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Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio; ensina ao
justo, e ele crescerá em entendimento.
Provérbios de Salomão 9.9
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Prefácio
São insondáveis e infindáveis os caminhos da fé. E como disse
Habacuque, é dela que vem a vida do justo. Rubens é um bom
exemplo disso. Cada etapa de sua existência é uma prova do poder da superação que vem da crença em Deus e se irradia numa lição que enobrece e dignifica a vida. Do menino pobre, bom filho,
bom irmão, bom amigo, que chegou a enfrentar a fome, nos fica a
imagem de um Moisés retirado das águas do Rio Nilo. Do adolescente, que levantava cedo, que enfrentava uma jornada precoce,
injusta e exaustiva, como servente num canteiro de obras, nos
vem a aptidão para o trabalho e a tenacidade e a bravura da raça
brasileira. Do estudante carente, a frequentar uma biblioteca,
sem acesso aos bons livros, sem professor particular, sem uniforme
e sem material escolar adequado, que dormia debruçado sobre os
cadernos, remonta o desejo de vencer.
Foram tantas lutas e dificuldades que outro teria desanimado, mas não Rubens, cujo ideal que o animava, e o sonho que
acalentava sua alma, nasciam da fé. Foi assim, que esse jovem,
transpondo armadilhas e obstáculos, superando dificuldades
financeiras, e na aptidão física, carência alimentar, ergueu os
olhos para enxergar as manhãs ensolaradas do porvir e romper
nos horizontes infinitos da esperança a perspectiva iluminada
do seu destino. Oficial do Exército Brasileiro, formado a golpes
de bravura e perseverança, numa forja de valentes, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, onde demonstrou disciplina,
amor à Pátria e aptidão para o comando pelo exemplo. Tamanho
era o vulto de sua realização que outro, vindo de onde veio, que
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Do Monturo

muitos se dariam por satisfeitos, menos Rubens, cuja energia
imbatível nascia na sua profunda convicção do cumprimento
das promessas de Deus.
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Os engenheiros
Rubens Teixeira
e Senador
Marcelo Crivella
no Morro da
Providência.
Rubens auxiliando de perto
o seu amigo
senador na
incansável
busca de
alternativas
para socorrer os
pobres daquela
comunidade
carente, construindo suas
casas.

No Instituto Militar de Engenharia, com criatividade e inteligência, ele alcança o grau de engenheiro nuclear. Depois,
formou–se em Direito, enfrentou e superou diversos concursos
públicos, indo prestar serviço junto à elite do pensamento econômico brasileiro, no Banco Central do Brasil, onde foi distinguido
por sua tese de pós-graduação, com prêmio conferido pela Secretaria do Tesouro Nacional, entre dezenas de trabalhos apresentados por outros tantos doutores não menos brilhantes, não menos
qualificados.
Mas o cidadão Rubens, casado com Marta, dama ilustre, que
possui toda a ternura das delicadezas do coração, da mulher virtuosa descrita na Bíblia, e que tem devotado todo o
carinho, afeição e compreensão, companheira fiel
na tormenta e no esplendor, juntamente com seu
filho Renan, sim, é aí, na família, que se encontra
o maior tesouro, a maior graça e a mais luminosa
e irradiante manifestação da presença de Deus no
caráter desse seu servo.
Dizia Salomão que quem elogia seu próximo lhe arma uma
cilada. Não prestaria tal desserviço a um irmão, por quem tenho
apreço e admiração. Esse livro, com esse despretensioso e modesto prefácio tem como objetivo exclusivo enaltecer a fé e glorificar
o seu autor e consumador, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem,
reverentemente, devotamos nossas vidas e a quem consagramos
toda a honra e toda a glória pela obra redentora que realizou na
vida de Rubens.

Marcelo Crivella
Senador da República
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Introdução
Não há nada mais importante em nossos dias para milhões
e milhões de jovens que povoam as igrejas evangélicas, que
ter uma vida bem sucedida tanto espiritualmente quanto materialmente. Todos desejam ser “alguém” na vida.
O jovem de hoje está um pouco diferente daqueles de alguns anos atrás que eram incentivados, por seus líderes religiosos, a deixarem “tudo” para se ocuparem com a “Obra
de Deus”. Esta determinação precipitada gerou muitos outros
líderes cheios de vontade e fé para realizarem a Obra do Senhor, porém completamente incapazes materialmente falando. Obreiros semianalfabetos que mal compreendem a própria Bíblia que possuem. Por causa disso, é comum ouvirmos
a frase: “os crentes são analfabetos”, “os crentes são muito
ignorantes”, etc.
Será que era isso que Deus queria? Obreiros que se apresentam nos púlpitos das igrejas e até em programas de rádio e
televisão falando “a gente fomos” ou “nós se”. Confundindo
pronomes como, por exemplo, sua, com tua, etc.
Estamos vivendo a geração da informática e os jovens de
hoje não querem mais perder um bom emprego, ou um bom
cargo na empresa, por causa de falta de estudo e formação
isuficiente.
Já chega de termos os melhores cargos e posições ocupados
por pessoas completamente contrárias ao evangelho. Já chega
de doutores ateus. Temos que encher o mercado de doutores
crentes no Senhor Jesus Cristo. Mas, para que isso aconteça,
temos ainda uma longa caminhada pela frente.

Miolo_livro_PrRubens_COMPLETO_DEBORAH.indd 13

30/11/2010 16:18:21

Do Monturo

14

Não é muito fácil para um jovem pobre e de família humilde conseguir vencer as barreiras exigidas para uma formação
de destaque. O Ensino que o governo se dispõe a dar, o Ensino
Básico, dado pela Prefeitura, e o Ensino Médio, dado pelo
Estado, não são de primeira qualidade. Nosso País, a bem da
verdade, não tem uma política que dê prioridade ao ensino.
Os professores, mal pagos, não podem se dedicar com afinco devido à enorme carga horária a que se expõem. Como
um menino de família pobre, sem o mínimo necessário para
comprar livros e cadernos, pode conseguir vencer e chegar a
uma faculdade? A grande maioria abandona os estudos para
trabalhar e ajudar seus pais no sustento do lar.
Talvez você, caro leitor, seja mais uma vítima desse sistema
corrompido e desumano do qual estou falando. Em meio a
tudo isso surgem duas alternativas: 1ª, aceitar, como se fosse um “carma”, o destino de nascer pobre e morrer pobre,
engolindo a idéia de maldição hereditária que diz “meu avô
foi assim, meu pai foi assim e eu serei assim também”; ou 2ª,
lutar, com a ajuda de Deus, para mudar esse quadro e achar
um “lugar ao sol”.
Quando olhamos para a Palavra de Deus, vemos muitos
exemplos fantásticos de jovens fadados ao anonimato e a
miséria total que mudaram o curso da própria história. Por
exemplo:
1º Davi – Último filho de uma família de soldados insignificantes, de um exército também insignificante naquela época, de uma
nação subjugada pelos filisteus. Davi, nessa época, era tão insignificante que, até na hora de a família se assentar à mesa para comer
em uma ocasião tão importante, que era a visita do sacerdote de
Israel, ele foi deixado de fora. Foi necessário que o sacerdote interrogasse a seu pai sobre o fato de haver ou não mais filhos e determinasse que seu pai mandasse chamá-lo, mesmo a contragosto
de todos. Determinou ainda que não se sentassem à mesa sem que
esse último chegasse. Davi, menosprezado por todos, trabalhava
enquanto todos se divertiam e comiam. Porém, Deus tinha planos
extraordinários para a vida do pequenino1 Davi. Da raiz de Jessé, o
belemita2, o Senhor levantaria a Davi, para transformá-lo no maior
rei que Israel já teve em toda a sua história.
1 – Primeiro Samuel cap. 16. Versículos de 1 ao 13;
2 – Primeiro Samuel cap. 16. Versículo 1
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2º José – Quem poderia imaginar que um menino de treze anos3, odiado por seus próprios irmãos4, vendido como escravo5, e preso por um crime que não cometeu6, poderia se
transformar na segunda pessoa mais poderosa do mundo de
sua época? Depois de tudo, José ainda abençoou toda a sua
família, inclusive seus irmãos traidores.
3º Daniel – O que não dizer desse tão grande exemplo de
fé e desprendimento. Ainda era um mancebo quando foi levado cativo para a Babilônia7, mas não perdeu a sua fé e Deus
lhe deu sabedoria8 e o transformou em uma das pessoas mais
influentes de dois reinos consecutivos: babilônico e persa9. E,
ainda, engrandeceu aos seus companheiros.
Dentre outros não menos importantes.
Todos sabem que, além das minhas atividades como pastor
presidente e com a Faculdade, também sou pregador itinerante e leciono em vários lugares. Praticamente todas as vezes
que dou um estudo incentivando jovens ao estudo secular,
mostrando-lhes exemplos bíblicos como os que mencionei
acima, recebo as mesmas respostas: “eles conseguiram porque
eram santos”; ou, “isso foi só naquele tempo em que a cultura
era outra, agora não é mais assim”; ou outras respostas desse
tipo. Talvez, depois de todos esses exemplos, você, leitor, esteja pensando da mesma maneira e achando que em nossos dias
as coisas não são mais assim.
Como, por exemplo, um menino pobre, filho de uma família
bem humilde de nossos dias, poderia ocupar a cadeira mais
importante, administrativa e financeiramente falando, de uma
das empresas estatais mais importantes do nosso País?
Então, permita-me que lhe apresente um exemplo do qual
podemos tirar muitos ensinamentos para os jovens de nossa
época. Um jovem que aos seus 37 anos de idade possui um dos
currículos mais invejáveis de nosso País.
Deixe que eu lhe mostre o exemplo de um vencedor, filho de
um ascensorista de elevador, que já aos sete anos era um grande

15

3 – Gênesis cap. 37. Versículo 2
4 – Gênesis cap. 37. Versículos de 18 ao 20
5 – Gênesis cap. 37. Versículos 27 e 28
6 – Gênesis cap. 37. Versículos de 10 ao 20
7 – Daniel cap. 1. Versículos de 1 ao 4
8 – Daniel cap. 1. Versículo 20
9 – Daniel cap. 2. Versículos de 46 ao 49
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lutador sobrevivente de muitas enfermidades cruéis que o assolaram. Alguns chegavam a dizer: “que futuro vai ter esse filho de
ascensorista cujo pai tem tantos filhos para sustentar?”
Acompanhe-me por algumas páginas e eu lhe darei um exemplo
de vida que trabalhou de vendedor de ferro velho, lavador de carros,
e chegou a ser rotulado por um professor de “semi-idiota”.
Quem poderia imaginar que aquele menino magro, cheio de feridas e com a barriguinha grande poderia ter hoje o seguinte currículo:

16

1) Doutor em Economia, pela Universidade Federal Fluminense;
2) Mestre em Engenharia Nuclear, pelo Instituto Militar
de Engenharia;
3) Pós-graduado em Auditoria e Perícia Contábil, pela
Universidade Estácio de Sá;
4) Engenheiro de Fortificação e Construção, pelo Instituto
Militar de Engenharia;
5) Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro;
6) Bacharel em Ciências Militares, pela Academia Militar
das Agulhas Negras;
7) Conquistou o Prêmio Tesouro Nacional, em 2007, promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional, com a sua tese
de doutorado;
8) Conquistou o prêmio Paulo Roberto de Castro, promovido pelo Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central,
em 2007, com a sua monografia de Direito adaptada;
9) Vários artigos publicados, sobre Economia e Direito, em
revistas científicas dentro e fora do Brasil;
10) Diretor Financeiro e Administrativo da Petrobras
Transporte – TRANSPETRO;
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12) Professor universitário de algumas matérias, por ex.:
Matemática, Direito, Economia, etc.;
13) Oficial da reserva do Quadro de Engenheiros Militares
do Exército e membro da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG/RJ); e
14) Membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil
(AELB).
Aquele Professor que rotulou seu aluno franzino de “semiidiota”, não sabia, que, embora suas palavras fossem profundamente pejorativas e malignas, Deus as usaria como um troféu para premiar a vida de Rubens.
É exatamente a história deste campeão que eu gostaria de
lhe apresentar. Tenho a mais absoluta certeza de que, se a
Bíblia Sagrada ainda estivesse sendo escrita, por certo, não
deixaria de fora um exemplo tão importante para os jovens
pobres e humildes de nossos dias.
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11) Analista do Banco Central do Brasil;
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1
A infância
1.1 - A situação econômica da família
A Vida de Rubens tem início como a de qualquer outra criança nascida na periferia do Rio de Janeiro. Filho
de um casal com poucos recursos financeiros, o seu pai
era ascensorista de elevador, enquanto sua mãe se ocupava de cuidar da família.
De acordo com seus registros, o nascimento de Rubens
foi num daqueles dias de primavera de 1970, em plena
ditadura militar. As flores enfeitavam as árvores das calçadas por toda a cidade que ainda estava com suas ruas
pintadas de verde e amarelo. O povo ainda se alegrava
pelas ruas porque o Brasil se consagrava tricampeão mundial de
futebol. Em meio a tudo isso, no dia 11 de outubro, véspera do dia
das crianças, nascia o terceiro filho dos seis que seus pais teriam.
Segundo afirmam seus pais, a gravidez de Rubens foi cercada de incertezas, pois, os médicos que tratavam de sua mãe,
depois de alguns exames também em seu pai, notaram algumas
incompatibilidades fisiológicas e afirmaram que em uma possível gravidez a partir do terceiro filho a criança poderia nascer
com problemas sérios de saúde. Não se sabe se de alguma forma
estas incompatibilidades influenciaram na saúde do menino que
foi muito frágil durante a sua infância.
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Lídia, Rubens
(o segundo da
esquerda para a
direita), Elienai,
Eliel e Paulo,
no terreno onde
moravam, quando crianças,
segurando placa
com a inscrição
“JESUS CRISTO, PRÍNCIPE
DA PAZ”, em
dezembro de
1981, aos 11
anos. Reparem
como ele era
pequeno para
onze anos.

Embora fosse uma família que passasse por muitas restrições financeiras, seus pais possuíam uma sabedoria incomum
própria dos que têm o Espírito Santo. Temiam a Deus e irradiavam fé nos filhos. Ensinavam aos filhos que, mesmo não
possuindo bens, guardassem a fé em Deus, que provisionaria tudo o que precisassem. Viviam no limite, mas não havia
incerteza do que comer ou vestir. A frase repetida inúmeras
vezes por seu pai era: “Deus proverá”, e isso era algo sempre
comprovado.
Antes de Rubens seus pais tiveram: o primogênito Paulo,
a segunda gravidez foi a de Lídia e, após ele, nasceram Eliel,
Elienai e Ebenézer. Os ensinos dados por seus pais foram tão
eficazes na Palavra de Deus que os seis filhos até hoje servem
ao Senhor com as suas famílias. Quatro filhos e duas filhas.
Família grande para quem ganhava pouco mais de um salário
mínimo.
Seus pais moravam em Rocha Miranda à
época do seu nascimento e eram membros da
Assembléia de Deus em Marechal Hermes. Na
ocasião, uma criança magra, feia e de cabeça
que pendia para um dos lados, foi apresentado a
Deus pelo pastor José Leite de Lacerda, recolhido à Glória ainda no início da década de 1970.
Em 1976, antes de completar 6 anos, seus pais
se mudaram para Santa Margarida em Campo Grande.
No início da década de 1970, seu pai saiu em defesa dos
seus avós maternos que moravam na região de Parati para que
não perdessem suas terras que estavam prestes a serem tomadas. Como recompensa, do resultado que obteve na venda
das terras, recebeu uma quantia de recursos que lhe permitiu pagar parte de um imóvel em um dos bairros de Campo
Grande no Rio de Janeiro. Foi a primeira aquisição da família,
pois, até ali, o salário de Paulo, um pouco mais que um salário
mínimo, ainda tinha que ser multiplicado por Deus para o
pagamento do aluguel. Antes deste período, a família morava
em casas alugadas.
Para que se evidencie a dificuldade em que viviam, a casa
tinha cerca de 35 metros quadrados e, no lugar do muro, uma
cerca de arame farpado. O banheiro era do lado de fora, tinha
apenas parte do teto e a porta semidestruída de tanto pegar
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chuva e sol. Era uma casa com telhas velhas que permitiam
muitas goteiras e, praticamente, chovia também no seu interior. Havia um fogão à lenha onde a sua mãe, em esforço descomunal para economizar o pequeno salário do seu pai, antes
tinha que catar lenha para fazer a comida. Quando os colegas
iam à sua casa era motivo de chacota no dia seguinte. A água
era armazenada em um latão de 200 litros, cheio por meio de
uma mangueira com água vinda da casa ao lado, que era da
zeladora da igreja União Evangélica Pentecostal, em Santa
Margarida, que cedia gentilmente o líquido sagrado. Essa casa
velha e pequena era a única compatível com as condições
financeiras do seu pai. Creio que foi ali que teve início o treinamento para a guerra real que Rubens enfrenta até hoje.
Houve um caso em que seu pai teve de amargurar ouvir
de um dos condôminos do prédio onde trabalhava que criava
seis filhos para passar fome. Este cidadão conheceu parte do
futuro desses filhos que contrariava a sua
opinião sobre eles.
Quantos jovens de hoje podem estar
vivendo nas mesmas condições que Rubens vivia e estarem se perguntando: até
quando vou ter que aguentar isso? Será
que Deus não me ama? Para você leitor,
eu aproveito a oportunidade para lhe dizer:
“ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide;
o produto da oliveira minta, e os campos não produzam
mantimento; as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e
nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no SENHOR, exultarei no Deus da minha salvação” 10.
Foi exatamente isso que os pais de Rubens ensinaram os
filhos a fazerem, e eles aprenderam desde pequeninos.
Você, leitor, creia no Senhor Jesus, ainda que tudo esteja dando errado e pareça que você está sozinho no mundo.
O profeta Isaías nos exorta com as seguintes palavras:
“Quando passares pelas águas, estarei contigo, e, quando
pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo
fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti” 11.

