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Léo Vilhena é pastor, escritor, jornalista,
psicólogo e músico. Durante 30 anos pregou
por todo o Brasil e viajou pela Europa falando
de Jesus Cristo e de Sua Cruz.
Pai de 7 filhos, Ana Carolina (in
memorian), Brenno, Leonardo, Bruna, Daniela, Sarah e
Beatriz, mudou-se em 2018 para o interior de São Paulo e após
um grave AVC tem se dedicado a escrever diariamente livros,
editoriais e outros textos para o Blog Pare, Pense e Reflita e
para a Editora Caminhos.
Autor de mais de 60 obras literárias, é autor do BestSeller ‘Desculpas não curam feridas’, este carioca de
Madureira é um ‘humorista amador’ e mantém um incansável
desejo de levar o Evangelho de Jesus para ‘terras distantes’,
com seu jeito peculiar e ‘irreverente’ de pregar a ‘tempo e fora
de tempo’.
Formado em Teologia pela ESTEP – Escola Superior
de Teologia e Psicanálise do Rio de Janeiro, Léo Vilhena é
Bacharel, Mestrado e Doutorado com ênfase em Bases
Doutrinárias. Foi por 20 anos Secretário Executivo do
Conselho Nacional de Pastores Evangélicos do Brasil.
E para alcançar povos e nações, decidiu seguir o
seguinte versículo: ‘Fiz-me de fraco para ganhar os fracos;
fiz-me de tudo para todos (inclusive de louco) ’. 1 Cor 9:22.

