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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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Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança
que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo
que está vendo? Mas, se esperamos o que ainda
não vemos, aguardamo-lo pacientemente.
Romanos 8:24.25
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Há uma luz no fim do túnel
Quem de nós nunca ouviu a frase de consolo e
esperança: Há uma luz no fim do túnel. Quem nunca ouviu?
Ela remete a esperança de persistir, de jamais
desistir, de que as nossas privações e provações são apenas
momentâneas e que no fim tudo se ajeitará. Quem nunca
ouviu essa frase motivadora?
Quantos e quantos versículos na bíblia falam dessa
verdade, da certeza que há esperança (Fé) e que tudo vai
acabar dando certo. Seja sincero comigo: quem nunca ouviu
essas frases?
Eu não lembro de onde eu ouvi essa frase pela
primeira vez, mas ela está no meu peito até os dias de hoje:
No fim tudo acaba bem, se não está bem,
é por que não chegou ao fim.
Autor Desconhecido
8

Há uma luz no fim do túnel

E se nós prestarmos a atenção nessa frase, ela até
tem lá o seu fundo de verdade e de razão.
Quantos e quantos milagres estão registrados na
bíblia, e quantos milagres aconteceram, quando não havia
mais esperança? Quando só o que havia era escuridão e
derepente uma luz brilhou?
Quantos e quantos milagres nós já presenciamos no
cotidiano, na vida real, e em situações onde não haviam
mais soluções e onde a ‘desesperança’ era o norte (a
realidade) daquela situação e de repente, tudo mudou, e o
milagre aconteceu, a Luz no fim do túnel ‘acendeu e
apareceu’.
Agora, eu quero te confessar algo muito pessoal: Eu
não estou escrevendo esse texto para os meus amigos,
leitores ou fãs, eu estou escrevendo para mim, e se por
acaso ele te fizer bem, ótimo, mas ele é todo direcionado à
minha alma e ao meu coração.
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Por mais que eu seja, e eu sou, uma pessoa
exponencialmente divertida, engraçada, otimista por
natureza, que tem no DNA a veia de humorista amador (dou
risadas o dia inteiro), que contagia e põe ‘fogo’ em quem
está à minha volta ou ao meu lado e que confia cegamente
em Deus e em todas as Suas promessas, eu também sou
feito de carne e osso, eu também sou ser humano e por isso
existem momentos que em minha vida eu preciso gritar e
pedir socorro, eu preciso pedir ajuda pois eu não sou
arrogante e muito mesno prepotente, e sei que tenho as
minhas limitações, e tem vezes que eu preciso pedir ajuda
para eu não naufragar ou sucumbir ao que o Apóstolo Paulo
chamou de Tristeza sobre Tristeza, e que na verdade
sabemos que hoje isso se chama Depressão, doença da
alma que até ELE, o grande herói da fé (Paulão), amargou
em seus últimos dias, sentindo-se abandonado pelas igrejas
e vendo seus amigos serem presos ou sofrerem com
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doenças.
Desde o meu taumático divórcio eu tenho enfrentado
uma luta diária e que já dura 2 anos, porém, eu tenho
reagido muito bem (na medida do possível), e eu não tenho
mais nenhuma mágoa da Pastora Suiane Vilhena (minha exmulher), pois mesmo que a realidade seja dura (ela me
traiu), atualmente eu oro por ela para que ela seja feliz na
escolha que ela fez e para que DEUS tenha misericórdia
dela... e por que eu digo isso?
Eu queria tem lembrar o que disse Jesus Cristo,
àcerca do divórcio, em Marcos 10:12
‘E se a MULHER deixar ou trair o seu marido, e casar com
outro homem, ela estará cometendo adultério.’
Quem disse essas palavras não fui eu, mas sim, Jesus
Cristo de Nazaré (versão na Linguagem de Hoje – VLH).
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Então, o que me fere tanto ao ponto de eu sentir
tristeza sobre tristeza? O que traz amargura à minha alma?
É a ausência das farras, bagunças, orações (elas
exigiam que antes de sairmos, todos nós, de mãos dadas ao
lado da porta do apartamento, falássemos com Deus), ou
seja, eu sinto falta das minhas TPMS prediletas: Dani (11),
Sarah (6) e Beatriz (3). As minhas princesas.
Elas são tudo para mim, são tudo em minha vida, e
não ter o convívio diário com elas e não assistir ao
crescimento delas, está me destruindo aos poucos.
E nessa ‘destruição’ tomei algumas atitudes erradas,
como por exemplo, quase fui encontrar satanás, numa noite
de profundo desespero.
Por que existem momentos em minha vida que uma
certa voz maldita, vem enchendo a minha cabeça com muita
insistência dizendo assim: Se mata logo e acaba com o seu
sofrimento.
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Essa voz é constante e cruel.
E o pior disso tudo, é que essa voz é insistente e
teimosa e ecoa quase que diariamente vomitando e
defecando essa decisão demoníaca em meus ouvidos e em
meu coração. As vezes os meus ouvidos viram uma privada.
Mas através da Graça de Deus e de sua imensa
misericórdia, eu acredito que ainda verei o milagre na terra
dos viventes e ainda verei essa luz no fim do túnel, desse túnel
escuro, sombrio e muito longo.
Não quero e não vou desistir (mesmo que por vezes
eu dê uma fraquejada) mas eu vou vencer a minha ‘cruz
pessoal’. Ainda existe uma cruz para cada um, o ‘espinho
na carne’ não esteve somente em Paulo.
O que aconteceu comigo, a desgraça do divórcio,
ainda sofrerá uma metamorfose e se tornará em Graça, uma
graça abundante, por que a glória da segunda casa será
maior do que a primeira e eu creio nessa promessa: Ageu
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2:9
E por que eu mantenho essa fé intacta?
Porque eu realmente creio em Jesus Cristo de nazaré,
ou seja, não estou afirmando que eu e a minha ex-mulher
vamos reatar (eu não confio mais nela), mas sei que o MEU
DEUS, em sua infinita bondade e misericordia pode me dar
de presente uma outra esposa, melhor do que a primeira, e
novamente recorro a Ageu 2:9 para manter essa confiança.
Nada e nem ninguém roubará de mim essa certeza e
confiança, por que eu Sei que Ele nunca me abandonou e
nunca me deixará ou me deixou sozinho, e mesmo diante de
um ‘túnel’ longo e doloroso (escuro) Ele nunca me
abandonou e nem vai me abandonar (estou dizendo isso
para a minha alma), porque no fim do túnel há uma luz, e
ela se chama JESUS... Persista e jamais desista.
Pr. Léo Vilhena
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