
O coronavírus e todo o seu impacto mudou o 
mundo por completo. A sociedade nunca mais 
será a mesma depois deste evento que estamos 
vivendo. Uma pandemia que tem mudado a 
estrutura da sociedade por completo, nos 
relacionamentos, economia, política, religião e 
tudo mais que nos envolve. 

Como seria se soubéssemos a origem, ou 
seja, o primeiro ser humano que contraiu o vírus 
afetou todo o mundo?! A verdade é que por causa 
de um só homem o coronavírus se espalhou pelo 
mundo e todos foram afetados de alguma forma. 

Entretanto obter a resposta para esta e outras 
perguntas sobre a origem de coronavírus não vai 
nos ajudar muito neste momento, mas podemos 
entender algo muito mais devastador que este 
vírus e que também atinge toda a humanidade, 
colocando todos nós no grupo de risco: o pecado. 

Romanos 5. 12 diz que “assim como por um 
só homem entrou o pecado no mundo, e pelo 
pecado veio a morte, assim também a morte 
passou a toda a humanidade, porque todos 
pecaram”. Um só homem foi capaz de passar o 
vírus da morte para toda a humanidade. 

Nós ainda não temos a real noção dos 
impactos futuros do coronavírus e a comunidade 
científica internacional tem corrido contra o 
tempo para achar uma solução favorável, um 
antídoto eficaz para conter todo esse mau. Por 
outro lado, o vírus do pecado já te atingiu, não 
tem nenhuma ação, seja qual for, capaz de nos 
proteger disso. Nascemos infectados, por causa 
de um homem, todos passamos por isso. 

Entretanto a história não acaba por aqui, 
Paulo ainda fala em Romanos sobre outro 
homem, aquele que além de trazer o antídoto é 
também o próprio antídoto. Romanos 5.15 diz: 
“...Porque, se muitos morreram pela ofensa de 
um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela 

graça de um só homem, Jesus Cristo, foram 
abundantes sobre muitos! ”. 

Cristo é aquele que pode nos livrar do vírus 
mais nocivo e devastador de todos os tempos: o 
pecado. 

O esforço social (mitigação, supressão, 
lockdown, etc) e político tem nos levado a tentar 
conter por um momento o coronavírus que 
provavelmente uma hora ou outra atingirá a 
todos. Entretanto, somente Cristo pode nos livrar 
da infecção do pecado que nos condena a morte 
eterna. 

Este é um momento de reflexão sincera da 
nossa condição de vida. Não tenha medo daquilo 
que pode tirar apenas a sua vida, mas se 
entregue nos braços daquele que é o dono da 
vida e pode te dar sentido, estrutura, propósito e 
direção: Cristo. 

Reconheça que ao olhar para si, você mesmo 
não conseguirá se salvar e qualquer esforço 
próprio ou social não te levará a lugar nenhum. 
Você já deve ter percebido que tudo que tem a 
sua disposição não se sustenta e não pode te dar 
esperança. Por isso, reconheça a sua pequenez e 
desfrute da esperança e do antídoto para sua 
vida infectada pelo pecado: Cristo. 

Cristo é o único que pode garantir a sua 
liberdade, mesmo tendo que ficar trancado em 
casa. 

Aqueles que ouvem a sua voz, Ele diz, vinde a 
mim todos que estão cansados e 
sobrecarregados e eu os aliviarei. 

Aqueles que ouvem a sua voz, Ele diz... no 
mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, 
eu venci o mundo! 
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