21

Com cerca
de 8 anos. Na
frente, o 5º da
esquerda para
a direita, no
grupo infantil.
Uma camisa
ficou com pintura borrada
e justamente
essa foi dada a
Rubens.

10 – Livro do Profeta Habacuque cap. 3. Versículos 17 e 11
11 – Livro do profeta Isaías cap. 43. Versículo 2
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1.2 - A personalidade e a determinação
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Da esquerda
para a direita
Rubens é o
terceiro, com
aproximadamente 12 anos.
A seqüência é:
Paulo,
Lídia,
Rubens,
Eliel
e Elienai.

Depois do que relatei acima, já ficou claro que a personalidade e a determinação dos pais de Rubens eram muito fortes,
caso contrário, não teriam persistido até o fim e alcançado a
vitória.
Essa influência pautou também a personalidade forte
daquela criança frágil. Certa ocasião, sua mãe ganhou uma
Bíblia em um concurso de perguntas e respostas na igreja.
Rubens sentiu-se desejoso de lê-la e seus irmãos mais velhos,
também crianças, diziam que ele queria lê-la somente porque
ela era nova, mas ele estava determinado e, aos sete anos de
idade começou a ler aquela Bíblia e, aos nove, concluiu sua
leitura. Seguiu o exemplo de seus pais que, mesmo em grandes dificuldades, encontravam tempo para ler a Bíblia toda.
Outro exemplo dessa personalidade era quando via as
crianças se batizarem aos doze anos de
idade e ingressarem na mocidade, tendo
em vista ser um grupo pequeno. De forma
provocativa, mesmo que mais novo, dizia
que aos doze anos uma pessoa ainda não
era jovem. Argumentava ainda que só se
batizaria na mesma idade de Jesus Cristo,
aos trinta anos. Graças a Deus sua idéia
mudou e aos quinze passou pelas águas.
Certa ocasião, convidado a pregar, aos dez anos, leu a Palavra de Deus e, em vez de pregar a mensagem, declarou:
“agora passo a palavra ao meu pai”.
Gostava de diversões simples, como carrinhos de latas de
óleo, e outros brinquedos rudimentares, era a sua rotina com
seus irmãos.
Desde pequeno tinha uma tendência para a economia,
plantava hortas no quintal para ajudar no reforço alimentar
da família, juntava garrafas que seriam trocadas por pintinhos
a serem criados no terreno para posteriormente serem consumidos.
Desde cedo, a despeito da fragilidade da sua saúde, ganhava a confiança dos que o rodeavam, em especial dos seus pais.
Aos dez anos, seu pai autorizou que fosse só do Rio de Janeiro
a Ubatuba, em São Paulo, para a casa dos seus avós maternos.
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Seu pai adotou como princípio não adquirir televisão até que
todos os filhos tivessem a sua personalidade formada.
Alguns diziam que essa reclusão deixaria seus filhos desatualizados e atrasados. Outros diziam que os filhos daquele
ascensorista não dariam para nada, pois eram criados presos
no quintal de casa. Aquelas crianças que não podiam sair do
quintal, iam quase todo dia à igreja, que era ao lado da casa
que moravam.
Aquele garoto comum entre os demais saía voluntariamente para evangelizar com seu pai, andando alguns quilômetros
todo domingo. Faziam vigílias e oravam juntos até as três horas
da manhã, várias vezes. Estava sendo treinado para a guerra.
Será que não é o que esta faltando a você leitor, dedicar mais
tempo aos seus filhos e cuidar melhor da vida espiritual de
toda a família? A Bíblia nos exorta:
“Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando
envelhecer, não se desviará dele” 12.

23

1.3 - A igreja
Como já ficou claro acima, na sua infância morou ao lado da igreja e ia a quase todos os trabalhos. Tocava instrumentos de percussão, como
pandeiro, tarol e bumbo e chegou a tocar flauta
doce. Estava sempre atualizado com relação aos hinos novos
que cantavam no rádio e era só o que podiam ter, já que seu
pai não admitia televisão em casa.
Gostava de ir à igreja cultuar a Deus e encontrar as crianças para brincar. Ao final do dia, nos cultos noturnos da igreja,
sentava-se sempre no mesmo canto e, muitas vezes, logo dormia. De tanto dormir no mesmo lugar a pintura foi saindo e
deixando a marca da sua cabeça e de seu ombro. Este costume
lhe rendeu um susto. A igreja saiu de ônibus e esqueceramno dormindo. Só foi lembrado quando o ônibus estava longe.
Como não havia celular, foi angustiante para a sua família,
pois já era tarde da noite.
Por ser leitor assíduo da Bíblia, ele chegava a ler até 12 capítulos por dia, normalmente ganhava prêmios em concursos
da igreja ou competições bíblicas em outras programações.

A foto mostra
Rubens aos 15
anos de idade
no momento
em que estava
sendo batizado
nas águas pelo
Pastor Getúlio
Xavier.

12 Provérbios cap. 22. Versículo 6
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Foto histórica
– Rubens com
seis anos de idade, na primeira
série do ensino
fundamental na
Escola Municipal Lycio de
Souza Carvalho,
em Santa Margarida, Campo
Grande.

Tinha uma vida assídua na igreja, temia a Deus, lia a Bíblia
e orava, mas demorou a se decidir pelo batismo nas águas.
Diferente das demais crianças que o faziam ao completarem
doze anos, Rubens se batizou somente aos quinze, depois de
ser instado pelo pastor Alceu, homem de Deus, pastor da igreja e amigo da família, que lhe disse que, se optasse mais uma
vez por não se batizar, deveria dizer o porquê da recusa. Não
tendo o que argumentar de forma convincente, temendo a
ação do Espírito Santo, aceitou o batismo. A demora do batismo não foi em função de falta de temor, mas por entender
que sempre ainda havia algo a melhorar em sua postura com
Deus.

1.4 - A escola
Foi matriculado aos seis anos de idade na primeira série
do ensino fundamental na Escola Municipal Lycio de Souza
Carvalho, em Santa Margarida, Campo Grande.
Sempre comprometido com as atividades escolares,
certa vez acordou atrasado. Arrumou-se de qualquer jeito e saiu. Sua mãe, cuidadosa, o alcançou
na esquina e, com uma fralda molhada, foi limparlhe o rosto que estava cheio de remelas. Era uma
das crianças mais pobres dentre os demais alunos
que também eram de famílias de baixa renda, mas
já era ensinado em casa que Deus pode tudo e que a sua
esperança seria firmar-se nos princípios sagrados das Santas
Escrituras.
Da primeira à quarta série do ensino fundamental não teve
dificuldades no desempenho escolar, mas também não teve resultados exuberantes. Talvez a vida de restrições associada a
algumas características pessoais, como a falta de habilidade
em lidar com apontamentos em sala de aula, tenha cooperado
para o desempenho medíocre. Hoje Rubens supõe que as suas
dificuldades de copiar a matéria no caderno era por conta da
miopia e do astigmatismo que só foi identificado quando já
era adulto. Nestes quatro primeiros anos, estudou com a mesma professora, Josenete Cruz de Albuquerque, sendo que na
quarta série esta professora dividia o horário com outra professora.
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1.5 - Os trabalhos
Desde a infância, procurava ajudar a seus pais na alimentação dos irmãos e plantava hortas no quintal onde
moravam. Sua mãe aproveitava o espaço e criava
galinhas e patos e Rubens ia diariamente ao galinheiro pegar ovos frescos.
Na pré-adolescência buscou obter recursos
trabalhando em diversas atividades, como vendendo ferro-velho, ajudante em obras, lavando
carros, na busca de obter alguns trocados que em
geral eram utilizados para ajudar seus pais. Era uma vida difícil. Estes serviços não apareciam sempre. Todavia, procurava
fazer o melhor, pois esperava com isso fazer jus ao que recebia
e ser chamado outras vezes. Jamais foi obrigado por seus pais
a realizar estes trabalhos, tratava-se de uma escolha individual e voluntária.
Seguia o exemplo de Davi, que, ainda bem menino, já ajudava a família e apascentava o rebanho do pai. Isso não foi
muito fácil:
“Então, disse Davi a Saul: Teu servo apascentava as ovelhas de seu pai; e vinha um leão ou um urso e tomava uma
ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava
da sua boca; e, levantando-se ele contra mim, lançavalhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim, feria o

Deus Ergue um Vencedor

Embora pobres, seus pais sempre foram muito preocupados
com a educação dos filhos, colocando-os inclusive em explicadoras. Na primeira série, houve uma seleção dos melhores alunos para que continuassem naquela série, enquanto os demais
precisariam fazer o antigo curso CA que, à época, antecedia a
primeira série do ensino fundamental. Nesta seleção, foi um
dos que não retroagiram, e se manteve na primeira série.
A preocupação de seus pais em dar aos filhos o melhor ensino
que podiam, dentro de suas condições, estava em sincronismo
com a Palavra de Deus (“Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais
sábio; ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento” 13).

25

O garoto
pobre da periferia aos 13 anos,
junto com a sua
irmã Lídia. Ao
fundo, o terreno arborizado
onde moravam.

13 – Provérbios cap. 9. Versículo 9
14 – Primeiro Livro do Profeta Samuel Cap. 17. Versículos de 34 até 36
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teu servo o leão como o urso; assim será este incircunciso
filisteu como um deles; porquanto afrontou os exércitos do
Deus vivo”. 14

Do Monturo

1.6 - A saúde frágil

26

O Caminhão
que Rubens
lavava para
ganhar
alguns
trocados

Passar mal era uma rotina. Desmaios em momentos inoportunos, como no supermercado, dentro do trem, e na escola.
Até os 7 anos de idade, foi acometido de diversas enfermidades que exigiram tratamento específico, como hepatite
e nefrite, como também algumas doenças comuns: sarampo,
catapora, coqueluche, caxumba, e outras. Por conta da nefrite, Rubens vivia inchado e com o corpo cheio de feridas.
A saúde de Rubens era debilitada e frágil. Por diversas vezes
desmaiava e era socorrido. Exigia sempre cuidados especiais
dos pais. Havia um cuidado especial para que não deixassem
passar da hora das refeições, nem nos dias de
festa quando este horário costuma ser flexível.
Também era conhecido por comer demais e,
talvez por isso, era muito barrigudo, além de
ser conhecido como cabeçudo, pela cabeça
grande que pendia para um dos lados.
Uma das recordações que tem, certamente
permitida por Deus pela pouca idade que tinha
na época e, talvez, uma das mais graves situações de risco de
morte, foi quando depois de um desses desmaios, acordou em
cima de algo como uma pia ou mesa de cimento do Hospital
Carlos Chagas, em Marechal Hermes, Rio de Janeiro. Quando
abriu os olhos, viu os médicos jogando-lhe água gelada com
garrafas tiradas da geladeira. Eles a jogavam sobre o seu corpo
que jazia naquela mesa de cimento. Os parentes que também
estavam ao redor, junto com os médicos, ao verem seus olhos
se abrirem, exultaram de alegria.
Seus pais e tios que testemunharam o acontecimento se
surpreendem quando Rubens afirma se lembrar deste fato. No
dia em questão, Rubens teve uma febre muito alta que chegou
a atingir quarenta e dois graus, já estava ficando roxo e quase
entrando em convulsão. Os médicos decidiram jogar-lhe água
15 – Salmos cap. 217 Versículo 1
16 – Salmo cap. 30 Versículo 3
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gelada como um recurso extremo, pois o cérebro e outros órgãos poderiam ser afetados pela alta temperatura do corpo.
Rubens poderia ter morrido, mas o Todo-Poderoso resolveu
mantê-lo vivo. Seus pais guardavam as palavras do Salmista
que diz:
“O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem
temerei? O SENHOR é a força da minha vida; de quem
me recearei?” 15
“SENHOR, fizeste subir a minha alma da sepultura; conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo”. 16

27
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2
A adolescência
2.1 - Tentando aprender uma profissão
Trabalhava em um laboratório de prótese dentária sem salário fixo, ganhando apenas o que resolviam lhe pagar, e, por isso,
diversas vezes nada recebia. Este trabalho tinha como objetivo
o aprendizado da profissão. Seu pai, homem prudente e pensando no futuro do filho, esperava que frequentando o laboratório
aprendesse a profissão que era, em boa parte, prática. Como se
esperava, aprendeu, ali, muita coisa, mas não o suficiente para
tornar-se um profissional na área. Ajudava nos serviços de menor
grau de complexidade, mas continuava na condição de “aprendiz”
e isto não lhe garantia pagamento fixo de salário. Talvez a falta
de destreza tenha contribuído para que não tivesse progresso no
aprendizado da profissão. A falta de perspectivas lhe incomodava
profundamente, mas não lhe tirava a esperança.
Nesta ocasião, caminhavam cerca de 2 quilômetros, a pé, de
casa até a estação de trem de Inhoaíba, na ida e na volta do trabalho, para economizarem a passagem. Recursos que eram utilizados para pagar o curso realizado pelo seu irmão Paulo.

