
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

           
 

CORONA VÍRUS 

Romanos 8:18-25 

 

          Toda a humanidade está gemendo com os sofrimentos do tempo presente e aguarda a revelação dos filhos de Deus. E 

nós também, ainda que como filhos de Deus, igualmente gememos em nosso íntimo. Todavia, nós somos portadores de uma 

mensagem de esperança e de salvação para toda a humanidade que sofre.  

 

I – CORONAVIRUS, DISCIPLINA DE DEUS OU CONSEQUÊNCIA DAS NOSSAS AÇÕES – Gálatas 6:7 

 

       Você já ouviu falar na Lei do Retorno?1 Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Seria esse o caso do 

Coronavirus? Você sabia que Deus, como um pai, disciplina seus filhos (Hebreus 12:4-7)? Temos visto a forma como a 

nossa sociedade tem tratado Deus, Jesus e como governos comunistas e ateus tem perseguido e matado os cristãos. Leis 

contrárias a Lei de Deus são aprovadas sob a alegação de que o Estado é Laico. Mas quem criou o Estado, o Mundo, a 

natureza e todas as coisas foi Deus. E as mais recentes zombarias, chacotas com atos libidinosos contra Jesus e uma multidão 

aplaudindo, será que Deus não está vendo isso?  

 

     Numa visão científica, temos visto a forma como a humanidade, essa nossa espécie chamada de “homo sapiens” tem 

tratado a natureza e as outras espécies moradores do planeta terra. Milhares de espécies já foram extintas pelo homem. Em 

2003, a Universidade de Illinois, acabou por considerar que os vírus, apesar de não se reproduzirem sozinhos (precisam de 

um hospedeiro), são sim seres vivos, espécies que povoam a terra. Olhe aí a prova disso com esse Coronavirus! 

     Toda essa crise nos leva a uma reflexão sobre Deus e o nosso relacionamento com Ele. É tempo de mudar, de se 

arrepender, pedir perdão e entregar a vida a Jesus! Faça isso agora mesmo! 

 

II- CORONAVIRUS, MALDIÇÃO OU OPORTUNIDADE DE SALVAÇÃO 

 

     Em Levítico 11:7-8, 13-19 e 42-45 encontramos as Leis que Deus entregou a Moisés, separando os animais limpos e os 

imundos, numa clara proteção ao homem. Destaco os que não devem ser consumidos: porco, morcego, lagarto e a serpente. 

Hoje já sabemos que esses animais imundos não possuem um sistema digestivo capaz de eliminar todas as toxinas dos seus 

alimentos e assim quem os consumir está em risco de se contaminar com doenças as mais variadas e até desconhecidas, a 

exemplo do Coronavirus. Essas Leis são protetivas para o homem viver bem, com saúde e ter longos dias sobre a terra que o 

Senhor nos dá. Mas assim como no episódio do Éden, quando comeram do fruto proibido, o homem continua até hoje 

fazendo o mesmo. Não vamos julgar ninguém pelo que ele come ou bebe (Romanos 14:3, 6-8), mas curiosamente nesses 

versículos o Apóstolo Paulo fala aos cristãos: “quer vivamos ou morramos somos do Senhor”. Cabe a nós decidirmos se 

queremos viver e com saúde! 

 

      Prefiro ver nesse momento de crise uma oportunidade de salvação, de mudança de vida para melhor. Mas a escolha 

somos nós que fazemos! O que você vai decidir hoje? Vai se converter e se voltar para Jesus? 

 

CONCLUSÃO:  

Apresentamos uma mensagem de esperança e de fé em Deus, na certeza de que esse tempo vai passar e nós seremos salvos! 

Convidamos você para entregar a sua vida a Jesus e receber o perdão e a salvação!  
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