
VOCÊ (e/ou) SEU AMIGO ESTÁ PASSANDO POR UM 

MOMENTO DIFÍCIL 

DICAS PARA APOIAR A SI OU A SEU AMIGO 
 

Quando você ou um amigo está passando por algo difícil, pode ser confuso - tanto para aqueles que 

passam pelo momento difícil quanto para aqueles que se preocupam com eles e estão tentando ajudar a 

apoiá-los. 

Pode parecer estranho, assustador, desconfortável, confuso e surreal. Assim como você pode não saber 

o que fazer ou dizer, as pessoas que estão de luto geralmente não têm certeza do que precisam. 

 

ONDE COMEÇAR 

A pessoa que está passando por um momento difícil não precisa ser consertada. Eles não estão 

quebrados; apenas passando por algo extremamente estressante. 

O que a pessoa que está passando por estresse mais precisa é que seus apoios (amigos, família, adultos 

de confiança) apareçam, fiquem por perto, ajam normalmente e escutem. Uma das melhores coisas que 

você pode fazer é continuar sua rotina normal com seu amigo. Parece fácil certo? Pode ser, e às vezes 

até pessoas com as melhores intenções, evitam a pessoa que está passando por algo porque não sabem 

o que fazer ou dizer. 

Tente não levar para o lado pessoal se um amigo que está passando por um momento difícil: 

* Fica quieto 

* Fica para si 

* Faça você se sentir como se eles estivessem te afastando 

 

Tempos difíceis e estresse extremo podem deixar as pessoas desconfortáveis, então há uma boa chance 

de que a pessoa que está passando pelas dificuldades esteja tendo que lidar com os sentimentos de 

outras pessoas sobre seus sentimentos. Você pode fazer a diferença sendo a pessoa que ouve sem falar 

sobre seus próprios sentimentos. 

 

A IMPORTÂNCIA DE APARECER - E AGIR NORMAL 

Crianças, adolescentes e adultos jovens dizem que apreciaram os amigos que continuaram a enviar 

mensagens de texto, ligar e simplesmente sair com eles. Eles podem dizer não (porque o estresse 

consome MUITA energia), mas não leve para o lado pessoal. Eles também querem estar lá para você, 

mas pode parecer diferente por um tempo. Você também pode dar a seu amigo um passe livre para 

dizer não ou nem mesmo responder. 

“Ei, não há necessidade de responder. Só queria enviar este vídeo engraçado para que você saiba que 

estou aqui.” 

 

“Tudo bem dizer não, mas Jayden e eu vamos ao cinema na sexta-feira, quer ir com a gente?” 

 

 



FAZENDO CHECK-IN 

A pergunta: “Como você está?” pode ser difícil de responder para alguém passando por momentos 

difíceis. 

Se você quiser perguntar ao seu amigo como ele está, certifique-se de ter tempo e energia para ouvir a 

resposta real. 

Entrar em contato com seu amigo os ajuda a se sentirem menos sozinhos, então aqui estão algumas 

outras maneiras de perguntar como eles estão e que podem ser um pouco mais fáceis de responder. 

 ● Como você está neste momento? 

 ● O que seria mais útil para mim agora? 

 

COMO OUVIR, GOSTAR DE VERDADE, ESCUTAR DE VERDADE 

• Dê a eles toda a sua atenção. Afaste quaisquer distrações como telefones, laptops, jogos etc. 

• Seja leve nas perguntas. Deixe-os falar. 

• Evite dar conselhos ou sugestões. 

• Fique bem com o silêncio. 

 

O QUE EU POSSO FAZER? 

Você já apareceu, escutou e agiu normalmente na lista de maneiras de ser útil. Mas o que mais você 

pode fazer? Quando alguém está passando por momentos difíceis, isso pode deixar as pessoas exaustas 

e sobrecarregadas. Ajudar com tarefas específicas na lista de tarefas de seus amigos significa menos 

trabalho para eles e uma chance de passar tempo juntos. 

Ideias potenciais 

● Ajude-os a estudar ou trabalhar em um projeto. O estresse pode tornar a concentração ainda mais 

difícil. 

● Traga seu lanche favorito. 

● Convide-os para uma festa do pijama/dormir na casa deles. 

● Organize um jogo ou uma noite de cinema para eles e alguns amigos próximos. 

 

Quais são algumas atividades que você pode pensar em fazer com seu amigo ou consigo mesmo se 

estiver passando por um momento difícil? 

* __________________________________________________________________________ 

* __________________________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________________ 


