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CORONA VIRUS. 
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 O mundo está triste e acho que surpreso porque todos nós entendíamos que as crises que 

poderiam atacar o planeta, em sua totalidade, eram crises humanas, como estamos cansados de 

conhecer, como guerras pelo poder, ditaduras, corrupção, e outros fatores que já aconteceram 

ou que possamos prever. 

 

 Mas o corona vírus veio de uma origem biológica, um vírus que foi sendo transmitido 

entre os seres humanos, surpreendentemente, sem vacinas, sem remédios e sem qualquer 

prevenção inicial. 

 

 É o virus dizendo para a gente: Ah, vocês se acham! Pensam que são muito avançados 

porque inventaram meios de comunicação fantásticos, proximidade de países mediante 

locomoção, quase que imediata, exploração do meio ambiente para servir cada vez mais aos que 

já têm muito? 

 

 Pois são esses meios de comunicação, de locomoção, essa exploração do meio ambiente, 

são esses avanços humanos sem pensar nos mais necessitados, sem  pensar no planeta Terra que 

é a casa que Deus lhes deu, são exatamente esses avanços  modernos que possibilitam a que eu, 

um simples vírus , parecido com uma gripe mas que se não for tratado mata e, de qualquer 

forma, deixa todos vocês em prisão domiciliar, possibilitam sim que eu exija de vocês uma 

parada nesse mundo  a fim de que reflitam sobre o mal que estão fazendo, não aos mais velhos, 

alguns até com óbito pelo meu avanço, mas a seus filhos que querem e têm o direito de viver 

em um planeta melhor. 
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 Vemos no noticiário que oito ou dez seres humanos possuem mais do que a metade das 

riquezas do mundo; vamos ao Vaticano, que defende a pobreza e encontramos, ainda nesse 

século, ouro e obras preciosas que, se vendidas, acabariam com toda a miséria e fome dos mais 

pobres. Lá encontramos  também  bispos, cardeais e outros, vestidos de veludo e com sapatilhas 

usadas na idade média, os quais passam seus dias rezando pelos coitados do mundo, e rezando 

em altares que acabariam com a pobreza desses coitados. Certamente que, no final do dia, 

sentam em uma mesa dourada para tomar Chateau Neuf du Pape, pois ninguém é de ferro. 

 

 Vemos bispos e outras autoridades de igrejas como pastores, dizendo aos evangélicos 

que, como eles, Deus gosta também de dinheiro e por isso têm que encher os cofres dos 

dirigentes  pois receberão, em troca, maiores riquezas aqui onde vivem. 

 

 Vemos Judeus matando Palestinos e Palestinos matando Judeus. Islamitas perseguem o 

mundo com suas ideias de domínio e terroristas precisam matar inocentes. 

 

 Americanos estão sempre buscando uma razão para ataques militares, seja no Iraque ou 

no Afeganistão, como foi, por exemplo, no Vietnã, porque é preciso gastar em armas e dominar 

o mundo. 

 

 Temos um só, Putin, dominando a Rússia a ferro e fogo, com eleições que diz ser 

democrática. A Europa, sofrida da guerra, sofre agora com a separação da Inglaterra a se retirar 

do Euro porque o objetivo é sempre ganhar mais. 

 

 Ditaduras como as da Venezuela acabam com a vida daqueles que já são miseráveis e 

sofre o Brasil com incêndios na Amazônia e discussões sobre se seu Presidente é alguém que 

gostando da ditadura será sempre um democrata, ou é um democrata querendo seguir para a 

ditadura. 

 

 Tudo isso é um pequeno retrato desse mundo em que vivemos. 
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 Então vem o corona vírus e diz: - vocês fiquem em prisão a domicílio e reflitam. Vocês 

não são nada para usarem o mundo como se fossem dele senhores. Se Deus quiser tudo isso 

acaba e se a ideia é continuar a estragar o que ele fez de bom para vocês, lembrem-se das 

formigas, carregando folhas para garantir a  todas no formigueiro e de alguém que pisa em cima 

delas e do formigueiro, acabando com tudo. Não que vocês sejam formigas, mas cuidado. 

 

 Acho até que o corona vírus é um enviado de Deus com o objetivo de mostrar a nós, 

humanos, que precisamos ter mais humildade, que precisamos ser mais solidários, que este 

mundo é fantástico mas que não vale a pena saber das maravilhas existentes e estragar o que 

existe, deixando pobres , inclusive sem teto, dormirem ao relento e não comerem, enquanto que 

nós cada vez mais, só pensamos em nós. 

 

Brasília, 20/03/2020. 


