natal volte logo com o abraço humano. 

 Tony López González. Pta. A. Comité Ipiranga 

 

 



 

 

 

 

 

TODOS NÓS QUE FORMAMOS A ASSOCIAÇÃO  COMITÊ  IPIRANGA DESEJAMOS 

A VOCES TUDO O   MELHOR PARA ESTE NATAL E PARA CADA DIA DE 2021 

 