2.2 - O desejo de ser militar
Ainda na adolescência, começou a vislumbrar o que gostaria de
ser e escolheu a carreira militar. Embora soubesse das dificuldades
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que teria pelo nível de ensino deficiente que tivera na rede pública, associada à dificuldade que teria de enfrentar para participar
de um concurso das escolas militares, nutriu esse desejo e fixou-o
como meta.
Em 1984 terminou o seu curso fundamental na Escola Municipal Barão de Santa Margarida, em Campo Grande, depois de
cursar os sete primeiros anos na Escola Municipal Lycio de Souza
Carvalho. Tinha a expectativa de estudar o antigo segundo grau
(ensino médio) em escolas de bom nível, como Colégio Pedro II,
Colégio Militar, mas teve as suas expectativas frustradas. Tudo
parecia muito difícil. Restava apenas a fé de que, em algum momento, Deus faria algo para mudar as circunstâncias de tanta dificuldade, falta de perspectivas e oportunidades. Sem a interferência de Deus, a expectativa era de uma vida modesta e sem muitas
alternativas. Suas esperanças começaram a ceder diante de tantas
dificuldades. Mas, nesses momentos, ele se lembrava da Bíblia, e
lia textos que o faziam voltar a ter esperança. Textos como:
“Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está
em ti”17;
“Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a
minha esperança”18;
“Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da
nossa salvação; tu és a esperança de todas as extremidades da
terra e daqueles que estão longe sobre o mar”19;
“pois tu és a minha esperança, SENHOR Deus; tu és a minha
confiança desde a minha mocidade”20;
“para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus
mandamentos”21;
“Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me
deixes envergonhado da minha esperança”22;
“Salmos 146:5 Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó
por seu auxílio e cuja esperança está posta no SENHOR, seu
Deus”23.
17 – Salmos cap. 39 Versículo 7
18 – Salmos cap. 62. Versículo 5
19 – Salmos cap. 65. Versículo 5
20 – Salmos cap. 71. Versículo 5
21 – Salmos cap. 78. Versículo 7
22 – Salmos cap. 119. Versículo 116
23 – Salmos cap. 146. Versículo 5
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2.3 - O exemplo do irmão mais velho
No ano de 1986, seu irmão mais velho, Paulo, passou no concurso para sargento do Exército aos 18 anos de idade. (Esse seria
também um grande exemplo de vida a ser contado). Formou-se no
final daquele ano. No segundo ano do ensino médio, também ao
final de 1986, Rubens prestou concurso para Sargento Especialista
da Aeronáutica que exigia o ensino fundamental e não foi aprovado. Obteve notas desanimadoras. Nível de acerto de cerca de
10% da prova de física e química que eram de múltipla escolha.
Os acertos foram frutos de escolhas aleatórias (chutes). Este era o
diagnóstico do seu preparo intelectual para enfrentar, no ano seguinte, o concurso para oficial que pretendia.

Deus Ergue um Vencedor

Quando percebeu que não teria condições de estudar em colégio de bom nível, escolheu estudar naquele que lhe permitisse fazer
supletivo do ensino médio. Assim, terminaria o ensino médio em
dois anos e poderia dedicar o terceiro ano ao preparo para uma escola militar ou vestibular. Entretanto, faltou-lhe recursos para pagar o colégio e terminou matriculando-se no Colégio Estadual Prof.
F. A. Raja Gabaglia, em Campo Grande, no início do ano de 1985,
para onde tinha sido aprovado em concurso de admissão.

31

2.4 O apoio financeiro para estudar
Após este concurso, em novembro de 1986, seu irmão Paulo ofereceu-se para pagar seu colégio-curso que o treinaria para as escolas
militares e Rubens aceitou o desafio. Consciente de suas limitações
e dificuldades para enfrentar estas disputas difíceis, no ano de 1987,
foi matriculado na terceira série do segundo grau em um dos colégios mais fortes do Rio de Janeiro, com tudo pago por seu irmão.
Como demonstração de que a coisa não seria tão fácil, o colégio recusou a fazer a sua matrícula e pediu um documento que
não era possível conseguir de imediato. Desiludido e imaginando que a impossibilidade de apresentar o documento em curto
tempo o faria perder a vaga no colégio, retornou ao seu pai que,
solidário, foi ao colégio resolver a dificuldade. Sabendo que a tendência era de que seu pai também não conseguisse matriculá-lo,
sequer entrou no colégio, ficou do lado de fora orando para que
conseguisse a vaga.
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O pai havia pago o curso preparatório para o seu irmão mais
velho, Paulo, que, após formado, financiaria o seu preparo. Com
o pouco que ganhava, seu pai fez um esforço descomunal para
conseguir pagar o preparo do Paulo. Precisava de duas conduções
diárias para ir ao trabalho, mas andava a pé, todos os dias, economizando o dinheiro da passagem de uma das conduções e, com
essas e outras economias, pagava o curso do filho. O desejo de ver
os filhos educados fez com que, inclusive, obtivesse a autorização
de frequência em aulas quando as mensalidades não podiam ser
pagas no vencimento. Era um Davi, com pouco mais de um salário mínimo, tendo de enfrentar os custos gigantes de uma família
de seis filhos. Esta cooperação em família continuou e, até hoje,
um irmão ajuda ao outro em momentos de dificuldades. Cumprese mais uma vez a Palavra de Deus quando diz: “Um ao outro
ajudou e ao seu companheiro disse: Esforça-te!”24.

2.5 Tentando imitar Gideão
Embora o irmão tenha se voluntariado a pagar seu preparo, como
dito acima, o colégio-curso não queria receber a sua matrícula, alegando que faltava um documento. Pelo prazo que o curso lhe deu,
perderia a vaga. Não seria possível conseguir o documento. Depois
da negativa, enquanto seu pai estava no Colégio e ele do lado de
fora orando e esperando, resolveu fazer uma prova de Deus.
Naquele momento, a vaga no colégio significaria a oportunidade de se preparar. Orou a Deus, citando a prova que fez Gideão
sobre o orvalho na relva e na lã com o objetivo de saber se era
Deus mesmo que estava lhe falando. Aquele jovem, até então
sem oportunidade, conhecia o que as escrituras ensinavam sobre
o poder sobrenatural da fé e das ações sempre inusitadas de Deus,
para atender ao clamor de um servo que confia piamente nEle.
Era uma batalha em níveis espirituais, não perceptível no mundo
natural e loucura na lógica humana. Contudo, não lhe restavam
alternativas. Ou ele pedia uma interferência direta de Deus para
que conseguisse aquela vaga ou poderia perdê-la naquele ano. A
hipótese de perda era possível, mas, para ele, inaceitável.
Seu pai narrou-lhe que, enquanto estava no balcão, um homem
que certamente detinha autoridade na instituição, simplesmente
24 – Livro do profeta Isaías cap. 41. Versículo 6
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2.6 O preparo espiritual
Uma das coisas que os pais de Rubens lhe ensinaram, desde
criança, foi frequentar orações e vigílias, além de ler diariamente
a Bíblia Sagrada. Certamente este hábito de procurar ficar na presença de Deus mais tempo foi uma das colunas onde encontraria
forças para o enfrentamento que a vida lhe obrigaria.
Outro fato interessante é que, embora frequentador de trabalhos de oração e uma rotina de leitura bíblica, Rubens não era
batizado com o Espírito Santo. Foi então que começou a querer
muito receber esta bênção e procurou, na Bíblia, explicações
e, ao mesmo tempo, ouvir conselhos a respeito. Certa ocasião,
ouvindo uma pregação sobre o tema, concluiu que esta era uma
bênção disponível a todos os que creem. A única condição era
crer e, com base neste entendimento, começou a orar a Deus,
clamando que o concedesse o batismo. Observava que, nas vigílias e consagrações, várias pessoas iam à frente e recebiam a
imposição de mãos e eram batizadas. Todavia, tinha uma reação
diferente. Quando alguém se aproximava, orientando-o a glorificar a Deus, desligava-se, e aí era pior. Outra pessoa ao seu lado
lhe atrapalhava.
Seu pai lhe disse que recebera o Batismo com o Espírito
Santo orando em casa quando preparava uma refeição, com ele
ainda pequeno no colo. Naquele momento, Deus o orientou a
orar. Ao seguir a orientação dada pelo Espírito Santo, recebeu
o batismo.
Para Rubens, aquela foi a melhor notícia que queria ouvir: poder ser batizado em casa e sem a interferência de outra pessoa.

Deus Ergue um Vencedor

olhou para ele e mandou que fizessem a matrícula do aluno Rubens. A providência certamente foi de Deus, pois o seu pai era
um homem simples, com aparência de operário, em um colégio
de bom nível, com mensalidades caras, com alunos de um poder aquisitivo bem elevado. Certamente não daria tratamento
vip para um operário. Pois aquele operário teve o tratamento vip.
Rubens pode ver que o Deus a quem serviam detém todo o poder
que “do monturo ergue o necessitado” e o faz “assentar-se com os
príncipes”25.
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25 – Salmo cap. 113. Versículos 7 e 8
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Conhecendo o Deus de seu pai, tentou seguir a mesma trilha
para que tivesse êxito no seu pedido. Rubens sabia que o Batismo com o Espírito Santo era de extrema necessidade e passou a
buscá-lo. Para ele, fazia muita diferença não ter ainda recebido de
Deus esta promessa. Era o seu principal pedido e tudo o mais era
menos importante.
Certo dia, resolveu pedir a Deus, com fé, sabendo que era algo
diferente, pois não poderia obrigar Deus a fazer nada. O Senhor
a quem servia era soberano. Mas, em oração, começou a clamar
dentro do consultório onde trabalhava no ano de 1986. Clamou a
Deus com fervor, argumentando que havia feito tudo e não vislumbrava mais nada a ser feito que estivesse em seu alcance. Clamou a
Deus que completasse a obra que faltava, mas que desse a ele esta
bênção. No consultório onde orava, havia um enorme calendário
com uma foto de um homem idoso negro, talvez um “preto-velho”.
Claro que isso em nada influenciava. Impossível em meio a uma
fervorosa oração qualquer espécie de espírito maligno estar por perto e atrapalhar o poder do Espírito de Deus agir.
Em meio àquele combate espiritual, em meio aos clamores
e glorificação a Deus, sozinho, entre equipamentos e remédios,
Deus o batizou com o Espírito Santo, tomando-o em línguas estranhas, como é o testemunho desta maravilhosa bênção prometida aos que creem. Foi algo extraordinário. Era Deus atendendo
a um servo que resolveu clamar por Ele até que respondesse.
Naquele momento, Rubens pode entender o que diz a Bíblia:
“As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos consumidos; porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são
cada manhã; grande é a tua fidelidade.
A minha porção é o SENHOR, diz a minha alma; portanto,
esperarei nele.
Bom é o SENHOR para os que se atêm a ele, para a alma que
o busca”26.
Pode compreender que Deus usa formas inesperadas para manifestar a Sua multiforme Graça
“E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um
pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará
e fortalecerá”27.
26 – Livro de Lamentações de Jeremias cap. 3. Versículos de 22 até 25
27 – Primeira Epístola de Pedro, cap. 4. Versículo 10
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2.7 - O preparo para o vestibular da Academia Militar
2.7.1 - Fazendo lanças com as foices
Depois da matrícula no terceiro ano do ensino médio naquele colégio de alto nível, as aulas iniciaram-se em março de 1987
e, com elas, grandes barreiras surgiriam. Rubens havia estudado
os anos anteriores em colégios públicos, municipais e estadual,
que não tinham o mesmo nível e tudo passou a ser muito difícil. Os alunos do colégio eram muito bem preparados. Alguns
tinham ensino de alto nível desde o início do ensino fundamental. Vários já haviam passado no vestibular, ainda no segundo
ano do ensino médio.
Certa vez, houve uma prova prévia para a concessão de
bolsas de estudos de diversos níveis percentuais para os alunos. Alguns obtiveram 100% ou percentuais menores de bolsa, enquanto que Rubens nada recebeu pelo seu desempenho
ruim. Era o maior atestado da sua falta de preparo decorrente
da vida que levava até então e do ensino de baixa qualidade
que teve. Isto era motivo de zombaria entre seus colegas mais
adiantados.
Por causa do pouco recurso financeiro, Rubens estudava de
manhã e, após a aula, ia para o consultório onde trabalhava
ganhando meio salário mínimo. Como estudava e trabalhava
no bairro do Méier, no prédio onde seu pai era ascensorista, saía
do colégio e almoçava a marmita no porão do prédio junto com
seu pai.
Era uma vida muito difícil. Tomava café cedo e sequer tinha dinheiro para lanchar na cantina, só almoçava por volta das treze horas e comiam a comida fria por não ter onde
esquentá-la. Eram aulas de alta complexidade para um aluno
despreparado e com fome. Essa situação era suportável apenas por causa da graça de Deus. Era quando Rubens lia textos
como Filipenses:
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Aquele consultório onde antes também haviam trabalhado
seus irmãos, Paulo e Lídia, passou a ser o seu refúgio espiritual
secreto. Ali ele orava, lia muitos livros evangélicos e em especial
a Bíblia. O lugar transformou-se definitivamente em um templo,
enquanto estava lá.
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“O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas
necessidades em glória, por Cristo Jesus”. 28

Do Monturo

2.7.2 Clamando das profundezas
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Uma situação inusitada foi importante para registrar a performance daquele aluno sem nenhum favoritismo aos olhos dos seus
professores. Em uma aula de Física, um professor fez-lhe uma pergunta. Deveria identificar qual seria uma determinada força em
um sistema estático. Rubens não soube responder e ficou assustado, pois o comportamento do professor era por demais agressivo.
Certamente pela expressão que teve o professor que com muita
indignação bradou em alta voz algo do tipo:
— “Não sabe a resposta? Vá embora! Você não vai passar em
concurso algum. Fala assim para o seu pai: ‘pai, me dá esse dinheiro para comprar Mirabel (biscoito muito consumido por
crianças e adolescentes na época)’. Você é um “semi-idiota.”
Além do temor que teve de ser agredido, veio-lhe um misto de profunda tristeza e constrangimento. Era a “consagração”
do seu despreparo. Roupas surradas, falta de recursos para ir à
cantina, mochila velha, falta de apetrechos dos adolescentes da
época, tudo era um registro claro da classe da qual fazia parte. Isto
lhe fazia diferente dos demais alunos que eram levados de carro
para o colégio, enquanto ele chegava de ônibus cheio, apertado e
vindo de longe. Era uma guerra que exigia força para o enfrentamento. Mas Rubens sabia que Deus “do pó levanta o pequeno e,
do monturo, ergue o necessitado”29.
Como exemplificado na Bíblia, os heróis da fé “da fraqueza
tiraram forças” (Hb 11.34).

“SEMI-IDIOTA”
Semi-idiota, essa foi a expressão usada por aquele homem que
deveria ser um motivador do ensino e não um pretensioso tão arrogante e preconceituoso. Na opinião daquele professor, Rubens
não tinha condições nem de, ao menos, ser considerado um idiota
completo.
A verdade é que milhares de jovens promissores já foram derrotados por ouvirem uma palavra de derrota como aquela. Muitos
desistiram, voltaram atrás, perderam a oportunidade, não porque
28 – Epístola de Paulo aos Filipenses, cap. 4. Versículo 19
29 – Salmos, cap. 113. Versículo 7
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a vida lhe fora realmente difícil, mas por causa de palavras carregadas de morte, de pessoas que deveriam ser preparadas para a
motivação e ajuda, e não para humilhação e desonra como aquele
mestre. Talvez você, leitor, tenha vivido uma experiência semelhante e hoje viva frustrado por ter desistido. Quero que você
saiba que tem solução para o seu caso e que Deus não se esqueceu
de sua vida.
O que aquele docente não sabia era que o Nosso Deus gosta
de agir é exatamente nessas horas. Quando tudo parece perdido
é que Deus mostra sua Grandeza.
“Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o SENHOR; pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim
que esperais”30.
Quantos “semi-idiotas” permaneceriam “semi-idiotas” se não
fosse pela mão poderosa do Senhor? Poderíamos enumerar uma
tão grande lista cujas vidas estão relatadas na Palavra de Deus
que estas páginas não comportariam.
Imagine o que o mundo natural pensaria dos seguintes personagens bíblicos: 1) Homens como o “semi-idiota” Noé, que
construiu um barco gigantesco em um lugar longe da água e passou décadas agindo como “semi-idiota”, dizendo que uma grande chuva cairia sobre todos, quando ninguém sabia o que era
chuva, pois naquela época não chovia sobre a terra. Quantos
passaram por ali e zombaram de Noé. Quando a chuva caiu, o
servo de Deus foi honrado e os verdadeiros “semi-idiotas” morreram na enchente; 2) O que não dizer do “semi-idiota” Moisés
diante do Mar Vermelho, esperando que as águas se abrissem?
Quantos não o consideraram um semi-idiota quando disse que o
mar se abriria e todos passariam a seco? 3) Ou de Josué esperando o Sol parar? Imagine um homem, em sã consciência, diante
do Sol dando a ordem: “Sol, detém-te em Gibeão, e tu lua, no
vale de Aijalom”31; 4) Ou de Davi diante do gigante Golias com
uma funda e algumas pedrinhas nas mãos? 5) Ou de Sadraque,
Mesaque e Abdinego dentro da fornalha na certeza de que o
quarto homem apareceria? 6) Ou de Daniel na cova dos leões,
confiante que Deus mandaria o seu anjo para fechar as bocas
dos leões? 7) O que não dizer ainda de Pedro querendo andar
sobre as águas? 8) Ou ainda dos discípulos com apenas cinco
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30 – Livro do Profeta Jeremias, cap. 29. Versículo11
31 – Livro de Josué, cap. 10. Versículo 12
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pães e dois peixinhos querendo alimentar a grande multidão de
mais de cinco mil homens, fora as mulheres e crianças?
Todos esses “semi-idiotas” e muitos outros grandes vencedores
da Bíblia Sagrada poderiam ter sido derrotados se dessem ouvidos
ao que os outros pensavam a seu respeito.
Por que uma criança pobre, sem preparo e sem condições,
não poderia sonhar como sonhava José, que, mesmo dentro de
uma prisão imunda, nunca deixou de entender de sonhos? O
que poderia transformar aquele “João-Ninguém” na segunda
pessoa mais poderosa do mundo de então, se não fosse o poder
do nosso Deus?
Quantos se veem derrotados simplesmente porque alguém
lhes disse que seriam? Não seja assim você, irmão querido, que
lê estas linhas neste momento e também sonha em conseguir a
sua vitória.
Depois de ouvir aqueles gritos, ainda no mesmo dia, Rubens foi
para o consultório orar. Sabia que, mesmo não sendo semi-idiota,
seria difícil conseguir em alguns meses tirar uma diferença de vários anos. Além de ser o curso preparatório, tinha a obrigação de
ser aprovado na terceira série do ensino médio, feito concomitantemente. As aulas em ambos eram as mesmas. Poderiam ser duas
frustrações ao mesmo tempo. Não passar no concurso e não ser
aprovado no colégio. Só lhe restava a alternativa da fé. Trabalhar
e orar. Era uma batalha que parte dependia dele e a parte inalcançável dependia do Todo-Poderoso que jamais falharia.

