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N ove anos atrás, eu fui diagnosticado com
câncer de próstata avançado. Logo após
o meu diagnóstico, um amigo me enviou

um artigo intitulado "Não desperdice seu
câncer", escrito pelo pastor John Piper na
véspera de sua cirurgia na próstata. Este artigo
foi encorajador e convincente quando cheguei a
um acordo com o meu diagnóstico. Compartilhei
isso com muitos outros homens que enfrentaram
diagnósticos semelhantes, bem como com várias
mulheres que sofreram de câncer de mama ou de
ovário. O artigo de Piper traz 10 pontos
principais que devemos considerar durante
nossa jornada com uma doença com risco de
vida. Lembrando o impacto do artigo de Piper,
ofereço a versão do coronavírus com a esperança
de que você seja encorajado.

VOCÊ DESPERDIÇARÁ ESSA PANDEMIA SE NÃO
ACREDITARQUEDEUS TEMUMPROPÓSITO PARA ELA.

Como crentes, reconhecemos que vivemos em
um mundo caído que está doente com o pecado.
Também está fisicamente doente com vírus,
pragas, infecções bacterianas e todos os tipos de
desastres naturais. Embora não fosse a intenção
de Deus que sua criação fosse tão afetada, nós
humanos devemos viver com as consequências
da nossa escolha de pecar, e isso nos distanciou
de um Deus santo. Mas Deus não nos abandonou

para mergulhar em nossos pecados e sofrer sem
esperança. Ao longo da história da humanidade,
vemos que Deus usou dor, sofrimento, tragédia,
pragas, guerras e muitas outras provações para
nos lembrar que somos criaturas que precisam
ser salvas. E essa salvação vem como resultado
do próprio sofrimento de Deus na crucificação
através de seu Filho unigênito, que suportou
nosso castigo da maneira mais horrenda. Nosso
sofrimento não é em vão quando reconhecemos
que existe um objetivo final para ele. Com a
permissão de Deus, essa pandemia existe e está
sendo usada por Ele para iluminar sua glória,
lembrar-nos de nossa dependência dele e trazer
restauração. “Sabemos que Deus age em todas
as coisas para o bem daqueles que o amam, dos
que foram chamados de acordo com o seu
propósito.”(Romanos 8.28)

VOCÊ DESPERDIÇARÁ ESSA PANDEMIA SE
ACREDITAR QUE É UMA MALDIÇÃO E NÃO UM
PRESENTE.

Um presente? Uma benção? Como um vírus
traiçoeiro que mata e/ou causa grande
sofrimento pode ser considerado um presente?
Muitos sobreviventes de câncer, como eu,
afirmam paradoxalmente que nosso câncer
acabou sendo uma verdadeira bênção. Ele nos
deixou de joelhos e nos humilhou como nada

“NÃO DESPERDICE ESTA PANDEMIA!”
Uma perspectiva do diretor de escola cristã Bill Mcgee
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mais fez. Nossas jornadas
resultaram em uma fé mais madura
que nos convenceu de que nossos
próprios esforços para combater esta
doença eram fúteis e que estávamos
totalmente dependentes da
misericórdia de Deus. Essa foi a
minha experiência. Minha
independência arrogante e
mentalidade de "eu dou conta
sozinho" ficaram impotentes.
Embora não tenha sido um presente
que recebi com alegria no começo,
acabei reconhecendo-o como uma
bênção. Que presentes Deus nos
concederá durante esta pandemia?
Não tenho certeza, mas sei que meu
Pai Celestial é um bom. Um bom Pai
que se deleita “em mimar” seus filhos
com bênçãos insondáveis.

“E este é o plano de Deus: gentios e
judeus que acreditam nas Boas
Novas compartilham igualmente da
riqueza herdada pelos filhos de Deus.
Ambos fazem parte do mesmo corpo
e desfrutam da promessa de bênçãos
porque pertencem a Cristo Jesus.”
(Efésios 3.6)

VOCÊ DESPERDIÇARÁ ESSA PANDEMIA SE
BUSCAR CONFORTO COM SUAS
PROBABILIDADES E NÃO EM DEUS.

Nos estágios iniciais da pandemia
nos Estados Unidos, testemunhamos
as praias lotadas da Flórida se
unindo a jovens que, na época,
acreditavam estar em risco mínimo,
porque esse vírus era uma doença de
pessoas idosas. Eles se consolaram
com as primeiras estatísticas que
indicavam que poucos jovens sofriam
seriamente de infecção. Algumas
semanas depois, esse mito foi
dissipado. Agora sabemos que
nenhuma faixa etária está imune aos
efeitos graves dessa doença. Lembro-
me de meu cirurgião me dizendo que
havia 50% de chance de meu câncer
retornar dentro de cinco anos. Isso foi
há nove anos. Minha resposta a ele

foi que meu Deus é o Senhor das estatísticas. Meu conforto e
segurança não foram encontrados em tabelas humanas.
Só poderia ser encontrado em um Deus soberano que já
havia contado meus dias. Nenhuma doença pode
superar a vontade de Deus.

“Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias
determinados para mim foram escritos no teu livro
antes de qualquer deles existir.” (Salmos 139. 16)

VOCÊ DESPERDIÇARÁ ESSA PANDEMIA SE SE RECUSAR A PENSAR
NAMORTE.

Como podemos não pensar na morte ao ver as cenas
mórbidas de hospitais superlotados na Itália e na
cidade de Nova York? Como podemos não contemplar
nossa própria mortalidade quando descobrimos a morte
de um contemporâneo? Talvez Deus esteja usando essa
pandemia para nos lembrar de toda a nossa própria
mortalidade e finitude. Talvez o COVID-19 seja esse
estímulo que nos tira do estupor e nos força a responder
às perguntas: "Essa vida é tudo o que existe?" e "O que
acontece quando eu morro?" Todo ser humano recebe
uma sentença de morte ao nascer. Essa pandemia atual
nos lembra que deveríamos pensar mais
frequentemente na promessa da vida eterna, porque
essa vida mortal é realmente apenas um vapor.

“Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número
dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou.”
(Salmos 39. 4)

VOCÊ DESPERDIÇARÁ ESSA PANDEMIA SE PENSAR QUE "VENCER"
ESSA DOENÇA SIGNIFICA PERMANECER VIVO, EM VEZ DE AMAR A
CRISTO.

Se Deus quiser, vamos superar essa doença.
Tratamentos e vacinas já estão sendo desenvolvidos e,
com o tempo, "isso também passará". É provável que
"vençamos" o Covid-19 como "vencemos" a varíola e a
gripe espanhola. Devemos nos alegrar se sobrevivermos
à infecção? Absolutamente sim. Mas não vamos bater
no peito e gritar: "Somos o número um!" como se
tivéssemos vencido nossa SuperBowl pessoal. Essa
vitória será superficial e de curta duração. Com o
tempo, enfrentaremos outra doença grave, desastre
natural ou ameaça mortal que pode nos "derrotar".
Nossa missão durante esta pandemia não pode ser
meramente sobreviver. Devemos continuar nossa
missão de "fazer discípulos de todas as nações".

“Deixem ir bens e parentes, também esta vida mortal; o
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corpo que eles podem matar: a verdade
de Deus permanece imóvel, Seu reino é
para sempre.” (Uma poderosa fortaleza
é nosso Deus- Martin Luther)

VOCÊ DESPERDIÇARÁ ESSA PANDEMIA SE GASTAR
MUITO TEMPO LENDO SOBRE O CORONAVÍRUS E
POUCO TEMPO LENDO SOBRE DEUS.

Pesquise no Google a palavra "coronavírus"
e o resultado serão inúmeros artigos sobre
esta doença. Ligue a televisão e você
encontrará 24h/7d de cobertura sobre a
pandemia. Não há falta de informações
sobre o COVID-19. Realmente precisamos
gastar muito tempo pesquisando esse vírus?
Não se isso vier à custa da leitura da
palavra de Deus. Se pesquisarmos as
Escrituras, encontraremos centenas de
versículos que se aplicam à nossa situação
atual. De fato, muitos versos familiares
agora têm um novo significado e nos dão
uma nova perspectiva da vida em um
mundo caído. Vamos desperdiçar essa
pandemia se não permitirmos que ela
reacenda nossa paixão pela palavra escrita
de Deus.

“Que toda a humanidade é como a relva, e
toda a sua glória como as flores do campo.
A relva murcha e cai a sua flor, quando o
vento do Senhor sopra sobre eles; o povo não
passa de relva. A relva murcha, e as flores
caem, mas a palavra de nosso Deus
permanece para sempre" (Isaías 40. 6-8)

VOCÊ DESPERDIÇARÁ ESSA PANDEMIA SE SE
DEIXAR LEVAR À SOLIDÃO, EM VEZ DE
APROFUNDAR SEUS RELACIONAMENTOS COM
AFETOMANIFESTO.

O Dr. Tony Evans afirmou recentemente
que “distanciamento social” é um nome
impróprio. Deve ser o "distanciamento
físico" que observamos. Deus nos fez para
ser criaturas sociais e ter comunhão com os
outros. Estou impressionado com as
maneiras criativas pelas quais os seres
humanos estão se conectando com amigos e
entes queridos, apesar das rígidas
limitações de proximidade física, de baladas
na sacada a festas de aniversário passadas

e concertos virtuais. É tão óbvio que temos um
profundo desejo de contato humano e que estar
com os outros é terapêutico. A tecnologia nos
fornece os meios para alcançar todos em nossas
listas de contatos ou em nossos círculos de
influência. Vamos desperdiçar essa pandemia se
não tirarmos o máximo proveito das ferramentas
e do tempo que tivermos para nos reconectar com
um amigo distante, oferecer perdão a um velho
inimigo, restaurar um relacionamento que foi
quebrado ou simplesmente fortalecer os laços de
nossa família imediata . Agora não é hora de
recuar para nossas cavernas.

