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PREFÁCIO 
 

Falar do meu amigo Léo é muito fácil, ao mesmo 
tempo em que é uma explicação complexa em sua 
essência, por que ele é aquele ser que se ama ou odeia 
com a mesma intensidade e por que eu digo isso? 

Por que com ele não existem barganhas e papas na 
língua, o Léo desde adolescente se mostrou ousado e 
destemido do tipo que fala o que tem que falar na sua 
cara, ele não manda recados ou indiretas. Ele também é 
radical contra falsidades, mentiras e enganos. Sempre foi 
assim. Eu o acho tão brilhante que as suas idéias e ideais 
são muito claros, mas extremamente profundos e são 
poucas as pessoas que conseguem acompanhar o seu 
raciocínio lógico, proveniente de um emaranhado de 
pensamentos e conhecimentos, características dos gênios. 

Será que estou bajulando o meu amigo ou 
supervalorizando à sua imagem e inteligência? De forma 
nenhuma, só estou externando a admiração que tenho 
por ele. Foi minha ovelha, tornou-se meu colega e amigo. 

Ele é tão verdadeiro e genuíno que ele fala as 
mesmas coisas há quase trinta anos, o tempo não mudou 
o meu amigo, ele só envelheceu e ficou melhor como o 
vinho e nesse processo ele ficou mais inteligente, 
experiente e ácido. 

Lucas de Aguiar Fontes 
Bispo e amigo 
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 Todos nós já passamos por momentos e 

fases de perdas, sejam elas materiais, emocionais, 

profissionais ou pessoais, e as perdas são 

dolorosas, amargas e carregam consigo dores e 

essas dores eu chamo de solitárias, pois mesmo 

que os amigos e irmãos sejam solidários com as 

nossas mazelas, elas estraçalham o nosso peito e 

alma, a dor dilacera o nosso coração e cada um de 

nós tem a exata dimensão do estrago que elas nos 

causam. 



A Graça que vem da desgraça 

 6 

 Eu creio que muitos que estão lendo este 

texto também já tiveram essas experiências ou 

quem sabe estão passando por elas agora, e por 

isso a minha oração é que Deus esteja trazendo 

refrigério para o seu coração e para a sua alma 

neste momento. 

 O motivo principal que me levou a escrever 

este texto é por que eu percebi que as maiores 

vitórias que eu tive na minha vida, foram 

respostas a muitas ‘derrotas’, os maiores 

ensinamentos que eu tive na minha vida, foram 

respostas a fracassos que eu julguei como derrotas 

e essas experiências me levaram a uma maior 
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intimidade com Deus, pois foram respostas à 

tragédias pontuais em minha existência onde 

julguei estar tudo perdido ou acabado.  

Mas era apenas o começo de tudo. 

Nesse doloroso processo de crescimento, 

amadurecimento e fortalecimento da minha fé eu 

não tive a ajuda de nenhum irmão, muito pelo 

contrário, o que me motivou a escrever este texto 

é que eu já estou com minha paciência esgotada, 

bem acima do limite e com a barragem da 

paciência pronta a estourar com certos ‘pseudos-

cristãos’, que ficam por aí espalhando mentiras, 

heresias e falsas-teologias, se argüindo de uma 
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‘falsa revelação’, que teria vindo da parte de um 

“deus” que só eles conhecem, e teimam em 

explicar as ocorrências de naturezas 

emblemáticas, misteriosas e profundas como 

‘fracassos e pecados’, e afirmam mentirosamente 

que essas mensagens são revelações da parte de 

Deus. 

Não são. 

Eu estou falando das ‘razões e das certezas’ 

que os ‘puritanos de plantão’ ou como chamo ‘Os 

Fariseus dos Tempos Modernos’ tem para todos 

os percalços ou as topadas que damos na vida. 

Nossos erros, as nossas dúvidas, as nossas 
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frustrações, tragédias ou perdas são classificadas  

por esse imbecis como ‘frutos de pecados’...  

E nem sempre são. 

Primeiro, vamos lembrar que ‘não há 

homem bom na terra que não cometa 

pecado’, e quem diz isso é Salomão em 

Eclesiastes 7:20, ou seja, todos nos pecamos e 

todos nós somos pecadores: Ninguém é melhor 

do que ninguém. O meu pecado pode até ser 

diferente do seu, mas todos cometeram pecados. 

Você e eu somos pecadores. 

Segundo, Deus não nos trata mediante as 

nossas limitações, erros ou pecados, ou seja, Deus 
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‘Não nos trata segundo os nossos pecados 

nem nos retribui de acordo com as nossas 

culpas. ’ Salmos 103:10. 

Se o criador do Universo leva-se ao pé da 

letra as nossas imperfeições (pecados) nós 

estaríamos literalmente perdidos, ‘pois em 

pecado me concebeu a minha mãe’  

Lembra do que Davi disse a respeito disso? 

