
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

           
 

EM TEMPOS DE PANDEMIA, CORAGEM 

 

Jó 3:25  

“Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece” 

          Mais uma vez a palavra que precisamos receber é “coragem” para que possamos enfrentar a avalanche de notícias 

ruins da mídia em geral, tentando nos amedrontar, enfraquecendo o nosso sistema imunológico e provocando doenças 

psicossomáticas.  

 

I – CORAGEM PARA ENFRENTAR O ESPÍRITO MALIGNO DO MEDO 

      Estamos vivendo os dias mais propícios aos ataques de espíritos malignos. A porta que se abriu para esses espíritos foi a 

declaração da OMS: Estamos numa pandemia! O deus Pan, daí a palavra pandemia, é representado na mitologia grega por 

uma divindade metade homem e metade bode (orelhas, chifres e pernas de bode). Foi exatamente numa gruta onde se 

adorava o deus pan, local conhecido como portão do inferno, que Jesus declarou sobre a Sua Igreja: “as portas do inferno não 

prevalecerão contra ela” (Mateus 16:18). Portanto, não tenha medo de nada. Não permita que o diabo leve vantagem sobre a 

sua vida. Coragem! 

      O medo não vem de Deus (II Timóteo 1:7). Tome posse, pela fé, da vida em abundância que Jesus nos dá e por amor a 

Ele, lance fora todo o medo! 

 

II- CORAGEM PARA ENFRENTAR AS NOSSAS FOBIAS DA ALMA 

      Cada notícia ruim que a mídia nos transmite, fortalece e até cria muitas fobias em nossa alma. E nesses últimos dias, 

temos sido bombardeados com notícias apavorantes por essa Mídia ideológica e partidária, que visa apenas o lucro, 

inescrupulosamente e sem o mínimo de ética e respeito, nos ataca, dia e noite, com notícias “fabricadas e distorcidas”, 

adoecendo a população. Isso ataca e fere a nossa alma, criando pânicos, medos inexplicáveis e irracionais. Tenho visto 

pessoas vivendo todo o tempo com medo, achando que o vírus o aguarda ao sair de casa ou se ele se descuidar, 

cumprimentar alguém. Cure a sua alma com a coragem que vem de Deus! 

     O medo só produz tormento e o verdadeiro amor lança fora todo o medo (I João 4:18). Venha para Jesus! Jesus te ama e 

quer te curar e te salvar! 

 

III- CORAGEM PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DE UMA PANDEMIA 

      Numa pandemia como essa que estamos vivendo, precisamos de muita coragem, precisamos de todas as armas espirituais 

de Deus para vencermos esse tempo difícil, esses dias maus. Temos a preocupação com o nosso sustento, com a segurança da 

família, com a nossa vida, com a nossa saúde etc. Todos esses são sentimentos legítimos e normais, mas a partir do momento 

em que essas preocupações nos apavore e nos paralise, aí precisaremos repreender esse medo e controlar a nossa mente, pois 

como bem disse Jó 3:25: “Aquilo que eu temia...”! 

     Convido você a lançar sobre Jesus todas as suas ansiedades e preocupações, pois Ele cuida de nós (I Pedro 5:7). Venha 

agora para Jesus! 

 

CONCLUSÃO: Jó nos diz: “Aquilo que eu receio me “acontece (hebraico significa também vir sobre, colocar para dentro)". 

Portanto, não coloque para dentro seus medos, mas entregue-os a Jesus! Coloque para dentro coragem, fé, esperança de dias 

melhores! Isso já está terminando! Com Jesus venceremos! Venha agora mesmo para Jesus! Vamos orar! 
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