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MENSAGEM DE ENCERRAMENTO – ATC 

 

E eis que se aproxima o fim de 2020. Muitos dirão:  

— Que ano horrível! 

— Nem vi passar! 

— Já vai tarde! 

— Quero apagar do meu calendário!  

— É o fim dos tempos! 

 

Parecia mesmo ser um ano sem fim! Tivemos que nos recolher, nos reinventar, 

nos adaptar e nos transformar. Fomos, repentinamente, afastados dos nossos 

familiares, amigos e colegas de trabalho.  

 

Angústia, tristeza e ansiedade tomando conta do nosso ser. Nossas relações 

familiares foram colocadas à prova. Paciência e resiliência foram palavras 

altamente utilizadas ao longo destes últimos meses. Teletrabalho, aulas e 

reuniões remotas, distanciamento e ausência do convívio social. Ingredientes 

mais que suficientes para um daqueles filmes catastróficos, certo? Errado! 

 

Que tal começarmos trocando as palavras paciência e resiliência por 

solidariedade e empatia? Tudo vai depender da perspectiva com que olharmos. 

Podemos, por exemplo, preferir acreditar que 2020 foi um ano em que nos foi 

possível plantar a fé e colher a esperança. Esperança que, de acordo com o 

escritor mineiro Rubem Alves, difere de otimismo: enquanto este é a alegria “por 

causa de”, a esperança é a alegria “a despeito de”. 
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Religamo-nos ao divino, ressignificamos a prece diária. A pandemia de 

coronavírus pode ter sido também uma maneira que Deus encontrou de dizer 

a muitos de nós: “vai devagar!” E a partida de milhares de vida pela covid-19 leva-

nos a lamentar profundamente e a prestar nossas condolências aos enlutados. 

Certamente, 2020 deu uma sacudida na nossa zona de conforto e nos obrigou a 

desacelerar, veio para nos reapresentar o valor de um abraço, o prazer de uma 

refeição com a família, e nos ensinar que a felicidade não se mede pelas 

conquistas materiais, mas, sim, por aquelas do coração. Permitiu que 

refletíssemos sobre os caminhos de nossas vidas.  

 

Despimo-nos da vaidade e da ganância e nos tornamos mais fraternos. 

Possibilitou ainda que fôssemos pessoas mais solidárias e mais generosas. 

Permitiu-nos lançar um olhar para o outro, agir em prol do todo e não só de nós 

mesmos, colocar em prática o segundo mandamento da Lei do Amor: “Ame o 

seu próximo como a si mesmo”, como ensinou Jesus Cristo em Marcos 12:31. 

 

A propósito, estamos no mês de celebração do Natal, ocasião oportuna para 

trazemos à memória o que nos dá esperança: “Deus amou o mundo de tal maneira 

que deu o seu Filho unigênito (Jesus), para que todo aquele que nEle crê não pereça, 

mas tenha a vida eterna” (João 3.16).  

 

A mensagem que queremos transmitir a todos vocês agora é: neste momento 

em que o fim do ano se aproxima, tenhamos a certeza de que o principal legado 

que ele deixará é a certeza de que sozinhos não somos nada, nem ninguém. É 

preciso cooperação e união. Tivemos a comprovação da nossa pequenez e da 
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nossa fragilidade diante do desconhecido e, assim, a imensa oportunidade de 

dar um sentido mais intenso e amoroso para nossa existência.  

 

Um bom Natal e um novo recomeço a todos! São os votos da ATC. 

 

“Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando 

dia a dia” (2 Coríntios 4.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


