
Covid-19. Apenas uma catástrofe ou também uma oportunidade? 

 

Sou dos que pensam que, infelizmente, esta pandemia, não sendo o primeiro, 

também não será o último desastre natural em que o homem está directa ou indirectamente 

implicado, venham eles em forma de pandemias, de tempestades ou de poluições 

generalizadas. Mas também penso que alguns ensinamentos, mesmo que escassos, se podem 

tirar dele, queiramos nós aprender com os acontecimentos vividos, quer os negativos quer os 

positivos. Dou exemplo dos primeiros com a dependência generalizada de produtos que, 

embora essenciais durante esta pandemia, tiveram de vir de demasiado longe, pois a seu custo 

é menor do que se fossem produzidos aqui no mundo ocidental. Isso chegou a levar a uma 

guerra comercial entre países, teoricamente aliados, sendo a mercadoria dirigida para quem 

na hora pagasse mais.  

Como positivo, se alguma coisa o é neste cenário, refiro a constatação de que a 

poluição diminuiu muito nas nossas cidades, quer pela quebra drástica das viagens de avião e 

de barco, quer pela quase ausência de trânsito automóvel, o que me faz crer que o grau de 

poluição poderá ser reversível, queiramos nós mudar de hábitos.  

Há a coincidência desta pandemia acontecer pelos cinco anos da publicação da 

encíclica Laudato Si’. Autêntica manual de ecologia integral – ambiental, social e económica –, 

que se fosse mais bem conhecida por nós e se a acolhêssemos de facto, tínhamos obrigação de 

exigir de nós próprios, da sociedade e dos nossos decisores um modo diferente de lidar com o 

planeta Terra, preservando as maravilhas da criação, mas também beneficiando toda a raça 

humana, de modo a termos todos uma vida digna nos escassos anos que por cá andamos.  Esta 

é pois, também, mais uma oportunidade para cristãos e não cristãos tomarmos a Laudato Si’ 

como uma referência para que a nossa conduta seja a de cuidadores e não a de abusadores 

para com a nossa casa comum.  
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