
 
 
 

 

                                          
 

                                  

 
ANTES OU DEPOIS DO CORONA VÍRUS? 

“Palavras que, em visão, vieram a Amós... dois anos antes do terremoto.” Am1.1 
 
Rev. Nelson França 

 

Nem sempre prestamos atenção nos momentos que estamos vivendo. É 
provável que isto ocorra porque em geral tudo nos parece uma grande rotina. Bem, 
de fato, cf. o sábio “nada há, pois, novo debaixo do sol.” (Ec1.9), porém, embora 
realmente nada novo venha a suceder, algumas coisas ou eventos são incomuns. 

Nos dias de Josué, por exemplo, o sol parou; certamente todas as nações 
daqueles dias vivam este fato. Noutra ocasião o sol regrediu duas horas; embora 
não existissem relógios como temos hoje, havia um sistema de saber a hora pela 
sombra declinante do sol; e, os que viviam nessa época devem ter se perguntado: 
não está mais longo o dia de hoje? 

Ou seja, há fatos especiais que marcam épocas e que vem a se tornar 
referência.  

Conforme o nosso texto base o profeta Amós toma um evento que marcou seus 
dias, para situar a ocasião que Deus lhe deu uma visão. 

Ele sabia que ao mencionar o evento do “terremoto” todos os seus ouvintes 
teriam noção mais exata do tempo em que recebeu a profecia. 

Tomo estas coisas para nos despertar a olhar com atenção o que estamos 
experimentando nestes dias. Nossos pais, avós, bisavós..., jamais presenciaram 
algo igual. Estes dias marcarão o mundo para sempre. 

Daqui a décadas ao citar diversos fatos tomaremos como referência “O Ano do 
Corona Vírus”. Por certo as gerações vindouras perguntarão: o que é isso? E nós 
poderemos dizer-lhes: Eu vivi esses dias. Dias em que o mundo “parou”; as pessoas 
não podiam sair de suas casas; em alguns lugares até eram multadas. Não 
podíamos nos cumprimentar com um aperto de mão, abraço. Nem mesmo à igreja 
podíamos ir. 

Na verdade, muitos que estão vivendo esses dias não o entendem; é o caso de 
muitas crianças. Os netos só sabem que não podem ver os avós. 

Bem, há dias que marcam; para o profeta as coisas aconteceram “antes ou 
depois do terremoto” para nós, após esses dias será “antes ou depois do corona 
vírus”.   

Enfim, prestemos atenção, aprendamos, e, o que aprendermos, não esqueçamos; 
Deus pode estar nos ensinando coisas excelentes. 

 

“E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram a Jesus.” Lucas 5:11 
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