Quando o perdedor reage e passa a vencedor
Pr. Harry Tenório

Texto Bíblico para Hoje
“Quando o SENHOR Deus falou pela primeira vez por meio de Oséias ao povo de Israel, ele disse a Oséias:
Vá e case com uma prostituta de um templo pagão; os filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta.
Pois o povo de Israel agiu como uma prostituta: eles foram infiéis e me abandonaram. Então Oséias foi e
casou com Gomer, filha de Diblaim. Quando nasceu o primeiro filho”. Oséias 1.2-3

Introdução
Estava em uma fila de supermercado quando dois rapazes conversavam sobre suas vidas
assimetricamente complicadas. Ambos estavam desempregados a mais de dois anos, estavam sem um
relacionamento afetivo, eram descrentes, réus confessos da desesperança.
Escutava aquele lamento sofrido sem me afetar, era falta de discrição entrar em uma história onde não fui
convidado. Aconselhar dois rapazes que não haviam solicitado conselho poderia me render uma bela
descompostura pública. Resolvi ficar ali me fazendo de surdo, até que um deles deixou sair uma palavra da
sua boca que me fez perder a descrição e ser ousado no Espírito Santo. Ele disse para o amigo: “E ainda
tem crente trouxa que diz que Deus existe! Se existe por que não se compadece do meu sofrimento? Por
que não produz um milagre, porque não me ajuda a arranjar um emprego”.
Olhei para aquele moço e com muita discrição declarei: “Desculpe me intrometer na conversa de vocês,
mais não suportei ouvir o que você falou sem falar um pouco deste Deus de quem você duvida”. Ali no
incômodo desconforto de uma fila de supermercado falei para aqueles jovens sobre um Deus que
transforma o perdedor em vencedor.
E é sobre isto que queremos refletir neste dia com você.

1) De perdedor a vencedor
Estamos diante de um dos livros mais fantásticos do velho testamento. Israel havia se distanciado por
completo do Senhor, mesmo após tantos benefícios recebidos. Nem tomavam conhecimento de que a
prosperidade, fartura, felicidade, um local seguro para morar eram providências de um autor. Desconheciam
os favores da libertação egípcia, as proteções durante a travessia do deserto rumo à terra prometida, os
povos que foram sendo vencidos nas cruzadas pela conquista da terra que ele havia prometido dar a
Abraão e sua geração.
Deus escolhe Oséias, um profeta em início de ofício para ministrar uma afetiva correção a Israel. Orienta-o
a casar com Gômer, uma mulher que vivia em uma casa de prostituições e que seria resgatada pelo
profeta. Deus encheu o coração do profeta de amor por aquela mulher, dando-lhe assim uma grande
oportunidade de abandonar a vida sofrida de prostituição.
Era para esperarmos uma vida digna diante do amor que lhe devotava o profeta, mais voltou a reincidir no
pecado, indo atrás dos seus amantes.
“Ela foi infiel, engravidou deles, está coberta de vergonha. Pois ela disse: Irei atrás dos meus
amantes que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida”. (Os 2.5)
Apesar disto ela continuava sendo amada pelo profeta, que a resgatou da escravidão, devolvendo-lhe
o seu lugar em casa e liberando o seu perdão:
“O Senhor me disse: Vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro
homem e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama aos Israelitas, apesar de eles se voltarem para
outros deuses e amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por cento e
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oitenta gramas de prata e um barril e meio de cevada. E eu lhe disse: Você viverá comigo por muitos
dias, não será mais prostituta nem pertencerá mais a outro homem, e eu viverei com você.” Os 3.1-3
Na relação do profeta com a esposa adúltera, Deus mostrava os pecados de adultério e prostituição
espiritual de Israel. Dois dos filhos de Gômer com o profeta carregam nomes que representam o sofrimento
e o juízo de Deus com o seu povo.
A bela Lo-Ruama recebeu este nome por orientação divina a Oséias, o pai. O significado deste nome era
“Não compadecida”, um aviso ameaçador de Deus de que não se compadeceria mais da nação de Israel.
Pergunta-se:
•

Quem consegue sobreviver neste mundo sem as misericórdias de Deus?

O outro recebe o nome de Lo-ami, que significava “Vocês já não são meu povo”. Que constatação triste e
temível. Imagine os privilégios perdidos quando um crente se desvia e perde a proteção e paternidade
divina. Pergunta-se:
•

Que você faz quando os valores que norteavam sua fé e davam sustentação a sua vida fogem do
seu controle escapando da sua vida?