2.7.3 A luta no deserto intelectual
Matava um leão por dia. Diversas vezes, matérias de alto grau
de complexidade para o seu preparo o deixavam atordoado. Contava com a ajuda de Deus. Não tinha outra opção. Sabia que Deus
dominava todo o conhecimento, seja de matemática, química, física, português, história, geografia, biologia e tantos outros. No auge
do enfrentamento da dificuldade, orava. Pedia socorro a Deus que
sempre lhe atendia e a dificuldade era superada.
Rubens não sabe explicar com precisão o que acontecia, mas
sabe que aprendia. Seus resultados assim atestavam. No limite
das suas forças e da sua inteligência, clamava a Deus, pois sabia
que Ele poderia enviar anjos professores de matemática, física,
química, e de outras matérias a ajudá-lo, pois a esses não precisaria remunerar. Não possuía recursos para aulas particulares. Deus
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deve ter feito algo do tipo, pois acabava aprendendo e a Palavra
de Deus, mais uma vez, se cumpria quando diz:
“E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus,
que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto; e serlhe-á dada”32.
Havia momentos que gastava muito tempo em um único exercício, especialmente de matemática e física. Tentava resolvê-los
enfrentando-o com o seu esforço pessoal, mas as suas forças acabavam após algum tempo. Às vezes eram horas no mesmo problema. Mas Rubens não desistia.
Certa vez o diretor do colégio, nem Rubens lembra porque,
chamou a sua atenção rispidamente em sala. Um colega, sorrindo, voltou-se para ele e comentou: “porque eles fazem isso com
você? Você não fez nada!” Certamente a aparência simples de
alguém usando roupas doadas e desgastadas, com uma imagem
frágil, levava algum incauto a imaginar que se tratava de alguém
desvalido, que nada conseguiria ali.
Mas, no combate, sempre lembrava de que no livro de Êxodo 15.3
diz que “O Senhor é varão de guerra”. Era uma guerra e Deus estava
batalhando por ele. Na guerra há sempre dissabores e desgastes. Em
Provérbios de Salomão está escrito: “O cavalo prepara-se para o dia
da batalha, mas do Senhor vem a vitória”33. Precisava enfrentar, pois
a vitória certamente viria do Senhor.

39

2.7.4 O Espírito de Sabedoria no deserto
O fato é que o Deus Todo-Poderoso começou a mudar aquela
história e quer mudar a sua também, meu caro leitor. O Espírito de
Deus está sobre você agora, peça-o e Ele te ouve neste momento.
Certa ocasião, um professor renomado, até os dias de hoje, pediu
algumas respostas para a turma e Rubens acertou todas. O mestre
ficou tão surpreso que foi conferir como aquele aluno sem muito
destaque havia resolvido os difíceis exercícios de análise combinatória. Em outro caso, o mesmo professor que o chamou de “semiidiota” resolveu errado um exercício de física e um colega levou a
solução correta de Rubens para ele ver. Mas antes de emprestar o
caderno para que aquele professor conferisse a sua solução, temendo a reação do professor, o desacreditado aluno impôs ao seu colega
que não dissesse que era dele a solução. Este professor, sem saber
32 – Epístola de Tiago Cap. 1. Versículo 5
33 – Provérbios de Salomão cap. 21. Versículo 31
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de quem era o caderno, apontou como certa a solução de Rubens
e corrigiu a dele. Deus animava o fraco nos momentos de angústia.
Ele é “socorro bem presente na hora da angústia”34.
A guerra diária era difícil. Cerca de dois ou três meses após
o início das aulas surgiu a primeira prova de fogo. Um simulado
avaliaria, em ordem de classificação, os alunos do colégio. O resultado daria direito, aos bem colocados, à matrícula em uma turma chamada a época de “Turma dos Cobras”. Os melhores alunos
teriam aulas de reforço à noite. Rubens não nutria expectativa de
ser selecionado para esta turma. Afinal, a sua luta era desproporcional aos olhos humanos. O seu objetivo era apenas defender os
índices mínimos que garantissem condições de prosseguimento
no curso. Era sobreviver a tamanha dificuldade. Enfim chegou o
simulado para cerca de 300 alunos de todas as sedes. A matéria
era a que havia sido ensinada até então. Saiu da prova com um
sentimento de ter fracassado. No dia do resultado, uma aglomeração se fez ao redor do balcão. A frágil estrutura física de Rubens,
associada à expectativa de baixo desempenho e ao estigma que
teve de carregar por algum tempo, o fizeram ficar distante. Todavia, um colega perguntou o seu nome. Ao olhar a lista, verificou
que Rubens foi um dos primeiros colocados. Rubens recorda-se
ter sido algo em torno do oitavo colocado. Cético, conferiu e ficou perplexo. Começou a ver os resultados acontecerem e, como
Elias, viu uma pequena nuvem no horizonte. Isto foi suficiente
para ter a certeza de que choveria em abundância. O registro
bíblico confirma:
“E sucedeu que, à sétima vez, disse: Eis aqui uma pequena
nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então,
disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce,
para que a chuva te não apanhe”35.
Após este simulado, Rubens conquistou respeito maior dos
colegas. Mas a luta continuava.

2.7.5 A falta de credibilidade
Parece que a sua credibilidade era baixa não só no âmbito do
colégio. Deveria mesmo ser difícil acreditar que teria êxito. Um
dos colegas de trabalho do seu pai, faxineiro do prédio, disse-lhe
que não teria êxito, pois a Academia Militar era só para filhos de
autoridades. Não sabia aquele homem que a maior autoridade
estava no negócio.
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Porém, o descrédito mais pesado e evidente foi quando seu
pai, como já dissemos, ascensorista no mesmo prédio do consultório onde trabalhava, foi a uma das salas onde um coronel
da Aeronáutica trabalhava também como dentista. Rubens ficou na sala de espera e escutou seu pai falando que seu filho
faria concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras
- AMAN. O coronel, gentil e cético, respondeu que seria melhor que o filho do ascensorista antes pegasse mais experiência,
insinuando que certamente não teria condições de competitividade. Disse que seu filho também faria este concurso, mas já
estudava na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar). No
diálogo, parecia evidente que o filho dele estava em vantagem
em relação ao filho do ascensorista, por todas as razões que um
jovem suburbano de 16 anos, que ganhava meio salário mínimo, poderia imaginar.
Como Josafá diante dos moabitas e amonitas, declarou:
“Porque em nós não há força perante esta grande multidão que
vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos; porém os
nossos olhos estão postos em ti”37.
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“O SENHOR aperfeiçoará o que me concerne; a tua benignidade, ó SENHOR, é para sempre; não desampares as obras
das tuas mãos”36.
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Rubens olhava para o único que poderia lhe dar a vitória. Sabia que ele e seu pai não poderiam muito, mas ambos tinham a
certeza de que os acompanhava “o que abre, e ninguém fecha, e
fecha, e ninguém abre.”38.
Se você, leitor, está em condições parecidas, saiba que tudo é
possível ao que crê. Deus quer abrir a porta para você.

2.7.6 A oração
Certa vez, cerca de quatro meses após iniciar o preparo, em 14
de julho de 1987, chegou ao consultório onde trabalhava e, em
batalha espiritual, registrando a sua fé, escreveu a Deus a seguinte oração, encontrada posteriormente e a ele entregue na forma
de quadro no dia da sua formatura na AMAN em 1991:
36 – Livro dos salmos cap. 138. Versículo 8
37 – Segundo Livro das Crônicar, cap. 20. Versículo 12
38 – Apocalipse, cap. 3. Versículo 7

Miolo_livro_PrRubens_COMPLETO_DEBORAH.indd 41

30/11/2010 16:18:22

Do Monturo

42

“Senhor!!! Deus Todo-Poderoso!!!
Estou neste momento, 14h30, escrevendo este bilhete para Ti.
Já tendo falado anteriormente a respeito do assunto que é a
aprovação no exame intelectual, físico e médico das escolas militares que farei.
Como sabes, Senhor, prefiro a AMAN. Estou lutando, ou melhor, Tu estás lutando por mim. Sei que a minha capacidade,
meu preparo pode ser inferior ao de muitos, mas sei que a capacidade e o conhecimento de todos é inferior ao Teu.
Sabendo que tu és quem pelejas por mim, estou certo da vitória, e
uma grande vitória, pois eu sei que ‘o Senhor é varão de guerra”.
Sendo assim, Senhor,
Muito obrigado pela grande vitória!!!
Rubens Teixeira da Silva, humilde servo.”
Esta oração retrata o que se passava no coração daquele jovem
todo o tempo. Sabia que havia se envolvido
em uma batalha dura, mas que Deus estava
com ele.
Quem sabe não é essa a hora de você leitor fazer também a sua oração?
Rubens, hoje, tem vários diplomas que
estão afixados em uma das paredes do seu
gabinete na forma de uma copa de árvore.
Ele mandou que fizessem um quadro com
esta oração e o afixassem sob os demais, representando o tronco desta árvore de diplomas e a base de todos.

2.7.7 A escassez de material escolar
A oração
como base
de todos os
diplomas.

Além da falta de recursos financeiros para
lanche, roupas, etc. faltavam-lhe também materiais básicos para
o estudo de matérias que envolvem cálculos, como matemática,
física e química, que exigem o uso de papel de rascunho. Eram
muitos exercícios a serem resolvidos. Na escassez de material, os
exercícios eram resolvidos em papel de pão (Os pães vinham embrulhados em papel, na época). Estes papéis eram guardados e
aproveitados para rascunho nas resoluções dos exercícios.
Em pouco espaço de tempo era necessário decorar muitas
fórmulas de geometria, trigonometria, física, química, tabela
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periódica e tantas outras. Nosso estudante não podia desperdiçar sequer o tempo em que estava à mesa ou na cama antes de
dormir. Escreveu várias fórmulas em papel de pão e as colou nas
paredes da cozinha e do seu quarto. Imagine, se você chegasse
numa casa e encontrasse, em várias partes, vários pedaços de
papel de pão, escritos com alguns garranchos indecifráveis, colados pelas paredes, o que pensaria? Daí a importância de toda
a família estar engajada no mesmo propósito, com a mesma fé e
caminhando na mesma direção. Hoje, muitas vezes, só Rubens
recebe os elogios, mas ele sabe que jamais conseguiria se não
fosse o apoio de sua família, ele sabe que parte dos elogios pertence aos seus pais.
A guerra estava travada. Deus daria a vitória nas mãos de Rubens, mas o papel de se preparar cabia a ele. Não devemos ficar
apenas esperando e sem fazermos nada. A nossa parte deve ser
concluída por nós mesmos e por mais ninguém.

43
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3
Os vestibulares
e os resultados
3.1 As provas escritas
A batalha continuava e o período das provas estava chegando. Entre setembro e outubro seriam as primeiras provas,
mas a preferida de Rubens, a da AMAN, só em novembro.
Posso imaginar o nervosismo de todos e diante de tantas responsabilidades como deveria estar aquele coração “magro”, se
é que existe, pois tudo em Rubens era magro. Quando estava
de frente, parecia que estava de lado e quando estava de lado,
quase não se notava a sua presença de tão magro. Se depois
de tudo ele não passasse, seria o fim.
As provas vieram. Rubens passou em alguns concursos e já
se sentiu mais confortável, pois poderia escolher, mas o que
mais interessava era um dos últimos.
Um fato notável ocorreu quando saiu o resultado de uma
das etapas de um dos concursos mais difíceis na época: o de
oficial do Corpo de Bombeiros. Neste dia, aquele diretor que
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não tinha muita afinidade com nosso herói raquítico, e chamou a sua atenção rispidamente sem motivo aparente, (vocês
se lembram?) passou com um conjunto de folhas nas mãos e
Rubens lhe perguntou o que eram aqueles papéis. Ele respondeu de forma pouco atenciosa: “– É o resultado do concurso
do Corpo de Bombeiros. Porque, você passou?” Ao que nosso pequeno notável respondeu com um olhar de triunfo e de
peito erguido: “– Se o resultado estiver em ordem alfabética
procure o meu nome, que é Rubens Teixeira da Silva, dentre
as últimas folhas, mas se estiver por classificação, procure na
primeira”. O diretor, perplexo, viu o nome do aluno, que ele
achava ser apenas um “desclassificado”, na primeira página.
Até hoje, Rubens não sabe qual foi a sua classificação,
embora tenha sido dentre os primeiros. Aquele diretor praticamente engoliu as palavras. Mas sabe que o nome do TodoPoderoso está sendo honrado até hoje, pelo fato de o nome de
um aluno pobre, desprezado, classificado como semi-idiota,
com poucos meses de preparo, estava na primeira página dentre os primeiros colocados em um dos concursos mais difíceis
para alunos de sua idade. Isto porque “do monturo Ele ergue
o necessitado”.
"Quando passares pelas águas, estarei contigo, e, quando
pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo
fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.39
No dia da prova da AMAN, foi a maior expectativa. Eram
muitos candidatos, a concorrência era grande e muitos eram
mais preparados do que ele, mas sabia que não estava só na
peleja. Fez todas as provas, algumas com desempenho extraordinário. Lembra-se de que das 16 questões de química, com
prova discursiva, acertou 15. Era fantástico receber de Deus
este resultado. Todavia, algo difícil apareceu em seu caminho
na hora da prova de matemática e bateu o desespero. Havia
várias questões de um dos poucos assuntos que Rubens não
dominava muito bem. Fez toda a prova e contou as questões
que tinha certeza que acertaria e encontrou menos do mínimo necessário para aprovação. Quando então levantou a sua
39 – Livro do profeta Isaías, cap. 43. Versículo 2
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cabeça, no estádio do Maracanã, onde a prova era realizada,
olhou seus muitos concorrentes e orou ao Senhor dizendo que
só sabia até ali, mas para resolver o restante precisava da Sua
ajuda. Fez o restante da prova e foi para casa muito preocupado. Seu pai e seu irmão Paulo tentaram consolá-lo, mas
não conseguiram. Havia orado e estudado muito e achava
que tinha ficado reprovado em matemática. Ficou apreensivo, mas continuou orando. Quando saiu o gabarito ficou mais
tranqüilo, pois havia acertado muito mais do que precisava.
Contudo, isto só não lhe deu total tranquilidade, pois a prova
era discursiva e não sabia se receberia todos os pontos nas
soluções, ainda que estivessem certas no seu ponto-de-vista.
Foi uma expectativa enorme e o resultado demorou a sair.
Deus, o Soberano, vendo o desgaste que se encontrava, fez
com que o resultado final de todas as etapas das provas escritas do concurso para o Corpo de Bombeiros e da AMAN
saíssem no mesmo dia e, para a alegria geral de todos, Rubens
havia passado em ambos.
Quando viu o resultado no jornal, pulava tanto que parecia que bateria a cabeça no teto, mesmo com sua baixa estatura. A alegria, entretanto, não lhe deixou perder a noção das
fortes palavras de Jesus Cristo, sempre repetidas por seu pai
aos filhos: “porque sem mim nada podereis fazer”40.

