
GRATIDÃO 

 

Faltam-me palavras para descrever toda a gratidão que minha família e eu temos por todos 

que lutaram pela vida do meu cunhado. Assim, em nome da minha família, gostaria de prestar 

uma homenagem aos profissionais da saúde, que estão empenhados na luta diária contra a 

COVID-19, em especial, aos médicos, enfermeiros e demais funcionários do Hospital Santa 

Isabel, da UBS Ponte Preta e do Hospital São Vicente de Paula.  

Queria poder citar o nome de cada um, assim como abraçar fraternalmente todos em 

gratidão, mas infelizmente, isso não é possível atualmente, mas em nome da Dra. Andreia 

Assante Honorato, coordenadora da equipe responsável pela Covid-19 do HSI, do Dr. Bruno 

Chaves da UBS Ponte Preta, da Dra. Gabriela Miranda Santana do HSVP e da minha amiga e 

companheira do Rotary Club de ubá Sandra Kilesse, quero que nosso amor e gratidão 

preencham a todos com muita luz e proteção, para que possam juntos continuarem a vencer 

suas batalhas diárias contra esse mal que ronda nosso planeta. 

Como foi confortante nos depararmos com profissionais que exercem suas funções com a 

alma e o coração.  Mesmo diante de todos os medos e incertezas, eles permanecem firmes 

em suas lutas diárias para salvar o próximo! Não desistindo nunca! verdadeiros heróis em 

uma guerra invisível e injusta. 

Guerreiros que abrem mão, temporariamente, de estarem perto de seus entes queridos para 

estarem próximos a desconhecidos que necessitam do seu trabalho: essa é a maior 

manifestação do amor e da caridade!! São seres humanos iluminados, que não estão 

cumprindo somente com o juramento de suas profissões, mas sim, cumprindo com os 

ensinamentos do Mestre Jesus! 

Dizem que a graça de Deus está em enxergar beleza nas dificuldades e nós vimos, nas 

ligações e assistências dos médicos e enfermeiros, o quão belo e bondoso o ser humano 

pode ser quando age com o coração, deixando de lado as diferenças e os preconceitos, 

enxergando o próximo com empatia, como se fosse a si próprio. 

Em meio ao pânico e ao medo, nós fomos acolhidos por profissionais que, antes de serem 

médicos, enfermeiros e assistentes, foram humanos, nos tratando com paciência, humildade 

e competência, compreendendo nossa dor e desespero. Esse tratamento humano nos 

fortaleceu e nos confortou durante esses vinte dias em que não podíamos ver a pessoa 

amada. 

Sabemos que a cada dia todos vencemos uma batalha nessa guerra que não sabemos até 

quando irá durar, também sabemos que terá dias em que, talvez, percamos algumas batalhas 

ou que sentiremos cansados, pois somos humanos. E nesses dias difíceis, quando bater a 

dúvida ou a vontade desistir, fechem os olhos e sintam toda a energia do bem que estão 

sendo enviadas até cada um de vocês através de nossas orações e do nosso amor.  

Não desistam, mantenham-se firmes, pois, depois de Deus, são em vocês que depositamos 

toda a nossa esperança e a vida das pessoas que amamos! Sei que isso pode soar como um 

fardo, mas acredito que seja uma oportunidade de praticarem a verdadeira caridade e o amor 

puro. 



Disseram-me que agradecer é a arte de atrair coisas boas, assim, iremos agradecer todos os 

dias por todos vocês, Guerreiros-Heróis da saúde, para que coisas maravilhosas cheguem a 

cada um a todo o momento! 

Gratidão!!! 

 

Ubá, 21 de maio de 2020. 

Zelia Teixeira Laud Filha e Família. 

 