Oséias amava aquela mulher, por isto saia ao seu encontro em bares, prostíbulos, biombos escuros, ruelas
perigosas. Agora me responda: Não é o mesmo procedimento que recebemos de Deus quando
caímos?
Deus
não
procede
assim
com
uma
ovelha
que
se
desgarra?
Tudo parecia perdido para Israel, para o profeta, para sua esposa e para os seus filhos:
Imagine o que era carregar a pecha, a dor e a rejeição de traído? Como não pôde vencer Deus após sua
rebelião no céu, Lúcifer arquitetou produzir o desinteresse de Deus pelos homens através de múltiplas
traições. Ele imaginou que o nosso destino seria o mesmo dado a ele. Que seríamos definitivamente
banidos da presença de Deus quando por várias vezes mesmo tendo recebido amor, cuidado e carinho dele
voltássemos ao pecado e a manifestar adoração distorcida a outros deuses. Imaginou que Deus não
liberaria o perdão para os pecados tão reincidentes do seu povo?
Agora imagine que valor tinha uma mulher desta diante da sociedade? Todos sabiam com que amor foi
dispensado pelo profeta que a escolheu em meio as que se prostituíam. Ainda assim ela continuava atraída
aos homens que lhe ofertavam seis elementos que produziam o entorpecimento da sua alma.
Comida – Imediatismo.
Foi por um prato de comida na hora da forme que Esaú desprezou sua primogenitura, e ainda que tivesse
chorado amargamente arrependido não voltou jamais a possuí-la. O adversário da nossa alma sabe quanto
somos imediatistas, quanto não gostamos de esperar, quanto nos desesperamos quando se demora o
favor do Senhor. Por isto oferece vida fácil, um prato de comida sem esforço, enquanto turva nossa visão e
aprisiona nossa alma.
Água – Sede desesperada pelas coisas daqui.
Jesus a mulher Samaritana disse que tinha a água da vida, que bebendo dela jamais voltaria a ter sede. O
adversário sabe como nos desesperamos febrilmente pelas coisas daqui. O desejo obsessivo por alcançar
riqueza, fama, poder e o amor produzem uma sede profunda na nossa alma. O homem com sede esquece
dos benefícios do Senhor. Deus havia tirado o povo hebreu do Egito com forte mão, mais dois dias de sede
no deserto e eles já esqueceram dos benefícios do Senhor.
Lã – Proteção
Como a ovelha recebe a lã para protegê-la do frio, nós recebemos diariamente a proteção do Senhor.
Porém Gômer achou de saciar seu desejo de sentir-se protegida com a lã do pecado. Terminou escravizada
por um homem que em troca da lã produzia profundas feridas na sua alma.
Linho – Luxúria
Atraído pela luxúria e a visão colorida e alegre que o mundo oferecia o filho pródigo da parábola de Jesus
desvendou o que havia por traz do véu. Acabando o dinheiro, acabando a luxúria o que restou foi
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abandono, fome, dor e escravidão. Não terminou seus dias vivendo como um porco na pocilga da amargura
porque cogitou a possibilidade de voltar atrás e pedir perdão ao pai. Esta mulher atraída por bons
restaurantes, por passeios ao final de semana, uma boa casa e boas roupas voltou ao pecado. Encontravase cegamente atraída pela luxúria.
Querido irmão(a) a oferta de luxúria, de linho, de conforto não é oferecida apenas a prostituta que foi
alcançada e restaurada pelo Senhor. Todos os dias o diabo passa com pratos de luxúria à nossa frente para
nos atrair de volta ao pecado.
Azeite – Regenerador de ferimentos, luz para as noites escuras da vida
O azeite era utilizado como um regenerador de células àquela época. Combatia ferimentos, servia para
fazer assepsia, regenerava tecidos. Mais o azeite também era colocado nas lamparinas para produzir luz
nas noites escuras da vida. Ela abandonou seu esposo em troca de uma falsa luz. As luzes dos prazeres
noturnos só amargurariam sua alma, enegrecendo ainda mais suas noites escuras. Aquele azeite era ácido,
produziria apenas um aprofundamento ainda maior das suas feridas.
Bebida – entorpecimento
Este era o último estágio da queda. Se nada disto conseguir saciar minha alma, ainda tenho um último
recurso: Estes homens também me fornecem bebida e elas produzem o entorpecimento da minha alma,
nela pelo menos por algumas horas esqueço dos meus fracassos, me sinto uma heroína, poderosa,
idealizadora, invencível, conquistadora e desejada. Já ouviu conversa de bebum? Não é assim que eles
sentem-se por algumas horas? O Álcool produz diminuição da inibição, euforia, calor e êxtase momentâneo.
Mais também produz diminuição do raciocínio, coordenação motora, reflexos até produzir o estado de
completa inconsciência. É a droga social, aquela que é permitida ser comprada e consumida. Porém leva
para o inferno como qualquer outra.
Mais Deus liberou perdão para Israel, Liberou perdão para Gômer. Ambos foram resgatados por amor.
Mais os filhos de Oséias ainda não haviam sido alcançados. Seus nomes produziam segregação,
descriminação e rejeição. Era a figura profética do que estava acontecendo com o futuro de Israel.
Deus muda os nomes dos filhos de Oséias. Acabaria o sofrimento de ter que explicar a causa de seus
nomes em escolas, a namoradas, na padaria, na farmácia, no médico e em rodas de amigos.
•