47

3.2 Os resultados e a falta de recursos
para continuar
Aprovado no concurso, precisava entregar alguns exames
e não tinha dinheiro para pagar, pois eram exames caros. Na
ocasião, Deus levantou um amigo queridíssimo da família, o
irmão em Cristo Antônio Arraes de Oliveira, carinhosamente
conhecido por Dr Arraes, à época, capitão médico do Exército, e conseguiu alguns exames com desconto. Os exames de
laboratório de análises clínicas foram realizados gratuitamente
em um laboratório localizado no próprio prédio onde ele e seu
pai trabalhavam. O proprietário, Dr Passos, também oficial do
Exército, deu-lhe esta ajuda.
40 – Evangelho de João, cap. 15. Versículo 5
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Depois de aprovado, também no exame médico e físico,
vieram os preparativos para o ingresso na AMAN e, mais uma
vez, o problema financeiro os impedia. Tinham que comprar
roupas e materiais de uso pessoal. Não havia recursos para
isto. Tudo continuou muito difícil. Mais uma vez o quadro
se repetia: suas roupas e pertences pessoais eram precários e
incompletos. Havia uma lista, tal como uma lista de “chá de
bebê” e começou a receber doações. Deus mobilizou pessoas
para lhe ajudar, dentre as quais Rubens sempre cita carinhosamente seus tios Abelardo e Ivone, que são inesquecíveis
para a família. Mais uma vez ficava evidente que Deus permitia passarem pela dificuldade, mas Ele é “socorro bem presente
na angústia. (Sl 46.1)”.
Tudo isso acontecendo, em tão pouco espaço de tempo,
pode dar provas para Rubens de que as Sagradas Escrituras
sempre têm explicações claras e seguras para aqueles que as
buscam. Textos maravilhosos que nos ensinam que caminhos
devemos tomar. O que seria de Rubens se estivesse sozinho?
Jamais conseguiria. Se seus pais estivessem sozinhos jamais
conseguiriam também. Deus nos fez para vivermos em sociedade e devemos viver em harmonia com aqueles que estão à
nossa volta.
"Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga
do seu trabalho. Porque, se um cair, o outro levanta o seu
companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, não
haverá outro que o levante.
Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão; mas
um só como se aquentará?
E, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa.
Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais admoestar".41

41 – Livro de Eclesiastes, cap. 4. Versículos de 9 até 13
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Quem sabe tem alguém esperando por você nesse momento e você, caro leitor, não esteja percebendo? Quem sabe o
seu filho esteja dependendo de você e esteja com vergonha ou
medo de pedir a sua ajuda? Quem sabe sejam seus pais? Aproveite agora este momento e vá até eles e tente ajudá-los.

49
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Academia Militar das Agulhas Negras, vista da entrada. No início do curso
os cadetes entram pelo portão à direita de forma solene. Ao final, saem pelo
da esquerda. É o início e o término simbólico do curso.
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4
A Academia Militar
4.1 A chegada na AMAN
Chegou o dia de ingressar na AMAN, janeiro de 1988. O
Todo-Poderoso quis cumprir o desejo daquele jovem que agora
estava com dezessete anos. Ainda desprezado, que havia sido
reprovado, há um ano atrás, na prova para a escola de sargentos, chamado de semi-idiota, mas estava seguindo para a escola
de oficiais junto com um grupo de rapazes de classes média e
alta, oriundos, na sua maioria, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e Colégios Militares. A Palavra de Deus estava
se cumprindo.
“Do pó levanta o pequeno e, do monturo, ergue o necessitado,
para o fazer assentar com os príncipes,”42.
“Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos
pode ser impedido”43.
A chegada na AMAN era o alcance de um objetivo difícil,
mas o início de um novo cenário de guerra. Naquela manhã
ensolarada de 25 de janeiro de 1988, no Colégio Militar do Rio
42 – Livro dos Salmos, cap. 113. Versículos 7 e 8
43 – Livro de Jó, cap. 42. Versículo 2
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de Janeiro, embarcou no ônibus em direção ao desconhecido.
Não sabia direito como era uma academia militar. A sua vida
anterior era de luta em trabalhos rústicos de diversos tipos e
com algumas privações. Chegando à AMAN, em Resende, tudo
era diferente e assustador.
Rubens fazia parte do grupo de cadetes oriundos do concurso de admissão (CA), de civis que ingressavam direto na
Academia sem terem passado antes por Escolas Preparatórias
de Cadetes ou Colégios Militares, eram sempre minoria e normalmente sem experiência na caserna. Eram os que mais sentiam o impacto nos períodos iniciais com o tratamento rigoroso,
como é prática nos primeiros meses nas escolas militares. É uma
forma de identificar os que verdadeiramente tem vocação para
a carreira.
Após passadas cerca de quatro semanas do período de adaptação, que era de elevado stress, haveria uma bela cerimônia
com o ingresso simbólico dos cadetes na AMAN. Os candidatos oriundos de organizações militares entrariam com as suas
fardas, e os originários do meio civil entrariam de terno. Isso
parecia muito simples para todos, mas não para Rubens. Ele não
tinha terno e seus pais não poderiam comprar. Foi quando Deus
orientou a missionária Elli Assis, sua prima, que tanto ajudou
aos seus pais em outras oportunidades, juntamente com a sua
filha Jane, a conseguirem um terno emprestado, com muita dificuldade por causa de seu corpo franzino, que foi usado no dia
da solenidade.

4.2 O início do curso
Começaram as atividades. A alvorada era às 5h50, o silêncio às 22h00 e o dia era muito intenso. Aulas de disciplinas do
ensino acadêmico pela manhã, e, depois do almoço, instrução
militar e atividades físicas.
No início das aulas, outras dificuldades surgiram em virtude
das limitações financeiras. Era necessário comprar livros e uma
calculadora científica exigidos para o curso. A ajuda de custo
que os cadetes receberiam viria depois de alguns meses, pois
antes era necessário o cadastramento no Exército e, além disso,
serem cumpridas algumas medidas administrativas. Enquanto
isso não se resolvia, as aulas não esperavam e era necessário o
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4.3 Submergindo nas águas
As provas de educação física na AMAN contemplavam diversas modalidades esportivas, inclusive natação.
Sendo que, em uma prova de educação física com
várias modalidades, o cadete não poderia tirar
zero em nenhuma delas. Era o “zero contagiante”. Uma prova normalmente possuía três modalidades esportivas. O zero em qualquer uma delas
implicava grau zero em toda a prova. Aí é que
estava o grande problema: a primeira era somente
natação. Como passar em uma prova de natação
sem saber nadar? Só Deus mesmo para nos dar as
forças necessárias.
Este critério de avaliação se constituiu em uma grande dificuldade para aquele cadete. Logo no início do curso, fizeram a seleção
dos que nadavam mal e dos que não sabiam nadar para que treinassem e tentassem aprender o mais rápido possível e não fossem
reprovados. Esse grupo de não nadadores eram conhecidos como
NN. No dia da seleção, mandaram todos trocarem de mão na borda da piscina e, ao trocar, Rubens afogou-se na borda da piscina.
Como alguém conseguiria afogar-se tão próximo da borda da piscina? Bastava estender o braço e segurar na borda. Os instrutores se
surpreenderam com o inusitado. Afinal estavam em uma academia
militar onde a rusticidade e o vigor físico eram a tônica.
Em outro treinamento, todos precisavam saltar de um trampolim que tinha três níveis de altura: cinco, sete e meio e dez
metros. Os mais despreparados foram para o mais baixo deles.

Miolo_livro_PrRubens_COMPLETO_DEBORAH.indd 53

Deus Ergue um Vencedor

material para que ele pudesse acompanhar as aulas. Mais uma
vez, Deus providenciou pessoas que doaram ou venderam de
forma parcelada livros usados. A calculadora, por exemplo, foi
doada por Alberto Teixeira Leite, da Petrobras, que, ao saber da
necessidade, fez questão de presentear o primo cadete carente.
Para Rubens, aquilo era moleza e, com o tempo, começou a
gostar. Mal sabia ele que o pior pesadelo ainda estava por vir.
Um dos seus maiores sofrimentos e dificuldades o aguardava.
As coisas teriam sido um pouco mais fáceis se alguém tivesse
atentado para aquele pequenino detalhe que passou despercebido: Rubens não sabia nadar.

53

Afogando-se em
uma represa
durante um
exercício
na AMAN.
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No mesmo
dia do
afogamento
da foto
anterior,
Rubens teve
de superar
o medo e
transpor a
represa em
boia feita
com a calça
da farda.

Como o parque aquático da AMAN fica em uma colina, lá de cima
se podia ter uma boa visão de parte da cidade de Resende, o que
aumentava a sensação de altura. A piscina, no ponto mais profundo,
tinha cerca de 6 metros de profundidade, o que aumentava ainda
mais o pânico de quem tinha medo.
Chegada a sua vez, Rubens não teve coragem de pular. Foi uma
das maiores, senão a maior, sensação de terror que já sentiu. Via a
água tremulando lá embaixo, o que parecia uma gelatina na qual seria absorvido. Tinha medo também de, no salto, cair fora da piscina.
O cadete, recém-aprovado em difíceis provas de física, explica que
esqueceu todos os conceitos que contrariavam este seu mau pressentimento. Nosso jovem se torcia de nervosismo diante do instrutor
o que, além de aterrorizante, era humilhante. Sentiu-se o pior dos
cadetes da sua turma e viu seus limites ultrapassados de longe. O
instrutor se exasperou e quis jogá-lo à força quando o desesperado
cadete agarrou-se com o tenente para que não o lançasse. Depois de
tranquilizado, deu as costas para o instrutor que, sem avisálo, o lançou. Quando caiu, jogaram a boia. Seu desespero
era tamanho que, ao agarrar a boia, dobrou-a e ficou afogando-se mesmo com o equipamento que visava a salvá-lo.
Como alguém pode se afogar com uma boia de salvamento
em suas mãos?
Na época, consagrou-se como, se não o pior, um dos
piores nadadores da sua turma. Nada o fazia aprender
nadar corretamente. A primeira prova seria de 50 metros e, de tão mau nadador que era, seu treinamento
era realizado na piscina rasa. Uma piscina que mais parecia piscina infantil.
Depois de uma luta intensa, chegou o dia da avaliação. Depois
que os cadetes se lançassem na água, não poderiam mais colocar
as mãos na borda, sob pena de zerar a prova. Mergulhou. Começou o seu suplício em uma raia ao lado da borda. Nadava com
o corpo quase na vertical, dando tapas na água em um esforço
sobre-humano. Um instrutor, que Rubens cita com muito respeito, capitão Paiva Filho, Comandante da Segunda Companhia
do Curso Básico da AMAN na época, hoje coronel do Exército
(acredito que atualmente já esteja na reserva), vendo o seu esforço máximo para vencer, aos gritos, animava-o dizendo que fosse
em frente e não colocasse a mão na borda. Rubens venceu os longos e quilométricos 50 metros em um minuto e quarenta e quatro

Miolo_livro_PrRubens_COMPLETO_DEBORAH.indd 54

30/11/2010 16:18:23

Deus Ergue um Vencedor

segundos, completamente exausto. Tirou a menor nota possível,
além do zero: 1,0. Tirou 1,0 de misericórdia e passou a ser o detentor
da menor nota em natação de todos os que realizaram a prova em
todo o primeiro ano da AMAN de 1988. Eram quase 600 cadetes.
Uma sensação de profunda humilhação e angústia veio sobre ele,
não só por causa da nota, mas porque a prova seguinte, cerca de três
meses depois, seria de 100 metros e a outra de 150 metros. Todavia,
o Senhor o fazia descansar, seus olhos encontravam conforto da Palavra de Deus e Rubens se lembrava das palavras ditas por Josafá:
"E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na Casa do SENHOR, diante do pátio novo. E disse: Ah!
SENHOR, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos
céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na
tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir."
Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste à semente
de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos
sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos
diante desta casa e diante de ti; pois teu nome está nesta casa; e
clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás.
Agora, pois, eis que os filhos de Amom e de Moabe e os das
montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e
não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos
fora da herança que nos fizeste herdar.
Ah! Deus nosso, porventura, não os julgarás? Porque em nós não
há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não
sabemos nós o que faremos; porém os nossos olhos estão postos
em ti. 44

55

Passada a primeira prova de natação, ficou o sentimento de
que o resultado tinha sido ruim, mas que não foi o pior. A pior
situação seria não ter conseguido alcançar o outro lado da piscina, pois a nota seria zero. Evidente que para a próxima prova
as coisas seriam mais difíceis. Começou então o treinamento
para a prova seguinte, mas aquele treinamento especial que era
feito antes do almoço para os não nadadores (NN) finalizaria.
44 – Segundo livro das Crônicas, cap. 20. Versículos de 5 até o 12
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Treinando
natação
mesmo em
dias frios
para superar
mais um
de seus limites. Observe
a piscina
vazia.

