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ESPERAR, RESISTIR, CANTAR

ENTRANDO NO ASSUNTO

Perguntas antigas que sempre voltam

Como continuar a crer,
quando o novo coronavírus, sem aviso prévio, 
mata tanta gente inocente no mundo inteiro? 

Como continuar a crer 
que os dois centavos da viúva continuam  
valendo mais que os milhões dos ricos,

quando a riqueza dos poderosos continua  
aumentando cada vez mais? 

(Lc 21,1-4)

Como continuar a crer 
que um menino possa vencer o gigante Golias desta pandemia,

quando o próprio povo já está fugindo de medo? 
(1Sm 17,4-11.24)

Como continuar a crer, 
quando a escuridão do novo coronavírus 

ameaça apagar a luz da fé dentro da gente?

Como sair dessa escuridão da pandemia? 
Como recuperar a esperança? 

Estamos vivendo o cativeiro da pandemia do novo corona-
vírus, a Covid-19, que tomou conta de tudo e de todos. Um ca-
tiveiro como este nunca tivemos antes! O vírus começou longe, 
parecia coisa distante. Mas ele foi chegando devagar, fechando 
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as pessoas dentro de casa, exigindo distanciamento social, isola-
mento e quarentena, obrigando o uso de máscaras, as lavações de 
mão, aplicações de álcool em gel e a purificação dos alimentos. 
Muitas mudanças em pouco tempo. O vírus faz sofrer e incomo-
da a todos! Estamos buscando uma saída, mas está difícil. Ainda 
não apareceu um caminho seguro e confiável para podermos sair 
e recomeçar a vida.

No século VI antes de Cristo, em torno do ano 550 a.C., o 
povo da Bíblia esteve no cativeiro da Babilônia, que tomou conta 
de tudo. Cativeiro como aquele da Babilônia eles nunca tiveram 
antes! Fazia sofrer a todos. Mas eles conseguiram encontrar uma 
saída. Souberam reconstruir a vida em novas bases, melhor do 
que antes.

Vamos ver de perto como foi o cativeiro do povo de Deus na 
Babilônia e o que eles fizeram para encontrar a saída. Você vai len-
do. Enquanto for lendo sobre o cativeiro da Babilônia, pense no 
cativeiro de hoje. Quem sabe a Palavra de Deus traga uma luz para 
a gente poder enfrentar com mais esperança este nosso cativeiro 
da pandemia? 
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PARTE 1
A escuridão do cativeiro 

da Babilônia e do novo coronavírus

1. DUAS LAMENTAÇÕES QUE CHORAM A DOR DO CATIVEIRO

Leia devagar a Lamentação do cativeiro do povo na Babilô-
nia. Repare bem nas terríveis imagens que eles usaram para des-
crever o sofrimento do povo. Leia também a lamentação do cati-
veiro do novo coronavírus que se inspira na lamentação da Bíblia, 
aplicando-a a nossa situação:
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CATIVEIRO DA BABILÔNIA
(século VI antes de Cristo) 

Terceira Lamentação (Lm 3,1-18)

CATIVEIRO DO CORONAVÍRUS
(século XXI depois de Cristo) 

Imitação da 3ª lamentação  
com base no contexto atual

1Eu sou o homem que conheceu a dor de 
perto, sob o chicote da sua ira. 
2Ele [Deus] me conduziu e me fez andar nas 
trevas e não na luz. 
3Volve e revolve contra mim a sua mão, o 
dia todo. 
4Consumiu minha carne e minha pele, e 
quebrou os meus ossos. 
5Ao meu redor, armou um cerco de veneno 
e amargura. 
6Ele me fez morar nas trevas como os de-
funtos, enterrados há muito tempo. 
7Cercou-me qual muro sem saída, e acor-
rentado, me prendeu. 
8Clamar ou gritar de nada vale, ele está sur-
do à minha súplica. 
9Com pedra cercou a minha estrada, distor-
ceu o meu caminho. 
10Ele foi para mim como urso de tocaia, um 
leão de emboscada. 
11Desviou-me do caminho, me despedaçou 
e me deixou inerte. 
12Disparou seu arco, fez de mim o alvo de 
suas flechas. 
13Em meus rins ele cravou suas flechas, tira-
das de sua aljava. 
14Eu me tornei uma piada para todos os po-
vos, a gozação de todo o dia. 
15Encheu meu estômago de amargura, em-
briagou-me de fel. 
16Fez-me dar com os dentes numa pedra, 
estendeu-me na poeira. 
17Fugiu a paz do meu espírito, já não sei 
mais o que é ser feliz. 
18Eu digo: “Acabaram-se minhas forças e 
minha esperança em Yhwh” (Lm 3,1-18).

