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 A oposição causa solidão. Quando somos atacados, quando somos ridicularizados, quando 

somos criticados, temos a tendência de nos isolar e ficarmos sozinhos. Quantas vezes em um minuto 

somos heróis, e no outro nem nos reconhecem. Isso nos leva a isolar-nos. Às vezes podemos estar 

sozinhos por causa de uma dura experiência na vida, quando parece que ninguém nos entende nem nos 

apoia. Ou talvez, quando todos estão tendo um momento de lazer e euforia e você sente-se como 

carregando um peso sobre sua cabeça. Você talvez sinta-se só, quando não é compreendido, quando é 

criticado ou quando é mal interpretado. Como sair dessa situação e desse tipo de solidão?   

 A solidão nos paralisa, então pense em um jeito de ser criativo na situação, e fazer dela algo 

positivo. Se a vida esta lhe dando só limão, faça uma limonada. Tire o melhor de cada situação.  

 Paulo estava sozinho quando ele estava na prisão. Ninguém para lhe dar um suporte, todos o 

abandonaram. Isso é que é estar só. Mas, pense nisso: Paulo era um homem comunicativo, de estar 

junto de multidões, talvez ele (Paulo) preferiria estar na região do Mediterrâneo pregando o evangelho 

e abrindo igrejas, mas ele estava só numa prisão. Como resultado, nós temos hoje no Novo Testamento, 

várias cartas que ele escreveu enquanto estava preso. Talvez o único jeito para que Paulo escrevesse as 

cartas era enquanto estava preso. Se você está “mordido” com aqueles que se opõem a você, esse 

sentimento o leva a sentir-se cada vez mais sozinho(a). Isso constrói paredes em sua vida, que mantém 

as pessoas longe, e isso é perigoso porque podemos nos tornar cínicos e ressentidos, e isso afasta as 

pessoas de perto.  

 Se você está se sentindo sozinho(a) agora, o que Deus tem para dizer a você?  Eu penso que 

Deus diria assim: Eu entendo como você está se sentindo. A Bíblia nos diz que Jesus foi tentando como 

nós, embora Ele não tenha cometido pecado. Jesus entende cada emoção humana, e teve situações 

onde Ele esteve sozinho e abandonado. Por exemplo, sabendo que iria ser crucificado no dia seguinte, 

Jesus levou três de seus melhores amigos – Pedro, Tiago e João – para orar com Ele no Jardim do 

Getsêmani, mas eles dormiram e deixaram Jesus só.  

 Se você está se sentindo só agora, compartilhe sua solidão com Jesus. Ele sabe como você está 

se sentindo, e melhor, Ele entende e estende a mão para tocar a sua e fazer ponte e conexão entre a dor 

da solidão e a beleza da companhia Dele. Pense nisso: Em Jesus nós temos um amigo mais chegado do 

que um irmão.  

  Forte abraço;  

  Pr. Aloísio  

 


