
VOCÊ É O
MENSAGEIRO?

Leidy Johana Aguirre é a líder do Projeto “El Nido” (O Ninho) e dedica sua vida a trabalhar pelo 
bem-estar de mães e adolescentes grávidas. Este trabalho é realizado na cidade da Armênia, 
Colômbia.

Uma das suas preocupações neste tempo de COVID-19, é “o efeito negativo na saúde mental das 
famílias e a crescente necessidade de ajuda profissional para superar o estresse, a ansiedade e os 
traumas associados a esta crise”. Os problemas de saúde mental nas crianças e adultos têm 
piorado, e é difícil manter uma convivência familiar saudável. 

Estima-se que entre 40 e 60 milhões de pessoas em todo o mundo caíram em uma condição de 
extrema pobreza em 2020, vivendo com menos de US$ 1,90 por dia. De acordo com a ONU 
(Organização das Nações Unidas), os governos devem expandir as medidas de proteção social 
para as famílias, elaborando programas e políticas que as conectem aos serviços básicos de 
saúde, nutrição e educação. Se medidas urgentes não forem tomadas para mitigar o impacto 
social e econômico do surto de COVID-19, milhões, especialmente crianças que já vivem em 
circunstâncias extremamente difíceis, cairão na pobreza” (ONU, 2020).1

Com base em um estudo publicado pelo “The Lancet”2 sobre as consequências psicológicas das 
quarentenas nas epidemias de SARS e Ebola, o psiquiatra Ariel Alarcón ressalta que as pessoas 
confinadas sentem ansiedade, depressão e raiva. Sob essas condições, procuram em sua mente 
alguém para desabafar sua raiva e o fazem com aqueles que estão mais próximos e mais 
vulneráveis.3 Por causa do confinamento, as crianças enfrentam riscos crescentes de violência e 
o seu próprio isolamento as impede de pedir ajuda. Em outras palavras, devemos impedir que 
esta pandemia se transforme em uma crise de proteção à criança.

A violência contra as mulheres também tem aumentado e o lar tem se tornado no local de seu 
sofrimento. Uma investigação do Fundo de População da ONU, em parceria com a Avenir Health, 
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O surto da pandemia de COVID-19 transcendeu a seus efeitos biológicos, 

afetando as relações intrafamiliares.

a Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos e a Victoria University, na Austrália, revela um 
aumento de 20% nos casos de violência durante períodos de confinamento, o que representaria 
31 milhões de casos de abuso adicionais, no caso de um confinamento de meses.4

“A pandemia do corona vírus pode ter um impacto catastrófico na vida de milhares de mulheres. A 
incapacidade de obter anticoncepcionais pode levar a sete milhões de gravidezes indesejadas nos 
próximos meses”.5

Além disso, a próxima década, em todo o mundo e em algumas comunidades da América Latina, 
as práticas de mutilação genital feminina e a obrigação de se casar poderiam aumentar 
consideravelmente, levando-se em consideração o fato de que o casamento infantil de meninas 
é frequentemente utilizado para aliviar o fardo econômico de seus lares de origem. Da mesma 
forma, milhões de menores de idade serão forçados a deixar seus estudos para ingressar no 
mercado de trabalho informal.

Por outro lado, muitas famílias na América Latina são geralmente lideradas por mães que são 
chefes de família e que vivem do seu trabalho cotidiano. Mas que, em quarentena, não têm renda 
para sustentar suas famílias. Um dos grandes desafios que surgiram é como ajudá-las a gerar 
renda, uma vez que também são, na maioria dos casos, mães com um baixo nível acadêmico.

Estamos diante de uma situação sem precedentes. Não sabemos por quanto tempo esta crise vai 
durar e, assim que terminada a crise da saúde, ainda teremos que enfrentar uma crise econômica 
e familiar. Os estudiosos acreditam que “veremos um aumento nos problemas de relacionamento 
e divórcio como resultado do estresse de ficarmos confinados por tanto tempo. Pelo menos, os 
dados fornecidos pela China indicam isso.

Diante deste cenário pouco alentador, Leidy Aguirre comenta que “sem dúvida, cada um de nós 
pode encontrar oportunidades para ajudar às famílias com alimentos e produtos de uso cotidiano. Mas, 
além disso, podemos oferecer-lhes aconselhamento e espaços para que os psicólogos e trabalhadores 
sociais Cristãos possam semear palavras de paz e esperança”.

Jesus é a nossa paz e esperança, tu serás o mensageiro?

