CORONA
E
O

MEDO
1

O MEDO DE
CORONA
Quando no início de dezembro de 2019, em uma
feira da cidade chinesa de Wuhan, as primeiras
pessoas foram infectadas, ninguém nem sonhava o
que ainda aguardava o mundo. Desde então, o
coronavirus tem se espalhado com uma
velocidade assustadora. Sem parar.
Especialmente para pessoas com o sistema
imunológico enfraquecido, se torna um perigo
iminente à saúde. Aparentemente, a taxa de
letalidade é 10 vezes maior que a da influenza.
Certamente muitos esperavam de que o vírus não
chegasse ao Brasil. Contudo, agora ele chegou. E
quanto mais próximo ele se chega a nós, mais o
medo se espalha na população.
Cada um de nós espera que não seja infectado.
Mas se acontecer?
Obviamente esperamos que não seja grave, e que não
façamos parte dos 2,3% que morrem em decorrência
dele.
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De repente, estamos com medo de algo que
basicamente não conhecemos mais. O progresso social
e, também, na área da medicina nos tem sugerido que
epidemias são algo do passado. Nos sentimos bem
posicionados. Agora, porém, nos damos conta de que
existem fenômenos que fogem de nosso controle
imediato: mudança climática, ataques terroristas – e
além disso ainda um vírus, que literalmente nos tira o
fôlego.
Mas, por favor: Não entre em pânico! É
exatamente agora o momento de ficar serenes e de
agir após ter refletido sobre tudo.
O medo sempre é um péssimo conselheiro.
Além de todos os esforços de empreender as medidas
preventivas corretas visando o bem de todas as
pessoas, deveríamos refletir sobre o medo, e descobrir
o verdadeiro motivo dele.
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O NOSSO
MEDO

O medo é motivado por ameaças. E isso é
natural. Alguns já tremem na base, quando se
lembram da próxima visita ao dentista. Quanto
maior então o medo frente a ameaças, que
aparentam ser um destino sem escape. Quando a
nossa felicidade, a nossa saúde ou a nossa
existência são atacadas – e quando não temos
como escapar disso…
Perguntemo-nos uma vez, qual é o verdadeiro
motivo de nosso medo. Isso já se iniciou lá no
jardim do Éden, quando o primeiro casal de
humanos transgrediu um mandamento de Deus –
embora Deus os tivesse advertido antes:

“De toda a árvore do jardim
comerás livremente, mas da árvore
do conhecimento do bem e do mal,
dela não comerás; porque no dia em
que dela comeres, certamente
morrerás.”¹
1 Gênesis 2:16-17; 2 Romanos 5:12; 3 Hebreus 9:27
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Como consequência disso, as pessoas se esconderam
de Deus – e viviam com medo. Como você pode
sair dessa? Declarar que Deus é morto, ou
simplesmente ignorá-Lo – isso não resolve. Fato é
que a morte está no mundo e que é a maior ameaça
da humanidade. Ninguém tem como negar isso ou
escapar disso.

“Portanto, como por um homem entrou o
pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a
todos os
homens por isso que todos pecaram.” 2

A morte, portanto, em última instância não é um
problema biológico, do qual poderíamos nos livrar
em algum momento com o avanço da medicina. A
morte é o salário do pecado. Nós temos que morrer,
porque temos pecado contra Deus. E não pense que
com a morte tudo termina. Não é o fim. Existe um
“depois”, um “além da morte”.

“Aos homens está ordenado morrerem uma
vez, vindo depois disso o juízo.” 3
Cada um de nós, em algum momento, vai ter que
dar contas a Deus.
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DEUS TIRA
O MEDO
Será que Deus quer que vivamos com medo? –
Certamente não, jamais! Ele é um Deus de amor e de
perdão. E Ele quer nos dar vida eterna de graça. Foi
por isso que Ele deixou morrer o Seu Filho Jesus
Cristo:

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna.” 4
Ninguém tem que perecer, ninguém deveria perecer!
Contudo, depende de cada um de nós se aceitarmos
ou rejeitarmos essa oferta de amor por parte de Deus.
Deus entregou tudo, para nos reconciliar consigo. A
única coisa que Ele espera de nós é, que reconheçamos
a nossa culpa e a confessemos com sinceridade diante
dEle, crendo em Jesus Cristo como o nosso Salvador.
Fazendo isso, somos aceitos por Deus e para sempre
em segurança absoluta. Cada filho de Deus tem um
futuro maravilhoso diante de si:
4 João 3:16; 5 Apocalipse 21:4; 6 Romanos 8:35; 7 Romanos 8:38-39
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“Não haverá mais morte, nem pranto, nem
clamor, nem dor; porque já as primeiras
coisas são passadas.” 5
E quanto ao medo do coronavírus? Tem razão, a fé em
Jesus Cristo não nos faz imunes contra o vírus. Mas
aquele que tem experimentado a graça de Deus sabe,
que Deus o ama, e em todas as situações da vida
encontra paz para a sua alma.

“Quem nos separará do amor de Cristo? A
tribulação, ou a angústia, ou a
perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o
perigo, ou a espada?” 6
“Porque estou certo de que, nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os
principados, nem as potestades, nem o
presente, nem o porvir, nem a altura, nem a
profundidade, nem alguma outra criatura
nos poderá separar do amor de Deus, que
está em Cristo Jesus nosso Senhor.” 7
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Causada por um novo tipo de vírus da
família dos coronavírus, a doença
pulmonar COVID-19 está se espalhando
rapidamente – acompanhado pelo medo.
Contudo, esse medo não é o único tipo de
medo que nos acomete. Nesse folheto você
fica sabendo como ainda assim ter
tranquilidade interior.
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Das Neue Testament
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