A partir daí, os treinamentos eram unificados. Todos os cadetes juntos. Sobreveio-lhe outra vez o medo. Afinal, se com um
treinamento adicional não obteve êxito, pior ainda poderia ser
sem este treinamento. A partir daí era “caçada livre”. Cada
um por si. Rubens não conseguia melhorar o seu desempenho,
embora treinasse. Resende é uma cidade na serra e por isso
o inverno é muito rigoroso e, em determinados dias, ir para
a piscina era desaconselhável pela baixa temperatura. Contudo, ele estava em guerra, era tudo ou nada. Ou aprendia a
nadar ou seria reprovado e poderia, em função disso, ser até
desligado da AMAN. Então ia para piscina treinar com baixas
temperaturas. Se não conseguisse vencer, terminaria a guerra
sangrando muito e sem fôlego, esvaindo-se em todas as suas
forças, cumprindo o “esforça-te”. Pelejaria até o fim, embora
estivesse certo de Quem poderia efetivamente abrir ou fechar
a porta.
À época, orou a Deus dizendo que havia chegado o seu limite de esforço e de capacidade. Só
por meio de uma interferência dEle poderia vencer aquela difícil situação. Colocou para Deus
que, ou Ele intervinha ou então ficaria reprovado
em educação física por não saber nadar. Já tinha
feito tudo, nada mais restava. Foi uma situação
limite. As suas forças e ânimo foram embora. Um
dia de final de semana frio do inverno de 1988,
Rubens olhou pela janela da ala (alojamento) na
AMAN e viu nuvens negras, comuns no inverno daquela
região serrana e, de imediato, o Espírito de Deus colocou
um louvor extraordinário na sua mente. A resposta veio por
meio de um hino muito conhecido:
A vida tem tristezas mil,
nem tudo é um céu de anil,
mas contra a dor que é tão sutil,
há um caminho só:
Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá,
Confia em Deus e Ele nunca falhará;
Confia em Deus e a negra nuvem passará;
Oh não duvidas, mas confia em Deus.
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Teve mais uma vez a certeza de que as nuvens negras, da
luta que vivia, como aquelas que via na região das Agulhas Negras, seriam dissipadas. Sabia que na Bíblia está escrito: “Se te
mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena.”
(Pv 24.10), mas as suas forças já haviam se esvaído. Deus nos
coloca diversas vezes nesta situação para mostrar-nos que todo
o Poder e a Glória pertencem a Ele. Há momentos em que as
nossas forças se vão e o ânimo, nesta hora, vai junto. Com tanta
dificuldade de melhorar o desempenho e com a aproximação da
próxima prova, a pressão aumentava.
Certo dia, veio para a casa no Rio de Janeiro e, desanimado,
foi convidado, pela sua tia Ivone, para ir a um culto de oração,
pela manhã, na Assembléia de Deus na Estrada Intendente Magalhães em Vila Valqueire. Havia pouca gente na igreja, talvez
umas dez pessoas. Ficou pouco tempo lá, mas orou ao Senhor
com muito fervor. Passados alguns minutos, despediu-se da sua
tia e ia saindo, ainda desanimado, pois tinha de voltar para a
AMAN naquele mesmo dia. Quando estava quase saindo na
porta, alguém lhe chamou e disse algo como: “Jovem, Deus
manda dizer-te que irá abrir a porta para você, mas o fará bem
devagarzinho”. Deus não poderia ter dito algo tão real e tão
forte para aquele momento e que ocorre até os dias de hoje na
vida daquele jovem acuado pelas dificuldades. Aquela mensagem era tudo o que precisava ouvir. Teve a certeza de que a
porta se abriria, mesmo que o processo fosse devagar e sofrível.
Não tinha medo da batalha em si, mas temia perdê-la. Com a
palavra de Deus, ficou evidente que não perderia. Deus faria
algo, embora não soubesse o que e como. Voltou para a AMAN
confiante e continuou o treinamento.
Deus reservava uma providência maravilhosa. A partir de determinado tempo começou a melhorar seu desempenho na água,
ainda que treinasse sozinho, melhorava a cada dia. Aquela dificuldade inicial parecia estar sendo dissipada tão maravilhosamente que, às vésperas da prova de 100 metros, conseguiu nadar
600. No dia da prova, melhorou sensivelmente o desempenho
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Se a tua fé provada for
E te esqueceres do Senhor,
Necessitando de um salvador,
Há um caminho só.
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e venceu aquela barreira até então intransponível. Não se sabe
exatamente o que houve para que repentinamente o desempenho melhorasse, mas nadou os 100 metros com uma performance
nunca dantes conseguida. A prova seguinte seria 150 metros, e,
para esta, nadou 1500 metros, sem parar, no treinamento. É a
prova de que Deus o fez nadar muito mais do que o necessário,
como diz nas Escrituras:
“Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais
abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera,”45.
Havia chegado ao limite da impossibilidade. Os instrutores
não conseguiram fazê-lo aprender, embora se dedicassem. Não
conseguiu ter êxito durante um tempo, mas a mão forte do Senhor agiu e aquele débil nadador atingiu uma marca que jamais
imaginava porque Ele é o “que do pó levanta o pequeno e, do
monturo, ergue o necessitado,” (Sl 113.7).
Embora a luta fosse difícil, evitava detalhar todo o sufoco que passava aos seus pais e irmãos para que não gerasse
desânimo e desconforto neles. Apenas orava e contava com
as suas orações para vencer. Os cadetes em dificuldades recebiam a visita dos pais, mas ele não poderia sensibilizar os
seus pais, pois estes não teriam recursos para ir vê-lo e seria
angustiante para eles saberem que seu filho estava em extrema dificuldade. Só contava as dificuldades quando estas
já estavam solucionadas e vencidas. Sabia que o deserto era
seu e aquela batalha era sua, somente sua e de mais ninguém.
Não adiantaria compartilhar determinadas dificuldades. Ele
precisava vencê-las. Era dele e intransferível: o deserto. O
mesmo eu digo a você amigo leitor, não transfira para os outros a responsabilidade que é sua. Se o deserto é seu, passe
por ele com a cabeça erguida, com o peito bem estufado, e
com o olhar de vencedor. Não deixe que os outros te desanimem, vá em frente.
Enquanto batalhava para aprender a nadar, não se preocupava tanto com as demais dificuldades da AMAN. Em função
disso teve desempenho medíocre em diversas provas. Aprender nadar era a sua prioridade, era um divisor de águas, poderia
continuar o curso ou não. Dependeria do seu desempenho.
45 – Epistola de Paulo aos Efésios, cap. 3. Versículo 20
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Finalmente chegou o mês de agosto de 1988, e o dia de uma
das mais importantes solenidades que normalmente ocorrem
nas academias militares: a solenidade de entrega de espadim.
Nesse dia, a academia militar se abre aos familiares e amigos
em uma grande festa. Todos querem comparecer e compartilhar
com o seu familiar e amigo as vitórias alcançadas até então no
curso. Às vésperas desta solenidade é divulgada uma lista com a
classificação dos cadetes de acordo com o desempenho de cada
um. A classificação de Rubens foi uma das piores. Foi o 416º em
464 cadetes. Suas notas eram baixas e aquela nota 1,0 na natação ajudou a colocá-lo ainda mais para baixo. Disseram-lhe que
entre os amigos visitantes surgiu o comentário de que ele era
fraquinho e não teria êxito no curso. Ele havia batalhado muito e não queria ter caído mais uma vez em descrédito perante
todos. Era muito humilhante e desanimador, especialmente
porque a sua família, que mesmo sem recursos financeiros
para as passagens, estava lá orgulhosa daquele filho e irmão
cadete que recebia o espadim. Embora soubesse das limitações, não pretendia desanimar ante à dificuldade.
Fica um pouco difícil para mim que estava tendo uma
visão de fora para dentro, e não a visão do próprio Rubens,
poder dar, com justiça, neste livro, os devidos lugares de destaque aos que, na época, davam muito apoio ao jovem cadete. São alguns inesquecíveis amigos que, além dos seus pais e
irmãos, sempre procuravam estar ao seu lado. Por exemplo:
o já citado Dr Arraes, sua esposa Sueli e toda a família. Merece destaque o igualmente queridíssimo capitão Reginaldo, sua
esposa Djanira e sua família, pais do amigo e irmão Reginatto,
colega de turma. Seus tios, Abelardo e Ivone, seus tios Assis e
Argentina, sua prima Elli Assis e sua filha Jane. Enfim, muitos
outros e alguns que hoje já dormem no Senhor, mas não são
esquecidos por Rubens, como também Deus não esquecerá a
ajuda que deram àquele jovem tão dependente de todos.
Em todos os anos na AMAN havia uma avaliação dos cadetes. Esta avaliação era produto do conceito que os instrutores e companheiros faziam de cada cadete. Vários itens que
se constituíam quesitos relevantes para a formação militar do
oficial eram incluídos nesta avaliação. Tomava-se a média dos
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AMAN.

conceitos atribuídos pelos instrutores e companheiros e obtinha-se um valor. Em meio a tanta aflição e desempenho prejudicado, recebeu uma das piores avaliações da sua turma. Situação que era conhecida dos instrutores e certamente de alguns
companheiros. Isto o colocava em evidência negativamente,
pois parecia que não teria vocação para formar-se oficial. Após
esta avaliação, parecia não haver mais o que piorar.
Quem tinha baixa avaliação tinha tratamento depreciativo pelos colegas e instrutores, pois era identificado como não
detentor de perfil para o oficialato. Esta situação gerava constrangimento, pois nas horas de maior dificuldade em exercícios
no campo, cadetes mal avaliados tinham sempre o desprezo de
alguns colegas e instrutores. Em um ambiente predominantemente de jovens com muito vigor físico, ser fraco era sinônimo
de humilhação.
Do espadim ao fim do primeiro ano da AMAN as coisas fluíram com relativa tranquilidade, pelo menos mais
fáceis do que tinham sido até então. Todo o seu
desempenho melhorou após conseguir vencer as
provas de natação. Ficou em algumas provas finais,
mas em nenhuma segunda época (recuperação) e
nem reprovação. Totalmente exausto e combalido, mas com a batalha vencida. Chegou ao fim do
primeiro ano e entrou nas férias mais valiosas até
então. Um triunfo obtido com grande sofrimento e
desgaste, pois a porta se abriria devagar, pois quem
a abriria era “o que tem a chave de Davi, o que abre, e ninguém
fecha, e fecha, e ninguém abre”. (Ap. 3.7). Ele quer abrir uma porta
para você também.

4.5 As muralhas do descrédito desabando
4.5.1 Resultados surpreendentes em exercícios
A despeito da tranquilidade do segundo ano, algumas dificuldades merecem registro. Embora tivesse vencido os obstáculos iniciais da natação, alguns exercícios que tinha de entrar
na água fardado ainda eram obstáculos a serem vencidos que o
deixavam apavorado, pois, embora já soubesse nadar, não era
habilidoso em flutuar equipado com mochila e fuzil. Carecia de
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cuidados especiais nos exercícios aquáticos. Uma das provas era uma
enorme pista de cordas. Apesar dos seus um metro e sessenta e oito
de altura e peso de sessenta quilogramas, seu preparo físico era bom
e não tinha dificuldades em transpor os obstáculos, até chegar na
água. Quando chegava a parte que era necessário entrar na água,
frequentemente se afogava. Quando isso acontecia, mandavam os
que tinham dificuldades para um treinamento antes da alvorada, por
volta das 5h00 da manhã. Por cometer erros dentro da água, compunha este grupo que tinha de participar dos treinamentos de recuperação. Logicamente, isto também refletia no nível de respeito que os
colegas e instrutores tinham. Os que precisavam desse treinamento
extra, eram visados e discriminados como piores.
Por várias vezes, Rubens teve de se submeter a este treinamento desgastante, até o dia da avaliação. Na saída, cada cadete recebia orientação e, na sua vez, não foi diferente. Recebeu
também palavras de ânimo do seu então instrutor Cap Shons,
um dos Oficiais mais respeitados do Exército pelos seus exímios
resultados. Eram vários obstáculos e, na saída, temendo ter um
desempenho medíocre, Rubens orou ao Senhor e pediu a sua ajuda. Disse a Deus da sua fragilidade e que contava com o amparo
do braço forte do Senhor. Tinha de transpor a todos os obstáculos
em até doze minutos para tirar grau máximo na prova. Contudo,
quem transpusesse um determinado obstáculo muito longo por
completo ganharia mais dois minutos de bônus.
Quando se aproximavam da chegada, cada cadete era visto pelo
instrutor apenas pelo capacete e identificado pelo número nele inscrito. Quando Rubens chegou, o instrutor, que lhe conhecia como
um daqueles que carecia dos treinamentos extras, gritava seu número com entusiasmo incomum comemorando o tempo excepcional. Ele havia terminado a prova com o tempo de 10 minutos
e quatro segundos e ganhou mais dois minutos de bônus por ter
cumprido as condições exigidas para isto. O tempo final foi então 8
minutos e quatro segundos, quase quatro minutos a menos do que
o necessário para tirar nota máxima, o dez tão esperado.
Aquele que era considerado por todos como ridículo dos treinamentos fez o segundo melhor tempo da pista e só perdeu para
o recordista da prova. Deus faz com que os humilhados sejam
exaltados, mas o faz para a Sua glória, não para a glória do servo.
Neste contexto, porém, o Todo-Poderoso faz com que o seu servo
receba a devida honra.
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Neste exercício, à noite, a
água do cantil
e o córrego
que passava
junto ao
acampamento
congelavam.

Em outra prova física que merece destaque, depois de esforçar-se muito no treinamento de salto em altura, passou a sentir
fortes dores na perna quando saltava. Era uma espécie de fadiga
por excesso de esforço que gerava dor na tíbia. Nesta avaliação,
também teria natação e, embora já soubesse nadar, seu tempo não
era de atleta. Queria completar aquelas provas físicas com boa
nota. Era um dos melhores saltadores dentre seus companheiros,
embora fosse um dos que possuíam menor estatura. Com a dor, só
conseguia saltar um metro e quarenta centímetros de altura.
No dia da prova, derrubou o sarrafo pela primeira vez em um
metro e quarenta. Fez então a seguinte oração: “Senhor, esta é
a altura que consigo saltar com esta dor. Preciso da sua ajuda
daqui para frente”. Poderia derrubar o sarrafo mais duas vezes.
O sarrafo foi aumentando e ele conseguia saltar, mas o número
de companheiros que também conseguiam foi diminuindo. O
sarrafo aumentava lentamente. Quando chegou a um metro e
cinquenta centímetros, os colegas, já fora da prova, gritavam brincando: “Teixeirinha está com uma mola nos
pés”. Por fim, saltou 1 metro e 53 centímetros. Do seu
pelotão com cerca de 30, só perdeu para dois outros colegas que fizeram 1 metro e 55 centímetros. Um de 1
metro e 85 centímetros de altura e outro de cerca de 2
metros de altura. Rubens tinha 1 metro e 68 centímetros
e tirou a segunda melhor nota do grupo e uma das melhores dentre todos.
Essas coisas inesperadas que Deus faz é fruto da fidelidade dAquele que promete aos que o seguem de que “porá
por cabeça e não por cauda; que só estarás em cima e
não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor
teu Deus,” (Dt 28.13).
Outro exercício terrível foi no mês de junho de 1989 nas montanhas de Itatiaia. Um exercício que teve de enfrentar o frio intenso
junto com seus companheiros de turma. Nesta ocasião, a água do seu
cantil e o riacho que passava próximo ao acampamento congelaram.
Pela manhã, parecia que estavam dentro de um congelador, pois havia gelo no chão. A sensação de beleza indescritível era praticamente
anulada pelo clima de tensão que esses exercícios implicavam. Não
havia ambiente para se apreciar a beleza natural. Os rigores dos treinamentos visavam a avaliação e o treinamento psicológico dos futuros oficiais.
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Mesmo com as dificuldades naturais, Deus foi dando graça
e o curso foi avançando. Chegou ao final do segundo ano e todos entraram de férias. Alguns cadetes foram voluntários para
receberem os novos cadetes que ingressariam no primeiro ano
da AMAN em 1990. A finalidade era dar-lhes as instruções de
adaptação. Rubens voluntariou-se e foi convidado à missão. Era
uma oportunidade ímpar para demonstrar aos seus instrutores o
seu valor profissional, já que, dois anos antes, sua avaliação havia
ficado como um dos piores da turma. Aquela era a oportunidade
de demonstrar abnegação e competência ao instruir, nos primeiros passos dentro da AMAN, os novos cadetes de 1990. Por esta
missão, recebeu um longo elogio do então coronel Cardoso, atual
General-de-Exército e ex-ministro da Segurança Institucional,
do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
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"Por ter desempenhado com grande entusiasmo a função de adjunto de pelotão do curso básico, com destacado espírito militar e
dedicação. Merece especial referência o idealismo e camaradagem
demonstrados ao abrir mão, voluntariamente, de quase trinta dias
de suas férias para cooperar na recepção e na adaptação dos candidatos a cadete do primeiro ano. Agradeço-lhe o esforço despendido
e concito-o a prosseguir com a mesma aplicação às lides acadêmicas que o aguardam nos anos vindouros, em busca do objetivo de
formar-se oficial do Exército Brasileiro."
Em outro exercício em que treinou cadetes do primeiro ano recebeu o seguinte elogio, do mesmo comandante anterior:
"Louvo-o pela sua participação na operação FIT/90 (Fibra, Iniciativa e Tenacidade), como auxiliar da arbitragem do exercício.
O seu preparo profissional, a dedicação e a seriedade demonstradas durante o exercício contribuíram em muito para o elevado
nível de instrução e para o êxito da operação. Atenção, dinamismo, meticulosidade e desprendimento foram alguns dos atributos evidenciados, que certamente atestam a sua vocação para
a carreira das armas e em particular para a lida da infantaria.
Agradeço, portanto, a valorosa colaboração prestada ao Curso
Básico, externando a confiança de que continuará pautando sua
conduta militar no exemplo positivo e na vibração que bastante
caracterizam o soldado de infantaria. Brasil acima de tudo!"
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Mais uma vez, se cumpria a Palavra:
“Bendito seja o SENHOR, minha rocha, que adestra as minhas
mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra”46.
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infantaria da
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Rubens estava
no 3º ano.

