
TUDO É PASSAGEIRO 

20/5/2020 

Mais um dia vivendo na solidão que é este mundo, unido, mas separado. Tudo mudou 

algo que vos digo é que não veio para melhorara minha vida, mas sim acentuar este 

vazio que sinto dentro de mim. Sou mais um viajante neste mundo que não sabe para 

onde vai, mais um que luta no dia-a-dia contra as suas tempestades na sua barca frágil, 

vulnerável á sua mãe natureza. Como eu tantos se encontram assim ou pior.  

27/5/2020 

Hoje reparei que as pessoas só dão importância às coisas quando não as têm, mas acho 

que a partir de hoje isso pode mudar. 

Devido a esta pandemia as pessoas têm sido afetadas a nível dos seus relacionamentos e 

o seu estado psicológico, de certa maneira á outros como o problema económico e 

ambientais que são os mais destacados de todos os que existem. 

3/6/2020 

Como em tudo na vida nada dura para sempre.  

Relacionamento uma palavra que quando ouvimos pensamos logo em amor, mas como 

tudo nada se resume a uma palavra podemos até dizer que amor é 5% do que é  um 

relacionamento os outros 95% são compostos coisas que nos passam despercebidas 

desde conhecer, observar, respeitar, compreender, etc., com esta pandemia ao ficar á 

distante de uma pessoa pode afetar nestas pequenas coisas que nos passam 

despercebidas e isto pode acabar com um relacionamento. 

Por isso para que não vos aconteça isto lembrem-se que “O QUE OS OLHOS NÃO 

VÊEM O CORAÇÃO NÃO SENTE”. 

10/6/2020 

No turismo já começamos a observar dificuldades económicas devido a não existir 

turistas, este problema e grave pois Portugal vive nomeadamente do turismo e sem este 

nosso precioso rendimento nacional, consequentemente mais pessoas vão para lay-off e 

depois para o desemprego. 

Por isso se ainda tens emprego AGRADECE. 



17/6/2020 

Parece que o ar está mais puro, de certa maneira deve-se a não existir grande emissões 

de dióxido de carbono e monóxido que carbono, afinal o confinamento até tem algumas 

vantagens. 

Ainda bem, pelo menos tenho alguma coisa que me anima no meio da tristeza que é este 

confinamento. Como tudo á vantagens e desvantagens. 

25/6/2020 

Hoje mais um dia aprisionados em casa por um bem comum, hoje mais um dia que 

ninguém se vai esquecer um dia que abdicamos todos da nossa liberdade pelo bem-estar 

dos outros. 

Por isso AGRADE-SE ás pessoas te hoje ficaram em casa por TI. 

8/7/2020  

Já se notam algumas dificuldades no sistema nacional de saúde, profissionais saturados 

como o trabalho ardo e continuo sem descansos, que abdicam de ver a sua família para 

cuidarem de ti, que gastam todas as suas energias em ti.  

Por isto tudo agradece, não sejas mais um ingrato vivendo neste mundo, mete-te na pele 

do outro respeita-o e compreende-o.  

22/7/2020 

A próxima vens que achares que deves de ir a uma festa, pensa e volta a pensar, e 

lembra-te que o hospital não precisa de mais pessoas, por isso não vás. Se te chamarem 

nomes lembra-te “QUE O PIOR PESADELO É A CONSCIÊNCIA”. 

3/8/2020   

Quantos pessoas é que atualmente não têm casa, comida, se calhar perto de mim ou de ti 

apenas com vergonha de pedir ajuda, fica mais atento, e vais perceber que no meio de 

tantos és o que se encontra melhor. 

Se tens dinheiro para comprar mascaras aproveita e pensa quantas pessoas gostariam de 

ter uma para se poderem proteger deste vírus. 

 



14/8/2020 

Se hoje é mais um dia que andas a lutar contra essa revolta que tens dentro de ti ou essa 

angustia pensa antes de descarregares tudo em cima de uma pessoa que esta mesma 

pode ter alguém que se encontra como tu a lutar não contra uma simples revolta mas 

sim para poder continuar a viver. 

Por isso antes de AGIR lembra-te que haverá quase sempre alguém pior do que tu, 

então não te esqueças de AJUDAR e AGRADECER. 

21/8/2020 

Mais um dia cheio de preocupações, O que vai acontecer depois? Será que eu vou 

conseguir ultrapassar este problema? Com perguntas que nem eu nem tu conseguimos 

responder, mas ambos sabemos que iremos conseguir responder a tudo isto apenas 

precisamos de VIVER. 

28/8/2020 

Um relacionamento podemos compará-lo a um barco que tem duas pessoas dentro 

deste, cada uma destas tem um remo, se apenas uma pessoa remar o barco vai andar ás 

voltas e não vai sair do mesmo sitio, mas se pelo contrario as duas pessoas remarem o 

barco vai andar para a frente e vai chegar ao destino. Como este barco também um 

relacionamento precisa de duas pessoas que se esforçam lutam contra as dificuldades, 

porque a vida não é um “mar de rosas”, então se você rema sozinho numa barca deixe 

de gastar energias e desista, mas desista de cabeça erguida porque você fez tudo o que 

podia. 

Não fique pensando no passado nem no futuro VIVA O PRESENTE. 

11/9/2020 

Quando te aparecer um novo problema pela vida não te fique questionando: Porque é 

que estás a passar por isso? mas sim questiona: Como eu irei superar isto? Muitas vezes 

nós não descobrimos a resposta porque estamos a fazer a pergunta errada. 

 

 

 



25/9/2020 

Não se esqueça de quem és tu, não precisa de mudar para que as pessoas gostem de ti, 

porque tu és assim e a maioria das pessoas gosta de ti assim, e com tu ninguém vai 

conseguir ser feliz agradando a toda a gente.  

3/10/2020 

Lembre-se que são os problemas que formam Homens fortes, porque sem eles nós não 

aprendíamos nem evoluíamos.  

Quando cometer algum erro admita e aprenda com este.  

30/10/2020 

Com isto tudo só me falta dizer para te animares e não te esqueceres que tudo é 

passageiro tal como esta pandemia e todos os problemas. 

Por isso: 

ARISCA, AJUDA, AGRADECE, SUPERA, LUTA E VIVE.  

  

 

 

  


