Ganhando com as perdas!
Posso afirmar com segurança que, assim como eu,
você também acumula histórias de perdas que sofreu
ao longo de sua jornada. As perdas atingem todas as
esferas de nossa vida, seja econômica, social,
relacional, patrimonial, emocional, física, etc.
Algumas perdas, deixam marcas profundas,
outras, são levadas pelo tempo!
Afirmar que, podemos ganhar com as perdas,
causa estranheza, uma vez que perder está associado
ao conceito de prejuízo, privação, ausência, falta,
subtração.
O relato bíblico sobre a vida de José, narra com
muitos detalhes as perdas que sofreu ao longo de sua
jornada, experimentado a dor e muito sofrimento!
José, foi privado do convívio familiar, provou a dor da
rejeição a exclusão ao ser jogado em um poço,
humilhado quando vendido como escravo, conviveu
com a saudade por estar em uma terra distante e
estranha, onde esteve impossibilitado de desfrutar
dos relacionamentos com seu próprio povo, com os
que falavam a sua língua, os que tinham os mesmos
costumes e cultura.
Quando acusado e preso injustamente, perdeu
sua reputação, sua liberdade, seus diretos seus
privilégios, seus relacionamentos, amizades,
conforto, ainda posso imaginar que teve perdas na
saúde, física, emocional, psicológica! Quantas perdas
foram acumuladas! Quantas razões para o murmúrio,
queixas, decepções, reclamações, frustrações,
lamento e depressão!
Entretanto, nos surpreendemos quando nos
deparamos com as declarações feitas por José:
6- “Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos

irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido
para aqui; porque, para conservação da vida, Deus
me enviou adiante de vós; 7- “Deus me enviou
adiante de vós, para conservar vossa sucessão na
terra e para vos preservar a vida por um grande
livramento”. Gn. 45.5,7
José, está agora diante daqueles que nutriram
contra ele inveja, ódio, os “atores” e “responsáveis”
pela trajetória de perdas, sofrimento, angústia, dor
no palco de sua vida. Porém, tudo aquilo que pode
se julgar como perdas irreparáveis, estão no cenário
de uma história maior, dirigida pelo autor da vida e
controlador da Grande História. José, em meios as
muitas perdas, cresceu na fé, no relacionamento
com Deus e não perdeu o “fio” da história, suas
perdas foram reais, o sofrimento, a dor, as lágrimas,
temores, dúvidas, conflitos, também foram reais,
porém ao concluir que as perdas foram
transformadas em ganho, percebemos que pela
graça e propósito de Deus ele foi instrumento para
trazer benefícios incontáveis para sua família, seu
povo, para o Egito e para a humanidade.
“Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus
o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a
vida de muitos”. Gn.5.20
“Só pela graça e favor de Deus podemos dizer
que podemos ganhar quando perdemos”
Que tal identificar e compartilhar os ganhos
que você tem colecionado em meio as suas perdas!
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