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Proteja-se do vírus, já!

O assunto mais comentado no mundo atualmente, sem sombra

de dúvidas, é a vacina. Seja da Oxford/Astrazeneca, Sinovac/Butantan, Pfizer, a

realidade é que há uma grande expectativa na chegada do imunizante que

pode  resolver  o  nosso  grande  problema.  Afinal,  ela  nos  dará  a  proteção

necessária contra o coronavírus e, então, seremos libertos deste mal que tanto

tem limitado a nossa vida. É o que esperamos!

Todavia, se por um lado a tão esperada vacina tem poder para

nos proteger do coronavírus, contra outro tipo de vírus mais nefasto ainda ela não

tem.  Aquele  que  destrói  famílias,  arruína  casamentos,  causa  devastação  na

igreja, mata a alma e faz separação entre nós e Deus. Sim, é esse mesmo, o

“pecadovírus”.

Depois de passado o primeiro vírus, ainda conviveremos com o

segundo. E infelizmente os homens não se esforçam tanto para combatê-lo. Pelo

contrário, são até bem hospitaleiros com o parasita mortal. Chamam o mal de

bem (Is 5.20); mudam a verdade de Deus em mentira (Rm 1.25); fazem tropeçar o

os pequeninos (Mc 9.42), sem contar tantas outras injustiças e atos reprováveis,

tais como, impureza, idolatria, adultério, sodomia, avareza etc (1 Co 6.9-10).

Não  há  como  combater  o  “pecadovírus”  senão  com  o

evangelho. E o tratamento mais se assemelha a uma terapia em vez de uma

vacina. Não basta apenas uma dose para se ver livre do mal. Todo cristão sabe

que é necessário um esforço árduo e constante para se santificar. Dia após dia.

Buscando o Espírito Santo, orando, lendo a santa Palavra, reavaliando condutas,

perdoando, amando, doando, enfim, se santificando. É contínuo o tratamento

terapêutico. Caso contrário, o cristão ficará vulnerável ao “pecadovírus”.

Certo é que o pecado entrou no mundo por  um só homem,

passando  a  morte  para  todos  os  homens.  Como  um  vírus  letal,  ele  tem  se

perpetuado ao longo de todas as gerações. Mas é verdade também que, por

um só, a saber, Jesus Cristo, a graça de Deus foi abundante sobre muitos (Rm



5.15). Portanto, a única maneira de se obter a abundante graça e justificação é

por meio de Cristo, nosso Senhor e Salvador.

E  então,  o  que você está esperando?  Proteja-se do vírus,  já!

Busque refúgio naquele que pode te fortalecer. A graça de Deus é infinitamente

melhor do que os prazeres enganosos e temporários do pecado. “Agora, pois, já

nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus” (Rm 8.1).
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