
 

 

 

  

Depois de 
longos meses de isolamento social, estamos diante de um 
novo panorama. Aos poucos a vida vai voltando a seu curso 
natural, mas nos vemos “obrigados” a viver um Novo 
Normal. Será possível voltar a nos sentirmos seguros e 
confiantes novamente? Acredito que sim, mas antes 
precisamos enfrentar nossos medos, receios, inseguranças, 
incertezas, preconceitos e desconfianças. A única certeza 
de que temos no momento, é que não podemos controlar 
tudo, mas podemos nos preparar para viver o momento 
presente com qualidade e responsabilidade que cabe a 
cada um de nós e viver a vida conforme ela nos pede para 
viver no momento. 

Seguem algumas dicas para lidar bem com o Novo 
Normal e nos sentirmos mais seguros e confiantes. 

1. SEGUIR PROTOCOLOS – Precisamos ser responsáveis em cumprir com as normas de segurança para 
preservar a nossa saúde física e mental e também dos nossos semelhantes, mesmo quando não aceitamos 
plenamente a realidade vivida. Os filhos precisam dessa referência coerente dos seus responsáveis para poder 
espelhar seus comportamentos; 

 
2. AGIR COM PRUDÊNCIA E RESPONSABILIDADE – Como ainda vivemos em tempos de pandemia 

precisamos agir sempre com responsabilidade e prudência em ambientes públicos e sociais; fazendo uso dos 
equipamentos de segurança, mantendo o distanciamento social e não esquecendo de fazer a higienização das mãos 
sempre que possível e necessário. Nesse momento é muito importante que a família oriente seus filhos com relação 
ao autocuidado, a fim de garantir a sua saúde física e preservar a saúde do outro; 

 

 
3. TRANSFORMAR O ABRAÇO EM GESTOS DE GENTILEZA, ATENÇÃO E CARINHO – O ser humano tem a 

necessidade de receber afeto e atenção, muitas vezes são demonstrados pelo abraço caloroso que hoje nos tem 
faltado pela impossibilidade do contato físico, mas podemos substituí-lo por pequenas atitudes de atenção e 
carinho, mandar uma surpresinha para alguém que se ama; fazer uma vídeo chamada inesperada e calorosa; 
mandar bilhetinhos virtuais para parentes e amigos, são atitudes simples que fazem a diferença; 

 
4. ACOLHER AS EMOÇÕES - É muito importante trazer para a consciência as emoções sentidas e percebidas 

diante das circunstâncias para, posteriormente, reconhecê-las e acolhê-las. Quando sabemos exatamente o que 
sentimos podemos criar estratégias para lidar melhor com as nossas emoções. Os filhos também precisam ser 
ensinados a desenvolverem sua inteligência emocional. Esse exercício deve ser contínuo diante das várias situações 
vividas; 

 

  
5. OBSERVAR OS PRECONCEITOS – Revemos estar sempre atentos aos nossos preconceitos, para evitar 

exclusões e comportamentos que podem ferir e magoar terceiros; a realidade atual nos pede sensibilidade, empatia 
e solidariedade. Os filhos precisam ser ensinados que o cuidado e atenção são importantes, mas não podem 
extrapolar ao ponto de fazer o outro se sentir excluído ou culpado; 

 



 

 

 
6. ADAPTAÇÃO AO NOVO NORMAL É ESSENCIAL – Resistir as mudanças e não querer se adaptar as 

realidades que não temos controle nos leva ao sofrimento duplo, portanto a aceitação é o caminho para que a 
adaptação ocorra de maneira tranquila e rápida. Os filhos precisam do apoio dos seus responsáveis para se 
adaptarem as mudanças com mais facilidade. 

Se estivermos com o coração e a 
mente aberta para vivermos bem o Novo 
Normal, teremos diante de nós a grande 
oportunidade de nos reinventarmos, 
descobrirmos, recriarmos além da 
possibilidade de revelar o melhor do nosso 
ser. Além do mais, o momento é oportuno 
para desenvolvermos algumas virtudes 
importantes como por exemplo, resiliência, 
paciência, gratidão, criatividade, inovação 
e empatia, valores essenciais para a vida 
em sociedade.  

Desejo que você descubra nesse 
tempo tão atípico que ser normal é ser 
criativo e ousado e ensine seus filhos a 
exercitarem valores capazes de 
transformar suas vidas aproveitando as 
oportunidades de crescimento pessoal, 
espiritual e humano. 
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