
“Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem 

matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode 

destruir tanto a alma como o corpo no inferno.’’ Mt 10:28  

Já temos mais de um ano convivendo com notícias 

e provisões catastróficas do que seria a pandemia de 

Covid-19. 

Inicialmente se falava em quarenta milhões de 

mortes em 2020 no mundo, o que foi bem menor, 

chegando a pouco mais 2,5 milhões até agora, passados 

quase dois meses do início de 2021. 

Sem se ignorar os riscos e letalidade da doença 

(0,6% %), o fato é, que por uma razão ou outra, fomos 

colocados num programa de imersão no pânico e 

desespero. 

É fato também que tratava-se de uma nova 

enfermidade que a ciência teve que trabalhar muito 

para entender e buscar soluções e nessa jornada, como 

era natural, houve erros e acertos, mas dou graças pelos 

esforços e avanços na busca da solução.

Apesar dos riscos que a enfermidade traz para a 

saúde ou sobrevivência, é fato que sua letalidade é 

relativamente baixa, quando comparado com outras 

pandemias. 

Entretanto, o clima de desespero, medo e pavor 

estão incompatíveis com a segurança que temos: nossas 

vidas estão nas mãos de Deus, e podemos confiar e 

descansar no seu cuidado. 

Certamente isso não dispensa as medidas cabíveis 

de segurança - particularmente nestes dias que a 

contaminação avança fortemente - como diz o Salmo 

127, Deus guarda a casa, mas não dispensa as medidas 

de segurança como:

. observar o cuidado com máscaras que reduzem 80% 

do contágio

. medidas de higiene (álcool gel)

. evitar aglomerações

. cumprir a quarentena em caso de contágio 

Tomados esses cuidados, não podemos sacrificar o 

que é muito mais importante: a vida com Deus, a vida 

como o povo de Deus, sendo edificados e edificando, 

encorajados e encorajando... 

Com a intenção inicial de se proteger de algo 

desconhecido, e que pode matar o corpo, a igreja de 

Cristo tem deixado de lado o chamado de ser e viver 

igreja, esquecendo-se que é o próprio Deus quem 

estabeleceu isso. Que tragédia! Quantos 

desesperados, deprimidos, apavorados e frios na fé! O 

povo de Deus está esfriando, seja pelo pavor, pelo 

descuido, ou pela falta de informação.

Meus irmãos, não convém que seja assim. O 

tempo e as evidências demonstram que é possível uma 

adequação no jeito de viver. Vou a alguns lugares que 

algumas pessoas não vão, me aproximo de pessoas que 

outros não o fazem, mas é crescente encontrar irmãos 

em restaurantes, padarias, supermercados, 

cerimônias, eventos, etc, mas que não vão à igreja. Que 

raciocínio é este? Que consequências já colhe ou 

colherá, seja para a saúde emocional, seja para a saúde 

espiritual?

Temos uma doença que traz ameaças reais, temos 

medidas de segurança cabíveis, mas não podemos 

considerar a vida do Corpo de Cristo como supérfluo a 

ser evitado. O que estamos colhendo com se esconder 

de um risco que afeta o corpo e ignorar a seriedade 

que devemos ter com Deus e seus planos.Todos nós 

devemos nos aplicar em cuidar, encorajar e consolar os 

desanimados, frios e temerosos, a começar por nós 

mesmos e depois, aos que estão escapando de nossas 

mãos. Você que está ansioso, em pânico, desanimado e 

frio, tome a decisão de voltar ao convívio com os 

devidos cuidados, a buscar ao Senhor e se necessário, 

procurar irmãos, conselheiros e pastores que possam 

ajudá-lo.  

Não se deixe enganar por artimanhas que o diabo 

planta na sociedade e no coração. Oremos pelo Corpo 

de Cristo! Oremos pelo fortalecimento da nossa fé e 

que em meio ao caos e tribulações, a igreja possa 

brilhar a sua luz!
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