Lucas de Aguiar fontes
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Nota do autor: Desde de 2017 os meus livros (textos) são
criados e produzidos como num ‘papo de 30 a 45 minutos’
(o mesmo tempo que dura em média uma pregação –
mensagem), pois o entendimento que o Espírito Santo trouxe
ao meu coração, após o enfarte e AVC que me vitimou em
2017, é que os meus textos (livros) deveriam ser lidos nesse
mesmo espaço de tempo. Uma mensagem de 1 a 2 horas é
cansativa para quem está ouvindo (eu creio que o ideal –
equilíbrio - deve ser de 30 a 45 minutos), por isso, os meus
textos têm essa mesma dinâmica. Esse é o motivo que os
meus livros passaram de 200 a 300 páginas para 20 a 30
páginas.
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Aos jumentos, aos fariseus e aos
imbecis que estão abarrotando as
igrejas de fezes, acusando os irmãos
de dia e de noite, igual ao pai deles:
O diabo
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AMALGAMADA DE JUMENTOS
Para começo de conversa, 10% dos meus leitores e
90% dos brasileiros, de um modo em geral, não tem sequer
a mínima ídeia do que significa este título: Amalgamada de
Jumentos.
Mas em respeito aos meus 10% eu vou explicar o que
significa: Amalgamada vem do verbo amalgamar. O mesmo
que: combinado, misturado, caldeado, fundido (não
confundam com fudido), reunido, mesclado.
Então você já deve imaginar do que se trata esse
texto. Uma mistura de acusações que nos fazem de dia e de
noite.
Antes de começar a dizer o que eu penso, eu preciso
re-capitular o meu acervo literário. Eu já falei de fariseus,
jumentos, hipócritas, mulas, eguinos, cavalos e idiotas
cristãos em pelo menos 11 livros dos meus 81 livros escritos
8
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e publicados (todos registrados) e quero destacar os
principais na minha lógica):
A Loucura da Arrogância, A Morte e a vida na língua, A
Hipocrisia dos jumentos acusadores, Cajado, Crentes
endemoniados, Deus Condena as Tatuagens?, Juízes do
Diabo, Porta-Vozes do Diabo, Ovelhas Cegas, Um decreto
contra a hipocrisia e Um Dêmonio chamado Pastor.
E por que eu fiz esse ‘revival’ dos meus títulos?
Por que está começando a me cansar falar e falar e
falar dessas bestas humanas, destes Fariseus que entopem
as igrejas com as suas merdas vocais, e mesmo que a gente
mostra que eles estão errados, que ninguém é juiz de
ninguém, que Jesus (já ouviu falar dele?) manda (é uma
ordem dEle) ninguem julgar a ninguem, mais essas pragas,
esse vermes, esses vagabundos, esses demônios travestidos
9
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de obreiros e pastores, continuam a desfilar o seu veneno
contra os irmãos em nossas igrejas. Continuam a julgar, a
fazerem pré-concepções (esses jumentos nem sabem o que
é pré-concepção e vão ter que procurar no Google) e
continuam em suas poses de Reis e Sacerdotes, continuam
condenando os irmãos em suas igrejas.
Será que estou falando alguma bobagem?
Só aqui em Tupã eu conheço uns 10 pseudo-pastores
que fazem isso. E sabe o que MUITAS ovelhas estão me
pedindo?
- Pastor Léo, começa um culto na garagem de sua casa e eu
vou. Nos ensina a verdade bíblica.
Para ser bem sincero com você (como sempre sou),
realmente já me deu essa vontade, mas não senti que é a
hora e nem que é o certo a fazer... Preciso de apoio de
10
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irmãos comprometidos com a Obra de Deus, se isso
acontecer, poderemos pensar nessa possibilidade.
Mas, voltando ao assunto principal, eu estou
começando a ficar cansado de falar, aconselhar, admoestar
e a ensinar em meus livros, em minhas mensagens, em
minhas palestras e muitos continuam com as suas
diabólicas bocas servindo de Porta-Vozes do Diabo e
continuam tomando para si uma postura de Juízes do Diabo
(Juízes do Inferno), esses jumentos carregam em suas bocas
A morte e a Vida na língua, eles são Crentes Endemoniados
que investem nas Ovelhas Cegas que são mantidas em um
Cativeiro Religioso, e que fazem de suas igrejas, cadeias
espirituais e ainda ameaçam:
- Se você sair daqui, você vai perder a minha benção e você
vai para o Inferno.
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Como se eles tivessem esse poder.
Eu sei que muitos aqui em Tupã falam isso para as
suas Ovelhas que estão Cegas e aprisionadas, pois esses
jumentos não tem coragem de falar isso na minha frente ou
na minha cara.
Eu vou te contar apenas alguns versículos na Bíblia
que desmonta esses idiotas farisaicos: Leia Jeremais 23:1621, Deuteronômio 18:20 e Tiago 4:11,12.
Eu realmente gostaria de que você lesse essas 3
passagens bíblicas antes de continuar a ler esse texto, por
favor, pare de ler esse livro e leia essas passagens que eu
destaquei.
Leu?
Então, agora vamos começar a destacar algumas
amalgamadas:
12
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1 – Qualquer ‘profeta’ que profetizar o que Deus não
mandou falar, será morto, e essa morte pode ser física ou
espiritual, ou seja, quando der o último suspiro vai pegar o
elevador que desce direto para o inferno, sem escalas. Quem
disse isso: Leia Deuteronômio 18:20 e descubra. E mesmo
que eles sejam ‘grandes pastores ou profetas’, se
profetizarem o que Deus não mandou, Jesus já tem a
sentença prontinha para eles: ‘Muitos me dirão naquele dia:
Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? e em
teu nome não expulsamos demônios? e em teu nome não
fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente:
Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a
iniqüidade.’ Mateus 7:22,23
2 - Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às
palavras dos profetas, que entre vós profetizam; fazem-vos
13
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desvanecer; falam da visão do seu coração, não da boca do
Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: O
Senhor disse: Paz tereis; e a qualquer que anda segundo a
dureza do seu coração, dizem: Não virá mal sobre vós.
Porque, quem esteve no conselho do Senhor, e viu, e ouviu
a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra, e ouviu?
Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor; e uma
tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos
ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e
cumpra os desígnios do seu coração; nos últimos dias
entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas,
contudo eles foram correndo; não lhes falei, contudo eles
profetizaram. Jeremias 23:16-21;
3 - Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de
um irmão, e julga a seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei;
e, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz.
14
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Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém,
quem és, que julgas a outrem? Tiago 4:11,12;
4 - Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber,
ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos
sábados, Colossenses 2:16;
5 - Não julgueis, para que não sejais julgados.
Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com
a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós.
E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu
irmão, e não vês a trave que está no teu olho?
Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu
olho,

estando

uma

trave

no

teu?

Hipócrita (quem chamou os fariseus – falsos crentes – de
hipócrita, não fui eu, foi Jesus, eu só repito o que Ele mesmo
fala), tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em
15
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tirar

o

argueiro

do

olho

do

teu

irmão.

Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos
as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés
e, voltando-se, vos despedacem. Pedi, e dar-se-vos-á; buscai,
e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. Porque, aquele que
pede, recebe; e, o que busca, encontra; e, ao que bate, abrirse-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão
o seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe
dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar
boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que
está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem?
Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam,
fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas.
Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso
o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que
entram por ela; E porque estreita é a porta, e apertado o
caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
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Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós
vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos
devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura
colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos?
Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore
má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus
frutos;

nem

a

árvore

má

dar

frutos

bons.

Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no
fogo.Portanto,

pelos

seus

frutos

os

conhecereis.

Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino
dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que
está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
não profetizamos nós em teu nome? e em teu nome não
expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos muitas
maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos
conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniqüidade.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as
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pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a
sua casa sobre a rocha; E desceu a chuva, e correram rios,
e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não
caiu,

porque

estava

edificada

sobre

a

rocha.

