CURA PARA EPIDEMIAS PANDEMIAS
“14 Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo
é necessário que o Filho do homem seja levantado, Bíblia King James Atualizada João 3:
4 Partiram eles do monte Hor pelo caminho do mar Vermelho, para
contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho
5 e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: "Por que vocês nos tiraram do
Egito para morrermos no deserto? Não há pão! Não há água! E nós
detestamos esta comida miserável! "
6 Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e
muitos morreram.
7 O povo foi a Moisés e disse: "Pecamos quando falamos contra o Senhor e
contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós". E
Moisés orou pelo povo.
8 O Senhor disse a Moisés: "Faça uma serpente e coloque-a no alto de um
poste; quem for mordido e olhar para ela viverá".
9 Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando
alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze,
permanecia vivo.

(NVI Números 21:4-9).

Todo o povo ao ser conduzido pelo deserto, da saída do Egito, à Terra de
Canaã, enfrentou uma caminhada difícil, mas era um período de REFORMA,

para aquela geração, eles necessitavam mudar hábitos, pelas leis recebidas.
Lei: moral/cerimonial, social/relacionamento e saúde/trabalho.
Mas eles apesar da LIBERDADE estavam com a mente contaminada pelos
pecados do Egito. Aquela geração tinha sido escravizada, seus hábitos de:
saúde, convivência, de trabalho e adoração estavam em desacordo com o que
o CRIADOR tinha dado ao homem no Éden.
No Éden Deus disse para o primeiro casal que deveriam trabalhar.
“O SENHOR Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar
conta dele” (Gênesis 2.15).
“No princípio, Deus criou os céus e a terra” (Gênesis 1.1).
“No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de
todo o seu trabalho” (Gênesis 2.2).
Aquele povo tinha sido ESCRAVIZADO, tinham sido modificados em seus
pensamentos e atos. Suas mentes estavam em desajustes e ali pelo processo
de educação o Criador iria REFORMA-LOS e ou CURA-LOS.
O restabelecer da mente daquele POVO dependia de uma decisão e uma
ação. Este novo processo era chamado de REFORMA.
Uma vida de DEPENDÊNCIA do Criador e dos princípios dados no Éden.
8 Guarde o sábado, que é um dia santo.
9 Faça todo o seu trabalho durante seis dias da semana;

10 mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o
Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os
seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas,
nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês.
11 Em seis dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles,
mas no sétimo dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o
sábado e o separei para ser um dia santo. (NVI Êxodo 20:8-11).
O trabalho faz parte da ADORAÇÃO ao Criador. Porque no Senhor há
liberdade.
Note que todo pretenso governante “estabelece” regra de descanso, de
alimento e de convivência familiar e social.
No Éden o CRIADOR estabeleceu o princípio de LIBERDADE através de
atividades em seis dias e no SÉTIMO DIA o DESCANSO.
Este princípio caracteriza o ritual de ADORAÇÃO ao CRIADOR, ÚNICO DO
UNIVERSO.
Deus reina em todo o UNIVERSO. Não há nenhum outro no universo que
merece ser adorado.
O povo necessitava restabelecer esse princípio em suas mentes.
Além desse também necessitavam aprender sobre o cuidar com o corpo.
O corpo é o lugar da habitação do CRIADOR.

O cuidado com o corpo (físico e mente que é o centro das decisões) foi
repetido por Moisés.
As leis de saúde, dentre elas a alimentação que inclusive foi permitido o
comer alguns tipos de animais estabelecidos por regras claras pelo próprio
CRIADOR.
Na realidade os homens já comiam este tipo de animais desde antes do
diluvio.
1 Disse o Senhor a Moisés e a Arão:
2 "Digam aos israelitas: De todos os animais que vivem na terra, estes são os
que vocês poderão comer: (NVI Levítico 11:1,2).
O povo tinha sido mal tratado por décadas ali no Egito, e os dominadores
davam o que queriam como ração diária, ou seja, tratavam os amados do
CRIADOR como organismos de força.
Desconsideravam suas necessidades de alimentação que está associada
intimamente com a nutrição, a imunidade, a higiene, a fertilidade, a cognição
da paz e adoração.
No deserto não havia comida suficiente para aquele POVO RESGATADO.
O CRIADOR providenciou o PÃO DO CÉU, MANÁ, rico em nutrientes para
restabelecer a saúde de seus amados FILHOS assim como a dieta do Éden.
Note que da mesma forma que o TRABALHO, o MANÁ, também tem um elo
de ADORAÇÃO ao CRIADOR.