O terceiro e o quarto ano foram de vitórias. Deus o fez andar em
águas mais tranquilas. O reconhecimento e o respeito que tinha dos
colegas deixavam de longe o velho estigma. Não parecia ser mais
aquele cadete que no primeiro ano foi mal avaliado e desprezado por
alguns que aproveitavam a sua condição desfavorável para tripudiar
sobre ele. Deus sabe que suas ações foram frutos da ignorância espiritual. Mas Deus, como é fiel ao que Ele fala, elevou-o à condição
digna de alguém que tinha amparo do Todo-Poderoso. “Mas Deus é o
juiz; a um abate e a outro exalta”.47

4.5.3 A arma
Passada esta etapa de adaptação, no início do ano de 1990, deparou-se com uma escolha a fazer: a escolha da
arma que seguiria dentro do Exército. Escolheu
voluntariamente a arma de Infantaria. É a arma
combatente que exige muito do físico e psicológico do combatente. Não deveria ter sido esta a
sua escolha se estivesse preocupado com a fragilidade da sua saúde na infância e das dificuldades
que havia passado até então na AMAN. Preferiu
o esforço maior em prol do que gostaria, e evitou
uma escolha que fugisse dos riscos da dificuldade. Afinal, a esta altura, ainda que temesse os riscos, queria enfrentá-los. Precisava vencer
e tinha dentro do seu coração que a sua vitória certamente viria de
quem tinha o conduzido até ali. Tinha a certeza de que só venceria se
a mão forte do Senhor estivesse consigo.
Deus começou a agir de forma maravilhosa quando iniciaram-se
os exercícios do Curso de Infantaria e os treinamentos para o aprendizado das estratégias de combate de uso dos batalhões e frações menores. Para Rubens, foi um aprendizado fantástico, pois ali os cadetes
já eram tratados como quase oficiais. A bênção de Deus fez com que
começasse a gozar de maior respeito dos instrutores e colegas. Já não
era mais aquele cadete desprezado, mas era alguém destacado e respeitado entre os colegas. O cenário mudou. Deus agiu nas mentes dos
46 – Livro dos salmos, cap 144. Versículo 1
47 – Livro dos Salmos, cap. 75. Versículo 7
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4.5.4 Comandando oficiais estrangeiros
No terceiro ano, foi indicado para ser adjunto de um pelotão de
oficiais do Suriname que vieram ao Brasil realizar cursos por meio
de um convênio diplomático com o Brasil. Nesta ocasião, desfilar
nas formaturas à frente daqueles oficiais, em sua maioria negros e
altos, com uniformes do Suriname e com movimentos próprios em
suas marchas, era um destaque perante toda a AMAN. Afinal, a
escolha recaía sobre cadetes que dariam bom exemplo àqueles militares de cultura diferente e que tinham comportamentos também
diferentes dos brasileiros.
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seus colegas e instrutores e o capacitou para que não mais fosse cauda.
Era elogiado nos serviços, no campo e obteve, inclusive, indicações
que só os mais destacados recebiam. Nesta ocasião, não precisava
mais ficar na AMAN todo o final de semana, mas sempre era liberado
quando não estava de serviço.
Nos manuais de instrução militar, Rubens tinha o hábito de colocar na capa, bem em cima, a inscrição do que disse Davi:
“Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria;
ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria”48.
Era a demonstração indiscutível de fé naquele que o protegeria,
na paz ou na guerra. O dono da vida e que havia levado Rubens em
suas mãos até aquele ponto e o feito triunfar ali em meio a tantas
dificuldades.

65

4.5.5 O estágio na tropa
No meio do ano de 1991, já no final do curso, foi para o estágio na tropa. Na ocasião, estagiou no 57º Batalhão de Infantaria
Motorizado Escola, conhecido como Regimento Escola de Infantaria (REI), unidade tradicional no Exército, onde foi bem avaliado,
confirmando os resultados indicados pelos instrutores na AMAN.

4.6 O evangelho na AMAN

O cadete do
4º ano da
AMAN no
estágio no
57BIMtz(Es)REI, no ano
de 1991.

4.6.1 A ACE
A Associação de Cadetes Evangélicos (ACE) era o alento no
meio dos desgastes da Academia Militar. A cada ano, os cadetes elegiam o presidente da Associação para o ano seguinte e era sempre
48 – Livro dos Salmos, cap. 27. Versículo 3
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um companheiro do quarto ano. Todos eram amigos de Rubens, mas
um deles se destacou. Certamente pelas muitas viagens que fizeram juntos, por serem da mesma arma, Infantaria, e pela amizade que construíram. Rauvine, cristão atuante e com liderança.
A ACE se constituía numa ilha de conforto espiritual nas tormentas. Faziam cultos, oravam, ouviam louvores e mensagens e
evangelizavam. Há frutos valiosíssimos de pessoas que se converteram ao Senhor nos cultos da ACE. Deus operava entre os
cadetes.
Havia também uma sala onde os cadetes se reuniam para
orar e ouvir louvores. Os cultos semanais eram realizados em
um dos anfiteatros. Convidavam outros cadetes para ouvirem o
evangelho e muitos foram lá evangelizados.
Posteriormente, Rauvine se tornou pastor da Igreja Batista e,
já como Major, foi recolhido à glória de Deus em um acidente
de carro há alguns anos. Rapaz sério e oficial respeitado. A soberania de Deus permitiu que, em um acidente de carro, em que
estava com a sua família, ele tenha passado para a glória, mas a
sua família toda foi poupada.

4.6.2 O evangelho que liberta
Um certo dia, à noite, ainda no início do curso, em meio às
dificuldades, alguns cadetes estavam fazendo algo como se fosse uma seção de espiritismo em um dos apartamentos ao lado,
utilizando algo com um copo. Os colegas correram para o seu
apartamento e fecharam a porta. Rubens sabia que estava em
dificuldades no curso, mas não temia a ação demoníaca. Afinal, era servo do Deus vivo. Pediu aos colegas que abrissem a
porta e começou a falar-lhes da Palavra de Deus. Pediram-lhe
que falasse mais e não mais temeram. O cristão mesmo combalido fisicamente tem a força do Todo-Poderoso que jamais o
deixa só, em especial nas lutas espirituais.
Em determinada fase do curso, um colega que se declarava
espírita disse-lhe que tinha medo à noite de seres que acreditava existir. Rubens afirmou-lhe que não existiam, mas poderiam ser espíritos demoníacos e que os servos de Jesus Cristo
não precisavam temer. O colega quis alertar-lhe da existência
e insinuou a possibilidade de aparecer. Aquele cadete cristão,
não como um militar, mas como um soldado de Cristo disse ao
colega: “quando estivermos na escuridão do campo e aparecer,
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chame para eu ver”. Rubens sabia que satanás não ia “topar”
enfrentar o Nome de Jesus e por isso não apareceria. Afinal,
estava em defesa da causa do Mestre e não de si mesmo.

Ainda no ano de 1989, houve na AMAN o curso de formação dos Capelães Militares. Eram nove padres e um pastor. O
aluno pastor era o aspirante-a-oficial Wagner Gabi que terminou como primeiro colocado.
Na época da páscoa dos militares, havia cultos católicos,
evangélicos e espíritas. O culto católico era mais estruturado e
tradicional, contando inclusive com uma grande procissão.
Na ocasião, o culto dos evangélicos foi muito impactante
e muitas pessoas de outros credos deixaram os cultos de suas
religiões para irem ao culto evangélico. Isto se tornou um problema. O culto lotou o auditório General Médici da AMAN. O
aspirante pastor teve de dar explicações a este respeito. Sobre
o fato, só restava a explicação dada por um dos maiores evangelistas de muçulmanos, o pastor Samuel Doctorian, quando
declarou que vencia o debate com aqueles religiosos porque
“tinha a melhor mensagem”, o evangelho do Senhor Jesus
Cristo. E é isso que você, caro leitor, tem agora em suas mãos.
Creia que a vitória já está garantida no Sangue de Jesus.
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4.6.3 Páscoa dos militares
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4.6.4 Os amigos e a pregação
Rubens destaca algumas amizades que se aprofundaram durante estes anos que o ajudaram bastante. Seus companheiros Sérgio Eduardo e Rauvine. Rubens, Eduardo e Rauvine
vinham sempre de carro para o Rio de Janeiro, geralmente no
carro do Rauvine, e aproveitavam para ouvir louvores do Grupo Life (Asaph Borba) na viagem. Tempos maravilhosos cuja
lembrança, ao mesmo tempo, trazem-lhe felicidade e saudades
dos seus amigos e de uma época em que tinha uma sensação de
vitória após a tormenta dos primeiros anos.
Rubens e Eduardo estudaram juntos durante todo o terceiro
e quarto ano da AMAN, na graduação e no mestrado, ambos no
IME. Como Rubens era muito novo e sem experiência, Eduardo
lhe orientava bastante, pois já tinha sido sargento da Aeronáutica
e era cinco anos mais velho do que ele. Um verdadeiro irmão nas
dificuldades.
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Houve um fato notável com Eduardo que, na época, estava sendo evangelizado. Haveria em determinado dia uma das
provas mais difíceis e arriscadas para os cadetes do quarto ano.
Deveriam saltar do trampolim de dez metros fardados, voltar
à tona, mergulhar e nadar por dez metros submersos sem que
qualquer parte do corpo viesse à tona, sair da piscina e mergulhar em outra piscina e transpor vários obstáculos distribuídos
em 50 metros, tudo cronometrado e fardado, só com a cabeça
fora d’água. Era o chamado “nado militar”.
Na véspera, à noite, Rubens estava se sentindo muito mal
de saúde e disse a Eduardo que pediria dispensa da prova. Eles
sabiam que isto representaria ter de se submeter a uma segunda
chance, com índices mais rigorosos que implicaria em redução
da nota. Eduardo, então, disse: -“Você não confia em Deus?
Ora a Deus e Ele vai te curar.” Eduardo queria animá-lo com
a própria mensagem que ouvia dos seus lábios. Era uma questão de fé. Se Rubens pregava a fé, então que usasse a fé que
pregava naquele momento de angústia. Não se tratava mais de
uma questão pessoal de uma prova. Tratava-se de demonstrar
a fé que se pregava e o Nome de Jesus seria glorificado com o
resultado. O cadete doente tratou de colocar diante de Deus
a questão e a sua condição representaria um testemunho para
o seu amigo.
No dia seguinte, durante a prova, quando saltou do trampolim de dez metros e veio à tona, Rubens ouviu a voz de
Eduardo que gritou: “vamos lá Teixeira”. A responsabilidade
estava sobre ele. Continuou a prova, contando com a sempre
presente ajuda de Deus. Fez o melhor tempo que conseguira
até então e o Nome do Senhor que cura, Jeová Rafá, foi mais
uma vez glorificado.
Nem todos os amigos eram referenciais. Em certa fase do
quarto ano, Rubens com elevada avaliação, foi colocado em um
apartamento com o que poderia ser os piores cadetes da época:
bebiam, chegavam tarde descumprindo as normas, brigavam,
enfim, faziam muitas coisas erradas e eram “cartas marcadas”
para serem desligados. Sempre paciente com os colegas rebeldes
que moravam no apartamento conhecido como Bangu I, Rubens, depois de pacientemente ouvir todos os tipos de música
que eles colocavam, a convite deles, colocou uma fita para que
ouvissem um hino que falava de Jesus. Hino bastante conhecido

Miolo_livro_PrRubens_COMPLETO_DEBORAH.indd 68

30/11/2010 16:18:23

Deus Ergue um Vencedor

que começava assim: “Qual o nome que você, costuma chamar,
quando as lágrimas inundam o seu olhar?” e repete-se várias vezes a expressão “Qual o nome?”. Eles de forma simpática e sorrindo começaram a dizer: -“nós sabemos o nome, é Jesus”. Extraordinário! O poderoso nome de Jesus Cristo estava na mente
daqueles cadetes tão carentes espiritualmente e discriminados
pelos demais pelas suas fragilidades e vícios.
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O cadete Rubens Teixeira com sua mãe, irmã Darcy Teixeira da Silva, e seu
pai, pastor Paulo da Silva.
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5
Os preparativos
e a formatura
5.1 A frustração da porta fechada
Todavia nem tudo eram flores. O entusiasmado cadete nutria um forte desejo de ser Paraquedista do Exército. Esse era
praticamente o seu segundo objetivo profissional depois de realizar o curso da AMAN. Animou outros colegas a fazerem esse
curso ao se formar. Ao final do quarto ano seria o exame para o
curso. Seu preparo físico era bom, seguramente um dos melhores da sua turma e tudo indicava que teria êxito. Inclusive, seus
instrutores testemunhavam isso e lhe incentivavam.
Mas nem tudo ocorreu como todos esperavam. Rubens tinha
um cisto no coxis que o impedia de fazer muitos exercícios abdominais e não procurou tratamento durante o curso, pois não
gostaria de gerar prejuízos às atividades rotineiras da Academia
Militar que eram intensas. A recuperação de uma cirurgia era
demorada e poderia prejudicar o curso. Exatamente na época
do exame físico, o cisto se agravou e não conseguia treinar abdominais e realizar muitos exercícios. Rubens sabia que, ainda
que conseguisse, certamente não concluiria o curso. Foi o que
aconteceu, pois, a seguir, foi obrigado a fazer uma cirurgia para
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a correção do problema. Foi frustrante ter todas as condições para
o êxito nesta empreitada e ter de ouvir palavras dos instrutores
e colegas do tipo: “você levaria com os pés nas costas”, “todos,
menos você, poderiam ficar reprovado”, enfim.
Mas houve um colega, que não professava a mesma fé, que
lhe disse: -“Teixeira (seu nome de guerra), há um lá em cima que
diz a hora de nós realizarmos as coisas. Agora não é a sua hora.”
Rubens continuou pensativo e triste naquele momento, mas sabia
que Deus estava lhe dizendo o que precisava ouvir. Nitidamente, o Deus que o fez transpor obstáculos intransponíveis, estava
ali fechando a porta, cumprindo os seus desígnios e contrariando
muito a sua vontade e planos. Jó diz:
"Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos
pode ser impedido"49.
Rubens sabia que seus planos poderiam ser frustrados e impedidos, mas não os de Deus. Permaneceu durante muito tempo
triste e frustrado, mas era desta maneira que tinha de acontecer. O futuro que Deus preparava para ele era outro.

5.2 A espada doada

Foto recente
em que
Rubens e
Lídia
seguram a
espada que
Lídia doou
para sua
formatura
na AMAN.

Mesmo chegando ao final do Curso, ainda havia dificuldades financeiras. Era necessário adquirir uniformes
que também eram compostos pela espada de oficial que era
cara. Quando procurava maneiras de adquirir esta espada
para o dia da formatura, sua irmã Lídia, que havia recebido seus salários de cinco meses atrasados, ofereceu-se para
pagá-la. Acabou gastando, para isso, praticamente, todo o
recurso que recebera. Essa foi outra demonstração de cumplicidade e do apoio da família.

