
Li esses dias em uma postagem na rede 
social tal afirmação: "Nós iremos sair 
dessa, mas é no tempo da ciência". Não se 
fala em outro assunto no mundo; a 
COVID-19 trouxe uma crise global 
inesperada. Até o momento, não existem 
indicações de uma terapia farmacológica 
específica, portanto, cien�stas de vários 
países procuram, incansavelmente, a sua 
cura. Sobram perguntas, mas faltam 
respostas.

Em seu livro Mais Perto de Deus, A.W. 
Tozer disse o seguinte: "Deus 
providenciou respostas às nossas 
perguntas; não todas as respostas, 
certamente, mas o suficiente para 
satisfazer nossa mente e encher os nossos 
corações. Estas respostas Ele nos deu por 
meio da natureza, das Escrituras, e da 
pessoa de Seu Filho". Embora muitos 
acreditem erroneamente que a fé é 
inimiga da ciência, e que lhe cabe definir o 
tempo no qual tudo voltará ao normal, 
preciso lembrá-los quê: "A voz de Deus 
troveja maravilhosamente; Ele faz coisas 
grandiosas, acima do nosso 
entendimento. Ele diz à neve: ‘Caia sobre a 
terra’, e à chuva: ‘Seja um forte aguaceiro’. 
Ele paralisa o trabalho de cada homem, a 
fim de que todos os que Ele criou 
conheçam a sua obra". Jó 37.5-7 NVI

Esta pandemia tem colocado o homem 
em seu devido lugar, e fica cada vez mais 
claro que não será no tempo dele, mas no 

tempo em que o Criador de todas as 
coisas usar da ciência, sua serva, para 
aliviar as dores deste mundo. Veja o que 
Ele diz ao homem que pensa ter algum 
controle em suas próprias mãos: 
"Prepare-se como simples homem; vou 
fazer-lhe perguntas, e você me 
responderá. "Onde você estava quando 
lancei os alicerces da terra? 
Responda-me, se é que você sabe tanto.". 
Jó 38:3-4

Alguns, infelizmente perecerão, 
contudo, muitos sairão salvos desse triste 
momento que enfrentamos, inclusive 
tendo o privilégio, de assim como Jó, 
poder dizer ao Senhor: "Sei que podes 
fazer todas as coisas; nenhum dos teus 
planos pode ser frustrado. Meus ouvidos 
já tinham ouvido a teu respeito, mas 
agora os meus olhos te viram. Por isso 
menosprezo a mim mesmo e me 
arrependo no pó e na cinza". Jó 42.2, 5-6; 
NVI

Embora não tenhamos todas as 
respostas, lembremo-nos de desfrutar 
com sa�sfação, àquilo que já é suficiente 
para nos dar esperança às nossas mentes 
e corações. A resposta de Deus frente ao 
pecado do homem, enviando Jesus Cristo 
para nos salvar não apenas para estes 
dias, como para a Eternidade.
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No tempo de quem?