“Aceite as falhas um do outro e perdoe qualquer
um que o ofenda. Lembre-se, o Senhor te
perdoou, então você deve perdoar os outros”.
(Colossenses 3.13)

VOCÊ DESPERDIÇARÁ ESSA PANDEMIA SE SOFRER COMO
AQUELES QUE NÃO TÊM ESPERANÇA.

COVID-19 é um assassino. Muitos sofrerão a
perda de um membro da família, amigo ou colega
de trabalho durante esta pandemia. Mesmo se
escaparmos da perda de vidas, nós, ou alguém
que conhecemos, pode muito bem nos fazer
perder o emprego, nossas economias e nosso
senso de segurança. Teremos muitos motivos
para lamentar nos próximos meses e anos. Mas
luto não é o mesmo que desespero. É bom, mesmo
saudável, lamentar ou ficar triste com nossas
perdas. Deus nos dotou de emoções e o
sofrimento é uma emoção que é uma
consequência da “Queda”. No entanto, os crentes
em Cristo Jesus não sofrem como o mundo.
Nossa tristeza cheia de esperança é uma
testemunha poderosa de um mundo desesperado
por esperança. O que quer que nós perdamos
como resultado dessa pandemia fará com que os
cristãos sofram, mas a perda não será o veredito
final para aqueles cuja esperança está em Cristo.
“Irmãos, não queremos que vocês sejam
ignorantes quanto aos que dormem, para que não
se entristeçam como os outros que não têm
esperança. Se cremos que Jesus morreu e
ressurgiu, cremos também que Deus trará,
mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles
que nele dormiram.” (1 Tessalonicenses 4.13 e
14)
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VOCÊ DESPERDIÇARÁ ESSA PANDEMIA SE TRATAR O PECADO TÃO CASUALMENTE QUANTO ANTES.

Deus está usando um vírus para disciplinar o mundo pela prática do pecado desenfreado e
impenitente? Acho que não. Eu acredito que o COVID-19 não é devido ao mal moral, mas é um
mal natural. A humanidade está amaldiçoada desde a queda e essa pandemia é apenas uma das
muitas consequências da existência em um mundo doente de pecado. Acredito, no entanto, que Ele,
às vezes, permite que um mal menor ocorra para impedir que um mal maior nos domine. Para o
cristão, Deus pode permitir que esse sofrimento presente provoque arrependimento de um pecado em
particular que nos impede de ter plena comunhão com Ele. Que pena se não levarmos esse momento
de crise para refletir sobre nossas vidas e confessar qualquer pecado que esteja nos mantendo em
cativeiro. É também uma oportunidade para renunciarmos aos nossos ídolos. Na minha comunidade,
prosperidade, celebridade e esportes vêm à mente como ídolos predominantes e metas de vida. Uma
ameaça existencial, como a que agora enfrentamos, às vezes pode iluminar o pecado não confessado e
levar a um coração penitente.

“Se afirmamos que não temos pecado, estamos apenas nos enganando e não vivendo na verdade. Mas
se confessamos nossos pecados a ele, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de
toda maldade.” (1 João 1. 8-9)

VOCÊ DESPERDIÇARÁ ESSA PANDEMIA SE VOCÊ NÃOUSÁ-LA COMOUMMEIO DE TESTEMUNHAR A VERDADE E A GLÓRIA DE
CRISTO.

Para o corpo de Cristo, essa pandemia apresenta uma oportunidade sem precedentes de ser sal e luz.
O coronavírus agora está presente em todos os continentes habitáveis e está atingindo quase todas as
nações do mundo. Como pessoas que “correm mais para a praga do que para longe dela”, os cristãos
estão demonstrando o amor de Cristo por meio de atos heróicos de serviço e auto-sacrifício. Quando
um incrédulo observa um cristão colocando as necessidades dos outros à frente das suas, ele está
testemunhando as próprias mãos e pés de Jesus em ação. E porque o Filho do Homem é o reflexo
perfeito de Deus e porque a igreja representa o corpo de Cristo, o mundo está testemunhando o Deus
Único e Verdadeiro que ama sua criação e a livrará do mal. Muitos chegarão a uma fé salvadora em
Cristo Jesus, se não desperdiçarmos a oportunidade que temos de compartilhar o amor de Deus com
aqueles que sofrem física, emocional ou espiritualmente.

“Você é a luz do mundo - como uma cidade no topo de uma colina que não pode ser escondida. Ninguém
acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma cesta. Em vez disso, uma lâmpada é colocada em um
suporte, onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma maneira, que suas boas ações brilhem
para todos verem, para que todos louvem seu Pai celestial.”(Mateus 5. 14-16)