Nós já nascemos pecando antes mesmo de nascer. 

Isso não é curioso? 

Terceiro, quando o texto diz ‘que Deus 

visitará a iniqüidade dos pais nas gerações dos 

filhos’ Ele também diz no mesmo texto que 
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‘Salvará os filhos por causa dos pais’, mas esses 

processos são expiatórios e a salvação é individual 

e cada um dará conta de si mesmo a Deus, ou 

seja, a salvação e as conseqüências dos pecados 

são individuais, como Paulo afirma em Romanos 

14:12 ‘Assim, pois, cada um de nós dará conta 

de si mesmo a Deus’. 

Então é besteira quando alguém vira para 

você e diz: ‘Você está pagando pelo seu erro e pelo seu 

pecado’. 

Meu Deus, quem é juiz e árbitro de cada um 

de nós? ‘Portanto, ninguém tem o direito de 

vos julgar pelo que comeis, ou pelo que 
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bebeis, ou ainda com relação a alguma festa 

religiosa, celebração das luas novas ou dos 

dias de sábado. ’ Colossenses 2:16. 

Ninguém é juiz um de ninguém, por isso eu 

nunca dei atenção, valor ou parei sequer para 

escutar os ‘doutores das verdades’ que sempre 

tem explicações para as causas das ‘desgraças’ e 

das tragédias humanas que se abatem sobre nós. 

Eles têm explicações para tudo, menos 

explicações para as suas próprias mentiras e 

presunções de juízos., de acharem que são juízes, 

quando na são. O que eu estou querendo dizer é 

que alguns de nós sempre queremos explicar o 
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inexplicável e queremos respostas para 

acontecimentos que não tem respostas. 

Estou me referindo ao prazer, quase 

mórbido ou sádico, que alguns chamados de 

irmãos, têm e evidenciam no prazer de sempre 

querer explicar coisas e acontecimentos, que às 

vezes, até mesmo Deus não quer revelar naquele 

momento, mas que em breve aquele 

acontecimento trágico, triste, dolorido e 

insuportavelmente sofrido, terá à sua própria 

explicação natural. 

Mas existem alguns ‘irmãos’, que como aves 

de rapina ficam ao nosso redor (ou seria derredor) 
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querendo dar show de ‘profetas’ que tem 

respostas para tudo, querendo trazer explicações 

para os mais terríveis e trágicos acontecimentos 

na vida dos outros irmãos. 

Tragédias e acontecimentos nefastos estão 

disponíveis nesta terra de sofrimento aonde a 

maldição do Éden veio até os nossos dias e pela 

Palavra compreendemos que somente no céu 

haverá ausência destas dores. Somente na Terra 

Prometida é que encontraremos a paz real. 

Desgraças podem acontecer com todos nós. 

Nenhum de nós, que vive aqui nesta terra, esta 

livre de sofrer alguma perda irreparável ou 
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dolorida. Mas ao invés de ficar perguntando o 

tempo inteiro “Por quê?”, passe a perguntar “Pra 

que?”. Inverta a lógica da pergunta. 

Pergunte a Deus, qual é o significado deste 

trágico acontecimento. Ele tem algo a te ensinar 

até no sofrimento e eu descobri que muitas dores, 

são apenas estágios para se chegar à alegria. É 

como se fosse depurada pelo fogo para alcançar a 

perfeição. Você consegue compreender a 

profundidade do que eu acabei de falar? 

Deus sempre nos prepara para algo melhor, 

por que os pensamentos dEle são melhores do 

que os nossos, e os caminhos que achamos que 
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podem ser bons, no final da caminhada podem 

ser caminhos de morte (dores). 

Deus sempre nos prepara para o Melhor. 

Creia nisso. As suas ‘perdas’ são livramentos para 

Ele te dar algo melhor. 

A Graça do Senhor (bênçãos) pode vir 

também do que julgamos serem ‘desgraças’ ou o 

que chamamos de ‘perdas’. 

Eu vou te dar um exemplo objetivo de uma 

‘perda’ que me trouxe paz. 

Quando a minha filha Ana Carolina morreu 

vítima de um acidente de carro provocado por um 

motorista bêbado, eu viajei de Campo Grande, 
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Mato Grosso do Sul, onde eu morava, para 

Dourados, Mato Grosso do Sul, local do acidente 

onde ela veio a óbito, e eu fiz esse trajeto de 230 

KM em menos de duas horas, e o normal naquela 

estrada é fazer este percurso em 03h45m. Eu fui a 

mais de 160 km por hora em boa parte do trajeto. 

Sozinho no carro e ao mesmo tempo em 

que eu dirigia, eu chorava e pensava na Carol e 

me veio a mente tudo o que ela passou na vida e 

tudo o que ela havia vencido como obstáculos e  

barreiras e me recordei tudo o que ela havia 

conquistado pelos seus esforços. Eu entrei no 

carro determinado a matar o motorista que 
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provocou o acidente que matou a minha filha, e a 

estrada e o tempo de reflexão me fez mudar de 

postura e eu passei a agradecer ao Senhor pela 

vida da minha filha e por ter tido a companhia 

dela por 23 anos... Eu tive o privilégio de ter sido 

o pai da Carolzinha. 

