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Em um planeta chamado terra num futuro não muito distante 

O mundo não para de girar, porem uma coisa é certa a nossa civilização não será mais a mesma. Hoje as embalagens de álcool gel são verdadeiras 
raridades nas farmácias, sendo que até pouco tempo atrás muita gente nem se importava com a higiene.
Embora na maioria das vezes deixemos nossa vida no piloto automático, as pessoas estão esquecendo de que a maior prova de amor que 
podemos dar a alguém, é o nosso tempo. Nossa vida não pode se basear em trabalho, contas e futilidades. Valorize a relação com a família e 
amigos. É neles que você irá pensar nessa quarentena. Certa vez disse o filósofo Platão, “Não espere por uma crise para descobrir o que é 
importante em sua vida”.
No mundo de hoje muitas pessoas insistem em viver em sua própria bolha, todavia as coisas não são bem assim. O que eu faço hoje, terá impacto 
na vida de outra pessoa, mesmo que ela viva do outro lado do mundo, a pandemia do Coronavírus, dentre outras coisas, nos mostrou como as 
fronteiras são frágeis. Lembrem-se bastou apenas uma pessoa infectada na China, para o vírus se espalhar para o mundo todo e virar essa 
pandemia que aflige a todos, com milhões de mortes ao redor do globo. Não é hora de levantar muros, mas sim de união para vencer esta crise 
que nos assola.
O ritmo de vida após o Covid-19 vai variar de pessoa pra pessoa e não de uma forma geral e coletiva, não é uma ciência exata. Tem sido dito 
através dos tempos que sem sacrifício não existe vitória, infelizmente temos enfrentar esse isolamento social, ficar longe de que amamos mas a 
calmaria sempre vem entre as tempestades, haverá dias em que perderemos a fé, todavia devemos sempre lembrar que alguns poucos bravos 
unidos podem salvar o mundo, podemos ser heróis em nossa própria vida só nos basta ter coragem. Quando o esse ano de 2020 se encontrar no 
registro das eras e estiver gravado no cosmos, poderemos dizer assim como Júlio César, “Vim, Vi, Venci”. 
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