AA BENÇÃO DE SER DERROTADO

Ninguém gosta de perder... A perda sempre gera momentos de dor, angústia, frustração,
insegurança em relação ao futuro e quase nunca estamos preparados emocionalmente para
perder, seja pela surpresa, pelo inesperado que nos atropela de repente ou por precisar abrir
mão de algo importante. Numa sociedade viciada em ganhar, onde, desde muito pequenos,
somos adestrados e incentivados a agir sempre competitivamente em todas as coisas,
aprendemos que somente os fracos perdem.
Em tempos como os que vivemos, a derrota parece ser o não sucesso, o não se sobressair tanto
no mercado de trabalho como na conquista de uma pessoa desejada, não alcançar algo que se
quer ou perder para alguém mais forte, aparentemente melhor preparado que a gente.
Não é tão incomum, e aliás está se tornando uma doença crônica que vai se alastrando
incontrolavelmente, ouvir até mesmo os ambientes religiosos reproduzindo o velho discurso a
favor da "vitória" a qualquer custo. Mesmo que para isto seja preciso abrir mão do bom senso,
do Evangelho puro e simples ensinado por Jesus, não como um meio de ganhar tudo o que se
quer ou se deseja, mas, mesmo na aparente derrota, encontrar o caminho da consciência
pacificada de que todas as coisas cooperam sempre para o bem daqueles que amam a Deus e
são chamados segundo um propósito infinitamente maior do que perder ou ganhar. Até mesmo
a perda ou o não ser atendido na petição que fazemos se torna motivo de glória e livramento
incontáveis vezes. Na perspectiva do Reino nem sempre os "vitoriosos", os "fortes" ou aqueles
que chegam em "primeiro lugar" cheios de "honras" herdarão a terra.
Tenho visto uma geração inteira dentro dos templos/mercados pagando, e pagando muito caro,
alguns dão o que não podem para tentar se tornar "vitoriosos" segundo as suas próprias
perspectivas viciadas e distorcidas. Dão ofertas/oferendas generosas, fazem pactos, propósitos,
compram o favor das entidades ou das forças e elementos da natureza afim de se tornarem
imbatíveis. Querem fechar o corpo, ganhar força e poderes sobrenaturais para jamais
perderem. Como se fosse possível, tentam até mesmo comprar o "in-comprável", acham que
Deus é um negociador que distribui bens, fortuna e sucesso em troca de moedas, sacrifício ou
serviço abnegado. Eles até ganham alguma coisa, conquistam lugares, pessoas, situações e
demandas, mas acabam perdendo o essencial da vida. "Ganham" sempre, mas ganham sem
paz, sem alegria, sem sabor e sem verdade.
Precisamos entender que nossa limitada e frágil humanidade, nossa derrota diante das vitórias
que provocam mais mal do que bem, na verdade, é uma bênção. É exatamente a capacidade de
perder que nos faz crescer para a vida. A perda não é sinal de fraqueza, mas sim de força pois é
neste momento que a consciência de que não somos indestrutíveis cresce ou que nossa
aparente força nada é, que descobrimos o dom do quebrantamento. Por incrível que pareça, o

poder de Deus em nossas vidas se aperfeiçoa mesmo é na fraqueza, no reconhecimento de que
o controle de todas as coisas é somente Dele. Perder ou ganhar, neste sentido tanto faz, é só
mais um aprendizado.
A arrogância dos "vencedores" e dos "poderosos" é, de fato, a anti-vitória. Quem ganha sempre
forçado ou comprado, está acumulando para si próprio uma perda irrecuperável, a destruição
dos valores fundamentais da vida, da segurança de passar pelo vale da sombra da morte sem
temer mal algum porque a presença Daquele que habita o coração dos quebrantados e
humildes o acompanha.
Não! Eu não quero ganhar sempre, decretado, comprado ou profetizado... Ganhando ou
perdendo, vou seguir minha vida habitando com Aquele que me faz mais do que vencedor até
mesmo nas derrotas que me sobrevém, sendo seguido pela bondade e pela misericórdia todos
os dias da minha vida.
Eu não sei se amanhã eu vou ganhar ou perder, a única certeza que está viva e pulsante no meu
coração, todos os dias, é que eu sei em Quem tenho crido e sei também que Ele é fiel e
poderoso para me guardar até mesmo no dia da derrota, no dia mal.
O Deus que chamou para junto de si os fracos e sobrecarregados te abençoe rica, poderosa e
sobrenaturalmente!
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