19 "Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte", ordenou-lhes
Moisés.
20 Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco
até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por
isso Moisés irou-se contra eles.
21 Cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol
esquentava, aquilo se derretia.
22 No sexto dia recolheram o dobro: dois jarros para cada pessoa; e os líderes
da comunidade foram contar isso a Moisés,
23 que lhes explicou: "Foi isto que o Senhor ordenou: ‘Amanhã será dia de
descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem.
Guardem o que sobrar até a manhã seguinte’ ".
24 E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e
não cheirou mal nem criou bicho.
25 "Comam-no hoje", disse Moisés, "pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje,
vocês não o encontrarão no terreno.
26 Durante seis dias vocês podem recolhê-lo, mas, no sétimo dia, o sábado,
nada acharão. " (NVI Êxodo 16:19 e 26).
No Éden Deus ordenou a dieta dos ETERNOS FILHOS que habitariam a terra.

29 Disse Deus: "Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra
e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas
servirão de alimento para vocês.
30 E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de
vida: a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as
criaturas que se movem rente ao chão". E assim foi. (NVI Gênesis 1:29 e 30).
Ao RESGATAR seu POVO DO EGITO, O CRIADOR determinou o princípio do
Éden. Veja o que o Apóstolo Paulo falou inspirado pelo Espírito Santo.
15 Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
16 pois nEle foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as
invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades; todas as
coisas foram criadas por Ele e para Ele.
17 Ele é antes de todas as coisas, e nEle tudo subsiste. (NVI Colossenses 1:15-17).
Compare os textos
1E disse o Senhor a Moisés:
2 "Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me
pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais".
3 Então disse Moisés ao povo: "Comemorem esse dia em que vocês saíram do
Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão
poderosa. Não comam nada fermentado.
4 Neste dia do mês de abibe vocês estão saindo.

5 Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos
amorreus, dos heveus e dos jebuseus — terra que ele jurou aos seus
antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel — vocês
deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês.
6 Durante sete dias comam pão sem fermento e, no sétimo dia façam uma
festa ao Senhor.
7 Comam pão sem fermento durante os sete dias; não haja nada fermentado
entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. (NVI Êxodo 13:1-7).
No plano social e familiar o Criador estabeleceu seu princípio de amor nos
seres humanos, tornando-os semelhantes a ELE. Também há um elo de
ADORAÇÃO na obediência as leis de saúde/alimentação.
As cerimônias de agradecimento pelas colheitas e o estabelecimento do
direito a terra rememora o jardim do Éden, onde ali havia fartura de
vegetação, alimentos saudáveis, animais, água e LIBERDADE.
O CRIADOR estava restaurando o Éden, o direito de propriedade para aqueles
ex-ESCRAVOS.
Deus estava resgatando além de tudo o mais o casamento, a FECUNDAÇÃO a
benção especial dada somente aos casais. O fruto da relação oferecida ao
CRIADOR e a benção do viver em família.
Deus RESGATOU sua própria imagem. Mesmo que num processo de
REFORMA para futura RESTAURAÇÃO ETERNA vindoura.

26 Então disse Deus: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre
os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se
movem rente ao chão".
27 Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e
mulher os criou.
28 Deus os abençoou, e lhes disse: "Sejam férteis e multipliquem-se! Encham
e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e
sobre todos os animais que se movem pela terra".

(NVI Gênesis 1:26-28).

