
 

 

Ficar em casa neste momento é uma obra de fé 

“"Assim também a fé: se não tiver obras, é morta em si mesma." (Tg 2, 17) 

Por Julio Nogueira 

 

A pandemia de Covid-19 impôs a nós a quarentena e isolamento social como 

formas de tentar diminuir os riscos de contaminação pelo novo Coronavírus e conter 

o avanço da doença. Engana-se quem pensa que este é um tempo para não se 

fazer nada. É momento de oração e de muita boa vontade, paciência e dedicação. É 

a fé aliada às obras. Sim, ficar em casa neste momento é uma obra de fé. Os 

benefícios desse esforço temporário serão duradouros, pois só assim, de acordo 

com as autoridades de saúde, será possível “reduzir a curva de contágio e de 

mortes”. 

Para citar apenas um exemplo bem sucedido de resultado do isolamento 

social, no dia 27 de abril, a Nova Zelândia anunciou ter vencido uma batalha contra 

o Coronavírus. Na ocasião, o país, que tem cerca de 4,8 milhões de habitantes, 

havia registrado 1.122 casos do novo coronavírus, com 19 mortes. 

O motivo, alegam as autoridades daquela nação, foi o confinamento decretado 

no fim de março: fechou as fronteiras, obrigou as pessoas a ficarem em casa, fechou 

o comércio e impediu o funcionamento de todas as atividades não essenciais. Ou 

seja: o isolamento funciona. 

No mesmo dia 27 de abril, o Brasil somava 4.543 mortes e 66.501 casos de 

coronavírus. Em muitas cidades, como em Manaus, por exemplo, a situação é 



alarmante e desesperadora. E muitas pessoas, país afora, ainda resistem ao 

isolamento. Ou não levam a quarentena a sério.  

Quem pode ficar em casa, fique. Proteja-se e proteja os outros. 

Como bem disse nosso bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, ao 

participar de uma transmissão ao vivo da Prefeitura pela internet, no dia 17 de abril: 

“É difícil o isolamento. Mas digo que quem pode fazê-lo não deve reclamar demais, 

pois é bem mais difícil para aqueles que têm medo e gostariam de permanecer em 

casa, mas não podem, pois precisam trabalhar, precisam tomar ônibus, trens e 

trabalhar em locais aglomerados.” 

Portanto, não reclame. Isso vai passar. 