Lo-Ruama, a “Não compadecida” se chamaria Ruama, simplesmente compadecida, ou “Eu sinto
compaixão por você”. Eu tenho o seu destino em minhas mãos, eu posso e quero, não apenas
posso e quero como também vou me compadecer da sua história. Mudarei sua vida. Aleluia!
Este é o Deus que faz do perdedor um vencedor.
• Lo-Ami, que significa “Você não é mais o meu povo”, foi trocado por simplesmente Ami, significa:
“meu povo”. Você me deu motivações para rejeitá-lo, mais resolvi continuar amando vocês. Vocês
não deixarão de usufruir dos efeitos benéficos do meu amor e da minha paternidade. Vocês para
sempre serão meu povo, para sempre serão meus filhos.
Os nomes hebraicos estavam carregados de sentido figurado para afirmar na melhor qualidade de ensino
que Deus faz do perdedor um vencedor. Não importa quão profunda sejam as crateras que aprisionam a tua
alma, não importa quão negra sejam as tuas noites, não importa quão distante tenhamos nos afastado da
sua presença, não importa quão derrotados estejamos nos sentindo diante de Deus, a única coisa que
importa neste dia é que ELE FAZ O DERROTADO SE TORNAR UM VENCEDOR.
Estou por ventura falando a alguém que chegou aqui completamente destruído, sentindo-se
desprotegido, fragilizado pela aparente indiferença de Deus? Pois saiba que Deus é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Ele tem a capacidade de virar ao jogo mesmo com a partida aos 44,9 minutos do
segundo tempo.
A cura e a restauração do relacionamento do profeta e de sua esposa são prenúncios de que Israel seria da
e perdoada e restaurada. A mudança de nome nos filhos de Gômer indica uma completa reengenharia na
suas existências.
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Falo por ventura nesta noite a alguém que já perdeu o bom nome e o Senhor necessita dar-lhe um
novo nome, um coração puro?
A bíblia está repleta de casos onde Deus transforma o perdedor em vencedor.
Foi assim com Jó, “Deus mudou sua sorte, quando orava pelos seus amigos, o Senhor deu-lhe tudo
em dobro do que possuía antes”. Jó 42.10
Foi assim com José, “e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito”.
Gênesis 45:26
Foi assim com Jesus de Nazaré, “Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome
que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele e diga que é o Senhor”.
Filipenses 2.9
Ele é o Deus que faz do perdedor um vencedor. Aleluia!
Saibam que não vim aqui para pregar uma mensagem de auto ajuda, para elevar a estima do que estava
deprimido, vim aqui para falar do autor da vida, é ele quem pode todas as coisas e só ele as faz.
Agora para encerrarmos vamos responder uma pergunta: Pastor, a minha vida está como a de Oséias, está
como a de Gômer, como a dos seus filhos, a minha nação está vivendo o efeito da ingratidão a Deus como
estava Israel. Me dê a chave que abra a porta da virada, me dê a chave que traz a operação de Deus para
perto de mim. Se ele é o Senhor da História, quando resolverá me transformar de um perdedor em um
vencedor?
Bem, isto acontece quando:
1– Quando há reação. Não haverá mudança enquanto não reagirmos. Israel, Oséias, Gômer e seus filhos
necessitaram reagir para conhecer a mudança de Deus.
2 – Quando há conversão. Foi assim com o filho pródigo, com Zaqueu, com Saulo transformado em Paulo
e com Simão refeito em Pedro. Todos eles tiveram um encontro com Deus mesmo que já houvessem feito
suas opções religiosas.
3 – Quando nos tornamos servos da sua vontade – Deus tem uma vontade, uma maneira de trabalhar,
um tempo para todas as coisas e só faz por nós o melhor. Oséias não reclamou de má sorte ao ser
escolhido para representar o próprio Deus no relacionamento sofrido com uma mulher ingrata. Fortaleceuse em Deus, também se fortaleceu na força do amor e trabalhou para reconstruir a natureza caída daquela
mulher.
4– Quando reconhecemos que nossa independência dele só produziu destruição para nossas vidas.
Ele jamais fará de você um vencedor se este nariz continuar empinado. Veja o princípio do reino de Deus
acerca da transformação de um perdedor em vencedor:
Lucas 14:11 “Pois todo o que se exalta será humilhado; e o que se humilha será exaltado”.
A Lo-Ruama e o Lo-Ami carregaram durante longos anos na vida nomes que eram reflexos de uma vida
fracassada. Suportaram o peso da sua disciplina, suportaram a face do seu concerto e Deus mudou suas
existências. Agora seriam Ruama e Ami, vidas fracassadas completamente refeitas e vitoriosas em Deus.
O diabo não se importava com o fracassado Simão, porém ele não queria conversa com Pedro. Este até
sua projeção, sua sombra produzia curas em centenas de enfermos. At 5.15
O diabo não se importava com os arroubos, a petulância e a ousadia pecaminosa de Zaqueu, mais ele
odeia o Zaqueu que recebeu Jesus de uma forma gostosa em um jantar evangelístico em sua casa onde
confessou seu pecado e prometeu restituir os defraudados.
O diabo não se importava com Saulo, mais odiava ao Paulo que caiu do cavalo ao se encontrar com Deus.
O diabo não se importa com o seu fracasso, mais se hoje o Senhor começa a mudar sua história ele passa
a odiar e respeitar você.
Deus transforma o perdedor em vencedor.
Você hoje quer ser um deles?
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