4 Partiram eles do monte Hor pelo caminho do mar Vermelho, para
contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho.
Fruto de sua criação mais íntima direto de suas mãos o CRIADOR os dotou
com a capacidade de pensar, se emocionar, decidir e obedecer. Tudo por
amor, o mesmo princípio do CRIADOR.
Note que ao murmurarem, depois de 45 dias que saíram do Egito, conforme o
texto, seus pensamentos, emoções e decisões não estavam mais do mesmo
modo como foram criados lá no Éden. A escravidão os condicionou a uma vida
de hábitos distantes do plano original do CRIADOR.
Eles precisavam de uma REFORMA, alimentar, trabalhista, relacional familiar e
social.

Aqui existe uma visão forte de que o homem quando perde o referencial do
CRIADOR ou sua originalidade, suas ações, hábitos e suas regras se tornam
violentas cheias de rancor, vingança e ódio.
O corpo em abstinência os levou a pensamentos, emoções e decisões
diferentes daquelas dadas no Éden.
O CRIADOR os fez para a paz, as boas relações, o respeito, o amor e
ADORAÇÃO.
O primeiro casal deveria ser um com seu par. “Homem e Mulher os criou.” O
casamento é sagrado.
A união e a paz só existem nesta certeza. O convívio social pressupõe
autoridade e liderança por amor.
Durante os anos de ESCRAVIDÃO suas mentes foram modificadas, alteradas e
perderam: o amor, a confiança, a verdade, a humildade, o respeito e acima de
tudo a adoração ao CRIADOR.
No verso abaixo fica claro essa ideia.
5 e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: "Por que vocês nos tiraram do
Egito para morrermos no deserto? Não há pão! Não há água! E nós
detestamos esta comida miserável! "
O CRIADOR nos chama a uma profunda reflexão em nossos dias sobre este
assunto.

Somos abençoados com conhecimento profundo das verdades da história do
POVO DE DEUS, temos tecnologia, condições de educação, saúde e alimentos,
convívio social, casamento com escolha e trabalho com capacitações as mais
diversas, tudo para ADORARMOS ao CRIADOR com LIBERDADE.
O CRIADOR É DEUS DE MISERICÓRDIA.
ELE ENTENDE. ESTÁ DISPOSTO A MODIFICAR CADA SER.
Preciso de uma profunda REFORMA. COMO?
6 Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e
muitos morreram.
Parece que estamos vivendo a mesma história dos ISRAELITAS. O veneno das
cobras estava matando as pessoas naqueles dias.
Então com aquela PANDEMIA de picadas de cobras os líderes foram a MOISÉS.
7 O povo foi a Moisés e disse: "Pecamos quando falamos contra o Senhor e
contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós". E
Moisés orou pelo povo.
Cair em si. Voltar ao estado da mente criada lá no Éden.
Reconhecer o CRIADOR como único, digno de ADORAÇÃO, AQUELE que pode
REFORMAR o ser humano foi a reflexão que fizeram imediatamente após as
consequências das cobras e morte.
A fé, a confiança, a esperança e a bondade do CRIADOR foram religadas em
seus cérebros.

Lembraram do DEUS da MISERICÓRDIA, O DEUS QUE TUDO PODE, QUE
MERECE ÚNICA ADORAÇÃO, QUE OS FIZERAM ATRAVESSAR O MAR
VERMELHO E OS TIRARAM DA ESCRAVIDÃO DO EGITO
A Oração é o canal de comunicação e eles reconheceram tipologicamente em
Moisés o intercessor.
Creram que ELE jamais negaria resgate e cura.
O CRIADOR determinou que fizesse uma serpente de bronze, (um símbolo,
uma representação metodológica ou tipológica da morte de CRISTO para
salvar a humanidade do pecado) e para que entendesse ali que o DEUS
INVISIVEL em forma, mas visível em milagres os salvassem daquele mal.
8 O Senhor disse a Moisés: "Faça uma serpente e coloque-a no alto de um
poste; quem for mordido e olhar para ela viverá".
Moisés fez como Deus o havia ordenado. Quero destacar aqui uma
informação importante.
Note que o verso 8 acima diz:
"Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste; quem for mordido e
olhar para ela viverá"
Destaco aqui; “quem for mordido ...” Parece que nem todos do povo foram
mordidos.
A obediência é o princípio do amor em prática. AMAR É OBEDECER.