1Eu sou o homem que sente a dor de perto, 
sob o chicote do coronavírus. 
2Parece que Deus se esqueceu da gente. Ele 
nos faz andar nas trevas e não na luz. 
3O dia inteiro ouço o grito: “Não saia! Fique 
em casa!”. 
4Muita gente já pegou a praga da doença e 
está perdendo a vontade de viver. 
5O dia inteiro ao meu redor, veneno e amar-
gura, nesta solidão.
6Estou morando isolado na treva como um 
defunto, enterrado há muito tempo. 
7Não tem jeito. Sair como? A pandemia nos 
prendeu e não solta mais. 
8Clamar ou gritar a Deus já não adianta, ele 
parece surdo à minha súplica. Muita gente 
nem reza mais.
9Com um muro de pedra ele cercou a mi-
nha estrada, distorceu o meu caminho. 
10O coronavírus parece um urso de tocaia, 
um leão de emboscada. 
11Desviou-me do caminho, me despeda-
çou e me deixou inerte, sem condições de 
reagir. 
12Disparou seu arco, e muita gente foi atin-
gida, sem cura. 
13O coronavírus tomou conta de tudo em 
mim e me amarrou. 
14Parece até piada. Nem dá para acreditar. 
Será que Deus está sabendo? 
15Estou perdendo a saúde, sinto um mal-
-estar geral com gosto de fel. 
16É como se eu estivesse caído no chão sem 
possibilidade de levantar-me. 
17Fugiu a paz do meu espírito, já não sei 
mais o que é ser feliz.
18E cheguei a dizer: “Acabaram-se minha 
força e minha esperança em Deus”.
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2. O CATIVEIRO DO NOVO CORONAVÍRUS 

Sem pedir licença e sem tocar a campainha, a pandemia do 
coronavírus entrou na nossa casa e está incomodando a todos, no 
mundo inteiro. Milhares já morreram, milhões estão infectados. E 
ninguém sabe explicar como e por que isto está acontecendo. Será 
que Deus sabe?

E não é só isso: o isolamento obrigatório dentro de casa cria 
situações difíceis e imprevistas que colocam a nu certos defeitos 
dentro da gente. Defeitos que começam a incomodar e a dificul-
tar a convivência: impaciência, irritação, aborrecimentos, insônia, 
bate-boca, desentendimentos, cansaço, brigas sem razão. Muitos 
dizem: “Não aguento mais!”. E assim as pessoas saem de casa e 
surgem as aglomerações irresponsáveis. Mas temos de aguentar e 
ficar em casa, porque não tem outro jeito. Haja paciência! 

Muita gente começa a pensar e falar baixinho: “E Deus nisso 
tudo? Será que ele nos abandonou? O que fizemos de errado para 
receber um castigo tão grande com milhares de mortes no mundo 
inteiro? Adianta rezar? Deus parece que nem escuta mais a gente. 
Já não sei mais o que fazer!”. A fé de alguns entrou em crise. 

Uma crise de fé é como o cupim que vai entrando nas vigas 
do telhado. Bem devagar! O dono da casa não se dá conta nem 
presta atenção. Vai vivendo despreocupado. De repente, um tem-
poral cai sobre a casa, e o telhado desaba. Desaba de repente, sim, 
mas a falta de cuidado do dono da casa já vinha de longe. E o dono 
chegou a atribuir a culpa ao carpinteiro: “Serviço malfeito!”. 

Uns acham que a pandemia é castigo de Deus. Eles procuram 
textos na Bíblia para confirmar o que dizem, e usam a Bíblia para 
aumentar no povo o complexo de culpa. Eles levam as pessoas a 
fazer penitência por pecados que não cometeram. Outros dizem: 
Deus não tem nada a ver com isso. É o destino. Tem de aguentar! 

Outros dizem, e com razão, que o cativeiro do novo corona-
vírus não é castigo de Deus, mas que nele existe um apelo de Deus 
para nós, e eles procuram descobrir esse apelo de Deus. Vamos 
procurá-lo! 