Ela havia acabado de se formar em Direito e 

estava radiante com a carteira da OAB nas mãos e 

então eu pensei: ‘Ela morreu no momento mais 

feliz da vida dela, então, eu só posso agradecer 

por ter tido o privilégio de ter me tornado pai da 

melhor filha do mundo. ’ 
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Meu irmão e minha irmã sabem qual a 

certeza e a paz que invadiu o meu coração? Antes, 

a minha preocupação era ‘onde ela estava o que 

ela estava fazendo e com quem estava andando’. 

Agora, eu sei que ela está no céu, ela está 

adorando face a face ao Senhor e andando com os 

santos em nova Jerusalém’. Eu sei onde ela está 

agora. 

Sejamos sinceros? É motivo para chorar ou 

para ter paz? Eu não terei mais preocupação por 

onde ela vai andar agora, eu sei por onde ela 

passeia e a quem ela adora diariamente. 
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Por isso meus amados, esse texto não é um 

tratado psicológico ou teológico sobre perdas e 

ganhos, sobre bênçãos ou maldições, eu só vim 

aqui te dizer que você deve abrir os olhos do seu 

coração e abranger a limitação da sua alma e 

compreender, que estamos nessa vida de 

passagem, a nossa viagem é para Nova Jerusalém, 

para a terra prometida pelo pai, e as ‘perdas’ dessa 

vida podem significar ganhos se enxergarmos 

tudo pela visão do Senhor, Ele tem sempre o 

melhor para nós. 

Por exemplo, você sabia que a palavra de 

Deus afirma que você pode e deve chorar pelos 
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mortos, pelos familiares e parentes, pela perda de 

um amigo querido, mas deve haver limite até para 

o tempo do luto? Até para chorar à perda de 

alguém existe previsão na palavra de Deus quanto 

ao tempo, você sabia disso?  

Em I Samuel 31:13 fala a respeito disso ‘E 

tomaram os seus ossos, e os sepultaram 

debaixo de um arvoredo, em Jabes, e 

jejuaram (prantearam, ficaram de luto) sete 

dias’ e Gênesis 50:3 dia assim ‘E cumpriram-

se-lhe quarenta dias; porque assim se 

cumprem os dias daqueles que se 

embalsamam; e os egípcios o choraram 
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setenta dias’, por isso eu não entendo e não 

há base bíblica para alguém chorar e ficar 

amargurado 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 

até 10 anos pela perda de alguém... Essa não é 

uma atitude de quem nasceu de novo e tem 

Cristo como o seu Senhor e salvador. 

Vou repetir esse texto não é um texto 

técnico ou fruto de um profundo estudo (ensaio) 

psicológico com propostas terapêuticas e nem 

vou dar a ele, a este texto, uma dimensão que ele 

pode não ter, pois a única intenção dele é: Ajudar 

a entender que a graça pode vir da ‘desgraça’ e em 

tudo e em todas as coisas, o Senhor estará pronto 
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para te ensinar e tirar da dor, lições de vida para 

uma nova vida. 

Deixa eu te contar uma última experiência 

com o Senhor. A mãe dos meus filhos Brenno, 

Brunna e Leonardo estava grávida quando no dia 

das mães de 1998 ela sofreu um aborto 

espontâneo. Estávamos em casa e corremos para 

o Hospital Doutor Balbino, no Rio de Janeiro, 

mas mesmo sendo muito bem atendida, não teve 

como salvar a criança e nós perdemos um filho 

no dia das mães... Que ‘presentão, hein?’ 

Eu e ela não vivíamos na melhor fase de 

nossas vidas, e a perda daquele bebê mudou tudo 
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em nossas vidas, a começar pelo meu pai, o ‘Seu 

Beto’, que já estava fora do Brasil há oito anos,  

ele morava em Nova Iorque, e quando soube da 

internação da minha esposa, pegou o primeiro 

avião e veio ao Brasil estar do nosso lado, e aquela 

‘perda’ foi o motivo que fez reaquecer em nossos 

corações o amor um pelo outro e em pouco 

tempo, após a alta hospitalar da minha esposa, ela 

foi consagrada a diaconisa e eu a pastor, voltamos 

firmes e fortes para a Casa do Pai. Dois anos 

depois estávamos liderando a igreja de Vila Isabel, 

no Rio de Janeiro. A perda gerou vida e ganhos. 
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Todas as ‘perdas’ podem gerar ganhos e 

existe há chance de que uma benção e de uma 

graça vir de uma ‘desgraça’. 

Descanse teu coração no Senhor. Que Deus 

te abençoe rica e abundantemente. 

 

Léo Vilhena 
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