 /HaggaiLatinoamerica Haggai Latinoamérica e-mail: conexionh21@haggailat.org



Leidy Johana Aguirre é a líder do Projeto “El Nido” (O Ninho) e dedica sua vida a trabalhar pelo 
bem-estar de mães e adolescentes grávidas. Este trabalho é realizado na cidade da Armênia, 
Colômbia.

Uma das suas preocupações neste tempo de COVID-19, é “o efeito negativo na saúde mental das 
famílias e a crescente necessidade de ajuda profissional para superar o estresse, a ansiedade e os 
traumas associados a esta crise”. Os problemas de saúde mental nas crianças e adultos têm 
piorado, e é difícil manter uma convivência familiar saudável. 

Estima-se que entre 40 e 60 milhões de pessoas em todo o mundo caíram em uma condição de 
extrema pobreza em 2020, vivendo com menos de US$ 1,90 por dia. De acordo com a ONU 
(Organização das Nações Unidas), os governos devem expandir as medidas de proteção social 
para as famílias, elaborando programas e políticas que as conectem aos serviços básicos de 
saúde, nutrição e educação. Se medidas urgentes não forem tomadas para mitigar o impacto 
social e econômico do surto de COVID-19, milhões, especialmente crianças que já vivem em 
circunstâncias extremamente difíceis, cairão na pobreza” (ONU, 2020).1

Com base em um estudo publicado pelo “The Lancet”2 sobre as consequências psicológicas das 
quarentenas nas epidemias de SARS e Ebola, o psiquiatra Ariel Alarcón ressalta que as pessoas 
confinadas sentem ansiedade, depressão e raiva. Sob essas condições, procuram em sua mente 
alguém para desabafar sua raiva e o fazem com aqueles que estão mais próximos e mais 
vulneráveis.3 Por causa do confinamento, as crianças enfrentam riscos crescentes de violência e 
o seu próprio isolamento as impede de pedir ajuda. Em outras palavras, devemos impedir que 
esta pandemia se transforme em uma crise de proteção à criança.

A violência contra as mulheres também tem aumentado e o lar tem se tornado no local de seu 
sofrimento. Uma investigação do Fundo de População da ONU, em parceria com a Avenir Health, 

a Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos e a Victoria University, na Austrália, revela um 
aumento de 20% nos casos de violência durante períodos de confinamento, o que representaria 
31 milhões de casos de abuso adicionais, no caso de um confinamento de meses.4

“A pandemia do corona vírus pode ter um impacto catastrófico na vida de milhares de mulheres. A 
incapacidade de obter anticoncepcionais pode levar a sete milhões de gravidezes indesejadas nos 
próximos meses”.5

Além disso, a próxima década, em todo o mundo e em algumas comunidades da América Latina, 
as práticas de mutilação genital feminina e a obrigação de se casar poderiam aumentar 
consideravelmente, levando-se em consideração o fato de que o casamento infantil de meninas 
é frequentemente utilizado para aliviar o fardo econômico de seus lares de origem. Da mesma 
forma, milhões de menores de idade serão forçados a deixar seus estudos para ingressar no 
mercado de trabalho informal.

Por outro lado, muitas famílias na América Latina são geralmente lideradas por mães que são 
chefes de família e que vivem do seu trabalho cotidiano. Mas que, em quarentena, não têm renda 
para sustentar suas famílias. Um dos grandes desafios que surgiram é como ajudá-las a gerar 
renda, uma vez que também são, na maioria dos casos, mães com um baixo nível acadêmico.

Estamos diante de uma situação sem precedentes. Não sabemos por quanto tempo esta crise vai 
durar e, assim que terminada a crise da saúde, ainda teremos que enfrentar uma crise econômica 
e familiar. Os estudiosos acreditam que “veremos um aumento nos problemas de relacionamento 
e divórcio como resultado do estresse de ficarmos confinados por tanto tempo. Pelo menos, os 
dados fornecidos pela China indicam isso.

Diante deste cenário pouco alentador, Leidy Aguirre comenta que “sem dúvida, cada um de nós 
pode encontrar oportunidades para ajudar às famílias com alimentos e produtos de uso cotidiano. Mas, 
além disso, podemos oferecer-lhes aconselhamento e espaços para que os psicólogos e trabalhadores 
sociais Cristãos possam semear palavras de paz e esperança”.

Jesus é a nossa paz e esperança, tu serás o mensageiro?

DIA 3

1   https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/covid-19--policy-papers.html
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