E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre,
compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa
sobre a areia; E desceu a chuva, e correram rios, e
assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi
grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este
discurso, a multidão se admirou da sua doutrina;
Porquanto os ensinava como tendo autoridade; e não como
os escribas. Mateus 7:1-29.
Agora preste muita atenção no ítem 6:
6 - Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra
não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o
18
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Senhor não falou; com presunção a falou o profeta; não o
temerás. Ele será morto.Deuteronômio 18:22. Você
entendeu? Se uma profecia for lançada sobre a sua vida e
ela não se cumprir, aquela palavra não veio de Deus e sim
do diabo.
Depois desses 6 tópicos (eu poderia dar 600) qual é
a conclusão que chegamos?
Que os jumentos hipócritas que julgam os seus irmãos,
estão cometendo pecado? SIM. Estão e vão para o inferno.
Mas os irmãos que se deixam serem julgados e
enganados

também estão

pecando,

por

falta

de

conhecimento bíblico, se deixam enganar por vãs filofias.
Olhe o que a bíblia diz:
‘O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o
conhecimento’.
Oséias 4:6a
Isso vem acontecendo deste o Antigo Testamento –
19
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Pastores e Profetas que enganam o povo, por que o povo
não lê a bíblia e se tornam ‘presas’ fáceis para esses
engandores, eles falam qualquer merda, e o povo diz:
Amém. O povo é enganado por que não lê a bíblia, por que
se lessem, saberiam quando um profeta falar merda.
Agora leia Colossensses capítulo 2 e os versículos
4,7,16,18,20 e 21.
Agora, eu vou escrever em letras grandes para ver se
essas palavras entram na sua cabeça por que me parece
que existem crentes que são míopes, pois leem e nao
entendem a Palavra de Deus:

NÃO SEJAM JULGADOS POR
20
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NINGUÉM, SÓ POR DEUS. NÃO
ACEITEM ACUSAÇÕES DE
NINGUÉM, POIS NINGUÉM É
JUIZ DE NINGUÉM. SÓ EXISTE
UM JUIZ: DEUS. QUANDO
VOCÊ ACEITA ACUSAÇÕES,
VOCÊ TORNA-SE ESCRAVO DE
QUEM TE ACUSA. NÃO SE
SUBMETAM AOS FILHOS DO
DIABO.
Será que está claro para você agora?
21
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Eu vou repetir o que eu falei no texto ‘Inimigos
Gratuitos’.
Mesmo que as acusações venham de Apóstolos,
Reverendos, Pastores, Bispos, Obreiro, mesmo que venham
do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos e dos teus amigos,
NAO ACEITEM ACUSAÇÕES, corte o mal pela raiz, quando
começarem a falar MERDAS contra vocês, cortem a
conversa logo de início e diga o que o Apóstolo Paulo fala em
1º Coríntios 4:4
‘Porque em nada me sinto culpado; mas nem por isso me
considero justificado, pois quem me julga é o Senhor.’

1 Coríntios 4:4
Entendeu como você deve agir? Corte o mal pela raiz
e não aceite o peso das acusações de gente que não é o teu
juiz.
22
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Mas existem fariseus que vão dizer: ‘Ah, mas
acusações de pai e mãe temos que ouvir e ficar calados, por
que esta escrito, que devemos honrar pai e mãe.’
É verdade, temos que honrar e respeitar, mas se até
mesmo eles, estiverem fazendo coisas erradas, pr exemplo,
como acusações ou idolatrias, eu vou copiar um texto que
está na bíblia e vou te contar o que o Rei Asa fez:
‘E até a Maacá, sua mãe, removeu do seu reino para que
não fosse rainha-mãe, porquanto tinha feito um abominável
ídolo para servir de Asera; e Asa desfez esse ídolo, e o
queimou junto ao ribeiro de Cedrom’
1 Reis 15:13
A mãe estava errada e o rei retirou ela do reino. Você
entendeu como funciona? Não aceite acusações de
ninguém, por que quem acusa de dia e de noite é o diabo, e
23
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é a palavra quem diz.
Então quando qualquer pessoa abre a boca com
pretexto de te julgar, pode ter a ceteza: Você estárá ouvindo
a voz do diabo, mesmo que seja através da boca de seus
Apóstolos, Reverendos, Pastores, Bispos, Obreiros, mesmo
que venham do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos e dos
teus amigos, serão acusações vindas do inferno.
Condenações, acusações e dedo na cara, são atitudes
de jumentos que não são juízes nem deles mesmo.
E se você aceita ouvir acusações: A CULPA É SUA!
Lembre-se:

Quem me julga é o Senhor!
Que Deus te abençoe rica e abundantemente.
Pr. Léo Vilhena
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