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A FILOSOFIA DE UM VÍRUS 

Igor Gabriel Mendes Neves Miranda1 

 

Quem diria que, em meados do século XXI, entre grandes lutas 

socioeconômicas e disputas por poder, um vírus poderoso surgiria, desestruturando 

todas as relações humanas? Vírus esse que, em três meses, mostrou a verdadeira 

face de uma sociedade totalmente contaminada e desequilibrada.   

 Hoje, os homens vivem um grande delírio onipotente, acreditando que podem 

dominar tudo ao seu redor, querendo ocupar, até mesmo, o lugar que é de Deus. 

Sedentos de poder, tentam sanar todas as dúvidas por meio da Ciência, da busca 

desenfreada do saber, assim como foi no Mundo Moderno, em que o ser humano, 

dotado de razão, tentou ofuscar a presença de Deus na história da humanidade, 

colocando-se ao centro, como essência única da verdade.    . 

 Nesse tempo de calamidade muitos se perguntam onde está Deus. Deus está 

dando à humanidade uma nova oportunidade de conversão, de retornar para o 

caminho da santidade, usando esse tempo para mostrar suas maravilhas, da mesma 

maneira que fez no Egito, descrito no livro do Êxodo: “Eu, porém, vou endurecer o 

coração do Faraó, e multiplicarei sinais e prodígios no país do Egito” (Êx 7,3). 

Atualizando tal passagem, o vírus representa o faraó, a humanidade o país do Egito 

e Deus, querendo demonstrar sua misericórdia em meio a tanto sofrimento, não nos 

deixando desamparados, do mesmo modo que fez diante do Mar Vermelho, abrindo-

o para que o povo pudesse passar e fugir dos soldados do faraó.   

 A pandemia é uma grande oportunidade para o homem rever a sua relação 

com o transcendente, uma maneira de crescer na fé, momento de parar a rotina 

corriqueira e refletir essa dimensão da sua vida, que aos poucos foi ficando de lado. 

Como é triste ver as igrejas fechadas, sacerdotes celebrando a Santa Missa – o 

sacrifício de Cristo – praticamente sozinhos, tomando decisões, que nunca 
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imaginaram, para proteger o rebanho que lhes foi confiado. Outra grande tristeza é 

ver o povo sedento de Cristo e dos sacramentos, tomando consciência de que não 

davam o verdadeiro reconhecimento ao mistério de Deus e que, muitas vezes, o 

buscavam como realização de preceitos e não como uma atitude de fé.  

 No Evangelho do quinto Domingo do Tempo da Páscoa, o evangelista São 

João nos traz uma mensagem de conforto e acalento, quando escreve: “Não se 

perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus” (14,1), é preciso confiar com todo o 

coração, só assim poderemos ver as maravilhas prometidas por Deus. Não deixemos 

que essa fase diminua nossa fé, pelo contrário, aproveitemos esse tempo para 

crescimento e renovação espiritual.       

 Essa situação de pandemia e isolamento social, proporciona aos homens, além 

de uma reflexão espiritual, uma reflexão existencial, um modo de rever suas atitudes 

e ações, levando-o a um autoconhecimento. Uma boa reflexão para se fazer nesse 

período é acerca da busca pela felicidade. Durante nossa vida buscamos 

incansavelmente encontrar a razão da nossa alegria, seja por meio de aquisições, 

relações e escolhas. A felicidade, segundo Immanuel Kant (1724-1804) é “a condição 

do ser racional no mundo, para quem, ao longo da vida, tudo acontece de acordo com 

o desejo e vontade”. A afirmação do filósofo nos faz pensar em que lugar da nossa 

vida estamos depositando todos os nossos anseios e se as escolhas, que estamos 

realizando atualmente, estão nos proporcionando felicidade e alegria.  

 Outro ponto afetado pelo vírus foi o Tempo, não no sentido cronológico da 

palavra, mas sim, na nossa disponibilidade e organização pessoal. Há quanto tempo 

não tínhamos Tempo para fazer aquilo que mais gostávamos? Pois bem, no mundo 

atual, movido pelas relações econômicas e comerciais, quase não sobrava espaço 

para reunir a família, escutar a música preferida, preparar uma refeição...enfim, quase 

não sobra espaço para nós mesmos. De modo particular, pude ver várias pessoas 

próximas retomando atividades e hobbies, que proporcionavam prazer e que a 

correria do dia a dia acabou sufocando. Pessoas que voltaram a ler, cozinhar, se 

cuidar e até mesmo aproveitar para iniciar uma faculdade, mesmo que a distância.  

 O mundo não será o mesmo após esse delicado período que estamos 

vivenciando, os valores serão outros, a sociedade será outra, até mesmo as igrejas 

serão outras, visto que, as pessoas serão outras. Precisávamos reduzir a velocidade 
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com que estávamos caminhando, afinal, uma sociedade contaminada pelo vírus do 

egoísmo e da autossuficiência, não chegaria muito longe.     

            

            

 Estamos contribuindo para a nossa própria destruição. O conhecimento deixou 

de ser uma ferramenta e se tornou uma arma de guerra, o dinheiro virou sinônimo de 

poder, Deus virou uma ideologia a ser combatida e a acima de tudo, o homem 

acreditando que dominará o mundo.        

 Infelizmente, fez-se necessário que um vírus, microscópico e poderoso, se 

alastrasse pelo mundo, ocupando de certa forma, o papel de um filósofo, mostrando 

à sociedade que a verdade que eles acreditam é incoerente, retomando o período da 

filosofia sofística, em que o conhecimento era apenas um produto pelo qual se pagava.

             