Mas o CRIADOR estava disposto a REFORMAR os mais rápidos como os mais
demorados.
Todos são dEle e nenhum será deixado para trás, desde que reconheçam a
necessidade de perdão.
9 Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando
alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze,
permanecia vivo. (NVI Números 21:4-9).
Quando alguém do povo era mordido era trazido até o centro da comunidade
para olhar aquele símbolo que era entendido por aquele desobediente como
o RESGATADOR que pode curar. Além do mais reconhecia a necessidade de
obediência e REFORMA diária em sua vida.
O homem, feito a imagem do CRIADOR, quando em sua mente decide
OBEDECER ao CRIADOR reconhecendo o sacrifício de JESUS na CRUZ revela
pleno elo de ADORAÇÃO.
Aquela PANDEMIA de mordida de cobras passou, porém os homens, os outros
falsos intérpretes das palavras divinas, interpretaram que aquela serpente de
bronze deveria ser adorada e transformaram num ídolo até os dias do Rei
Ezequias.
4 Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os
postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito,
pois até àquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada
Neustã. (NVI 2 Reis 18:4).

Qual o remédio nas pandemias?
Moisés e seus familiares e muitos não sofreram com a mordedura de cobras.
Obedecer é um ato de ADORAÇÃO.
Nos dias de 2020 o mundo em cadeia, países um a um parou, se recolheu em
suas casas, mudou rotinas de trabalho, higiene, alimentação, relação familiar
e social. Dezenas, centenas, milhares perderam suas vidas. Um vírus, não
pode
“O vírus é muito pequeno, mas causou grande impacto. Os vírus são cerca de 100 vezes menores do que
as bactérias. Os coronavírus humanos têm, em média, 125 nanômetros. O atual é ainda menor. De
acordo com um estudo de Jeong-Min Kim e outros publicado no periódico Osong Public Health and
Research Perspectives em fevereiro, o tamanho do novo coronavírus, observado em microscópio
eletrônico, varia entre 70 e 90 nanômetros. Um nanômetro (nm) equivale a um milionésimo
de milímetro ou um bilionésimo de metro (0.000000001 metro ou 1 dividido por 1 bilhão). Apesar de seu
tamanho minúsculo, os vírus infectam todos os tipos de organismos e atacam até as bactérias (por isso,
são chamados de bacteriófagos, termo que veio do grego e significa “comedor de bactérias”). A crise
gerada por algo tão pequeno deveria chamar a atenção para algo muito maior.”
“A melhor notícia é que Cristo morreu para destruir o pior “vírus” da história da humanidade, que afetou
a todos e tem um índice de mortalidade de 100% (Rm 3:23; 6:23). Portanto, nada pode nos separar do
amor de Deus revelado em Cristo (Rm 8:31-39), muito menos um vírus, por mais mortal que seja. A
última palavra não é do vírus, mas de Deus. No mundo que Deus está preparando não haverá mais vírus,
nem pandemias, tampouco lágrimas (Ap 21:1-4). O vírus não é o senhor do planeta. Deus é o Senhor da
história, do mundo e da vida.”

MARCOS DE BENEDICTO, doutor em Ministério, com um pós-doutorado na área de estudos sobre o fim, é editor-chefe da Casa Publicadora Brasileira e

escreve regularmente para a Revista Adventista

ser maior que a obediência, que o amor e a esperança no CRIADOR, o único
no universo digno de todo LOUVOR E ADORAÇÃO.
22

Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra; porque eu sou Deus, e

não há outro. Isaías 45:22 Almeida Revista e Corrigida 2009 (ARC)
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