5.3 O dia da formatura
Por fim chegou o final do curso. No dia 30 de novembro
de 1991, formou-se na AMAN. Deus fez cumprir o que havia pedido naquela oração escrita (item 2.7.6). Foram dias e
anos de lutas, incertezas, dificuldades, mas os seus olhos por
49 – Livro de Jó, cap. 42. Versículo 2
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vezes amedrontados e inseguros estavam postos no Senhor,
tal como os de Josafá quando estava diante dos inimigos (2Cr
20.12). Deus, vendo a sua insignificância, mostrou-lhe o seu
poder e ele saiu com um dos melhores conceitos da sua turma e com a indicação do seu comandante de companhia do
quarto ano da AMAN para ser instrutor daquela Academia
Militar. Nesta formatura, compareceram os jovens do grupo
que fazia parte na Assembléia de Deus em Marechal Hermes.
Dia memorável em que um ônibus que, carinhosamente chamavam de Goiabão, levou todos os irmãos que puderam ir à
formatura. Alguns irmãos que estiveram lá, hoje já dormem
no Senhor em decorrência de um acidente com este mesmo
ônibus, cerca de dois anos e meio depois.
Para Rubens, aquele dia nunca mais será esquecido, quando Deus o fez alcançar um objetivo que, por ser tão importante, foi registrado em uma oração escrita. Rubens sabia que
não poderia conseguir por si mesmo, mas, com o braço
forte de Deus, alcançou a vitória.
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Formatura
dos aspirantes à oficial
ao final do
quarto ano
da AMAN.
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O aspirante a oficial Rubens Teixeira, recém formado na AMAN, recebe os
recrutas em 1992. Seria o primeiro contigente de soldados a serem treinados
por ele aos 21 anos de idade.
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6
O oficial na tropa
6.1 A chegada ao Batalhão
Chegou ao 57º Batalhão de Infantaria Motorizado Escola como aspirante-a-oficial, aos 21 anos de idade, ainda com
aspecto de adolescente e, ali, seria submetido a situações que
exigiriam prudência e discernimento para decidir questões difíceis. Nos dois primeiros anos de tropa estariam reservadas as
situações mais difíceis que enfrentaria na sua juventude profissional.
De imediato, assumiu um pelotão. Havia três sargentos que
o auxiliavam a instruir cerca de 20 jovens de 18 e 19 anos. Além
desses, havia cerca de 400 a 500 outros de todo o batalhão para os
quais ministrava instruções e tirava serviço. Na ocasião, o Brasil estava em uma expectativa de enviar, em missão da ONU, tropas para
a antiga Iugoslávia. Quando chegou ao quartel, egresso da AMAN,
o contingente já estava separado, mas Rubens colocou-se como voluntário para uma eventual vaga. Tinha ainda a expectativa de ser
convocado. Por fim, a missão não aconteceu e o contingente foi
desfeito.
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O tenente
na marcha
no Campo
de Gericinó
com a
Companhia.

Logo no início do ano, teve de fazer a tal cirurgia do cisto
que o impediu treinar e realizar os exercícios abdominais que o
permitiriam fazer o curso de Paraquedista. Foi uma cirurgia simples, mas que exigiria muito tempo de repouso e impossibilitava
a realização de exercícios físicos. Na ocasião, em recuperação,
não pode participar da operação de segurança feita pelo Exército
na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento (CNUMAD), realizada de 3 a 14 de junho de
1992, conhecida como ECO-92. Era mais uma missão que gostaria de ter participado, mas não pode em virtude da cirurgia.

6.2 As missões
A missão de instruir jovens soldados era difícil, em especial por
serem jovens de baixa renda e residentes em áreas perigosas do
Estado. Era comum haver problemas com drogas, agressões e ameaças. Informações davam conta de que uns
usavam drogas no quartel, outros faziam parte do tráfico, outros eram assaltantes. Enfim,
em um universo tão grande de pessoas e informações, havia muitas incertezas que traziam
preocupações. Em 25 de agosto daquele ano,
foi promovido ao posto de segundo-tenente.
Seria então oficial de fato e de direito, pois,
pelo regulamento, aspirante-a-oficial é Praça Especial.
No primeiro ano de tropa, dentre outras funções, era oficial
de tiro. Tinha como atribuição instruir e comandar os exercícios
de tiro de todo o batalhão. Era uma missão que exigia perícia e
cuidado. Quando se tratavam de exercícios de tiros com oficiais e
sargentos era mais fácil. Eles já sabiam atirar e seguiam os procedimentos de segurança corretamente. Ensinar jovens sem experiência a atirar e comandar o exercício era sempre mais preocupante. O mais desagradável é que se sabia que alguns desses soldados
poderiam ter ligações com o mundo do crime e, posteriormente,
serem cooptados para lá, em especial pela falta de oportunidades
de educação e de estrutura familiar. Era uma situação muito difícil. Embora se ocupasse em orientá-los e instrui-los no que podia,
Rubens sabia que o risco de se perderem era grande. Formar o
cidadão era nobre do ponto de vista militar e social. Porém, impunha responsabilidade de também anunciar-lhes o evangelho.
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Ao longo do ano, teve a honra de treinar inúmeros soldados
em diversos exercícios. A convivência com aqueles rapazes, seus
subordinados, também jovens, lhe valeu muitos ensinamentos.
Foi uma oportunidade muito rica. Tirou serviços, cumpriu missões perigosas, realizou exercícios perigosos, ouviu problemas e
tentou resolvê-los. Decidiu a respeito de quais procedimentos
deveria tomar diante de um infrator do regulamento. Tantas outras atividades exigiam do jovem oficial uma cautela redobrada e
um senso de responsabilidade e respeito pelo semelhante muito
grande.
Por ser o oficial mais novo do batalhão, seu primeiro ano de
tropa foi intenso, pois recebia muitas missões conhecidas no jargão militar como “boca-podre”. Já no segundo ano, havia uma
expectativa de que as coisas fossem mais tranquilas, dentro de um
contexto de muita atividade e missões imprevisíveis. No primeiro
ano, comandou um Pelotão de Fuzileiros, já no segundo, a missão
foi a de comandar o Pelotão de Comunicações. Esta
designação tinha uma finalidade, pois havia equipamentos de comunicação de campanha sofisticados e
muito caros, neste pelotão, e era necessário melhorar
a organização e eficiência daquela fração importantíssima nas operações em que o batalhão participava.
Com muito esforço, conseguiu ordenar as coisas e o
pelotão começou a funcionar melhor.
Paralelamente, era realizado o Curso de Formação
de Cabos da Arma de Comunicações que seriam empregados em missões do batalhão. Essa era mais uma
missão coordenada pelo Oficial de Comunicações.
Ainda no início do ano de 1993, foi a um trabalho de oração
na Igreja União Evangélica Pentecostal, igreja onde passou sua
infância, mas, há alguns anos, não voltara lá. Naquela tarde,
o irmão Widson, então dirigente daquela igreja, entregou-lhe
uma revelação que mostrava Rubens passando por uma luta
muito grande ainda naquele ano, mas que ao fim Deus lhe
daria uma grande vitória. Tanto o tamanho da luta quanto
o da vitória são sempre difíceis de serem mensurados nestes
casos. É difícil se imaginar o sofrimento, por mais que se esteja
avisado. É difícil também se mensurar a vitória quando Deus
promete, antes de acontecer. Mas quando é Deus que fala,
sempre se cumpre.
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Naquele ano, o Exército lhe deu uma oportunidade de prestar
concurso para o Instituto Militar de Engenharia. Todos os Oficiais
egressos da AMAN, em seu segundo ano de tropa, tinham essa
oportunidade e era uma única chance. Rubens resolveu aproveitar
aquela chance única e começou a se preparar. Como sempre, seria
uma prova muito difícil, certamente um dos vestibulares mais difíceis do país. Na ocasião, achou por bem, por lealdade ao comandante, avisá-lo da sua pretensão. O comandante do batalhão lhe
disse que não deveria fazer a prova, pois era oficial de Infantaria,
mas ele manteve a sua posição e continuou se preparando.
A meta estava traçada. O então tenente Eduardo Oliveira, seu
grande companheiro desde a AMAN, tinha feito o Curso de Paraquedista e estava entusiasmado para fazer o Curso de Comandos
e Forças Especiais. São cursos de extrema exigência que
qualificam o militar para o cumprimento de missões de alto
risco. Como dito antes, ambos eram jovens oficiais muito
amigos e seu companheiro servia no 2º Batalhão de Infantaria Motorizado (Es), conhecido como Regimento Avaí,
localizado ao lado do quartel onde ele servia. O Eduardo
o convidou para juntos matricularem-se no Curso de Comandos. Na ocasião, Rubens o convidou para o polo oposto. Convidou-o a juntos estudarem e fazerem a prova para
o IME. Eduardo lhe disse que não pretendia mais fazer outro curso
de “papiro”, o que no linguajar militar são cursos que exigem muito
estudo. O argumento de Rubens era que, para o IME só havia uma
chance, caso não aproveitassem, não teriam outra. Ademais, poderiam sair caso não gostassem do IME. Poderiam mais à frente, se
quisessem, fazer o Curso de Comandos. Depois de muita relutância, convenceu seu colega a fazer o concurso para o IME.
Era muito difícil, pois o dia começava cedo no batalhão e após
atividades escaldantes ainda tinha de estudar à noite e ao final da
aula, exausto, voltava, normalmente para o quartel. Era a meta de
Rubens e precisava passar neste concurso. O comandante, discordante com a ideia deste concurso, disse-lhe, em certa ocasião, que
escolhesse a fronteira para servir, caso não passasse na prova. A certeza de que teria êxito, permitiu-lhe responder ao comandante que
iria para a fronteira da Praia Vermelha, na Urca, onde se localiza
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o IME. Esta afirmação, aparentemente imprudente, evidenciava o
comprometimento com a busca incansável da vitória e a convicção
de que Deus estava no controle de tudo.
Na ocasião, entrou em uma sequência de muitas missões no
campo e muitas semanas passava acampado no Campo de Gericinó
ou em outros locais de instrução. Mesmo cumprindo essas missões,
como era o seu papel, dormindo pouco e se desgastando intensamente, não deixava de estudar. Aquele era o seu papel. Novamente
precisava passar no concurso que seria no final daquele ano. Além
dessas missões, tirava serviço de oficial-de-dia, de oficial de segurança do Gericinó, e ainda era oficial de tiro do batalhão.
O único momento de distração quase diário, era no intervalo
entre o término do expediente do quartel e o início das aulas noturnas, quando passava na casa da sua doce namorada Marta, com
quem veio a se casar posteriormente. Esta é outra parte de nossa
história que contaremos mais tarde. Na ocasião, sua sogra, irmã
Teofanes, que hoje dorme no Senhor, o recebia sempre com um
sorriso simpático nos lábios, mas não se ocupava em “jogar luz” na
filha, como é comum nas sogras, pois Marta tinha brilho próprio e
sabiamente conduzia o jovem oficial ao seu momento de paz.
Em dado período do ano de 1993, havia um exercício em que
eram feitas algumas demonstrações para o Curso de Infantaria da
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). Na ocasião, o único oficial que havia participado das demonstrações e que estava
incumbido da missão no ano seguinte era Rubens. Só que as suas
férias estavam marcadas para o dia da apresentação. Ofereceu ao
comando o cancelamento das suas férias em prol da demonstração
e combinou que gostaria de tirá-las antes das provas do IME, pois
gostaria de usá-las para estudar. Tudo ficou acertado, e as suas férias
foram canceladas em prol da atividade que participaria. Treinaram
para o exercício e o executaram com êxito e, apesar de as atividades do batalhão continuarem, havia atividades paralelas, como sindicâncias exaustivas que tratavam, na maioria das vezes, de temas
de grande sensibilidade. Em razão disso, por vezes, sofria ameaças.
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6.3.2 O stress
Em meio a muitas atividades e pressões, no esforço de cumprir todas as missões com galhardia, sua saúde fragilizou-se e
foi acometido de um stress. A primeira vez que passou mal foi
em um exercício de campo. Na ocasião, os sargentos do seu pe-
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lotão, inseparáveis companheiros na missão, não sabiam o que
estava acontecendo ao tenente que teve uma reação estranha.
Parecia que repentinamente seu pulmão havia parado de funcionar e não conseguia inspirar. Foi uma das piores reações
que já teve. Essa é uma situação negativamente marcante que
não gosta de narrar pela péssima lembrança que tem. Como
foi de madrugada, na escuridão, no Campo de Gericinó, os
sargentos pensavam que estava engasgado e batiam nas suas
costas, o que só piorava o sofrimento. Foi ao hospital do Exército, na Vila Militar, para medicar-se. Procurou o comandante
para comunicar-lhe o motivo do seu afastamento temporário
do campo e, ao narrar-lhe o ocorrido, logo recebeu ordens para
que voltasse ao exercício, o que obedeceu rapidamente. Porém
a reação voltou a dar outras vezes e com mais frequência, mas
sua determinação em cumprir o seu objetivo fazia com que
não parasse de estudar e nem deixasse as suas atividades de
lado. A coisa se agravou e teve de procurar um diagnóstico
mais sofisticado. Uma bateria de exames mais tarde concluiu
que era stress. Pediu ao comandante que lhe desse as férias
que havia cancelado em prol do exercício da EsAO que o batalhão participaria, mas ele não autorizava. O médico lhe dava
licença médica, mas Rubens, mesmo correndo o risco de ser
punido, não aceitava e ia trabalhar. Argumentava com o médico que não deixaria de estudar durante a licença e isto não
seria certo. Não tirava licença necessária a sua saúde para não
parar de estudar e, tendo direito às férias já vencidas, esperava
autorização para gozá-las. Depois de algum desgaste e do agravamento da situação, o comandante autorizou as férias.
Além dos dias de férias que restavam, nos trinta dias anteriores ao concurso do IME, teria mais trinta dias concedidos
pelo Exército a todos os que fariam a prova para que estudassem. Na ocasião, já não tinha mais forças para estudar. O
desgaste físico era grande. Mas, já no primeiro dia, disse a algumas pessoas que estava certo de que aquele mal não mais
aconteceria a partir do momento que entrasse de férias e isto
aconteceu. Deus não mais permitiu aquelas crises, mas precisava recuperar-se daquele estado de fragilidade agudo.
Chegou o dia da prova ainda exausto e sem muitas forças,
mas com o ânimo forte. Sabia que Josué, comandante de tantas
missões militares dos exércitos de Israel, ouviu muitas vezes de
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Deus: “esforça-te e tem bom ânimo”. Precisava resistir e enfrentar o desgaste e a dificuldade.

A primeira prova seria matemática. Eram dez questões, todas
discursivas e que deveriam ser resolvidas em folhas numeradas. A
orientação era de que a correção incidiria sobre o que fosse resolvido no espaço destinado a cada questão. Rubens não sabe explicar
exatamente o porquê, mas, talvez pelo desgaste físico, recuperando-se do stress, iniciou a solução de uma das questões na página
destinada à outra e, como a solução era longa, utilizou varias páginas. Terminou por resolver parte da questão no local certo e parte
no local errado, prejudicando assim duas questões em dez.
Rubens saiu daquelas provas muito abatido e foi para casa.
Quando estava entrando em casa, em Santa Margarida, Campo
Grande, muito exausto, pois já estava no meio da tarde e ainda
não havia almoçado, foi cumprimentado pela irmã Helena Moraes, serva do Senhor que, desde a sua infância, muito ajudava aos
seus pais e à sua família. Ela perguntou como foi a prova e antes
da resposta de Rubens aquela irmã com autoridade respondeu
-“foi bem em Nome de Jesus”. O fragilizado tenente desanimado
e cansado, preocupado com os prejuízos que teria por ter errado
o local de solução das questões saiu dali motivado e feliz, crendo
que, em Nome de Jesus, havia ido bem sim.
Foi como se, imediatamente, um ânimo novo tomasse conta
da sua mente. São coisas que o mundo espiritual conhece bem. É
como diz a Bíblia:
“Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices;
diga o fraco: Eu sou forte”50.
Ou seja, era como se lhe dissessem: vá a guerra usando como
arma o que tens às mãos que a vitória virá de Deus.
Seguiram-se as demais provas e Rubens temia a de inglês.
Buscando preparar-se, matriculou-se em um curso de inglês durante seis meses. Mesmo assim, não se sentia seguro para fazer a
prova, mas confiou em Deus. Terminadas as provas, retornou
ao quartel e, cautelosamente, aguardou o resultado do concurso. Havia um dia marcado para a abertura pública das senhas
quando se descobriria quem passou ou não. O comandante
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6.3.3 A prova
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50 – Livro do Profeta Joel, cap. 3. Versículo 10

Miolo_livro_PrRubens_COMPLETO_DEBORAH.indd 81

30/11/2010 16:18:24

Do Monturo

82

Rubens
Teixeira foi
promovido
ao posto de
primeiro tenente em 25
de dezembro
de 1993. Na
ocasião, foi
aprovado
para cursar
Engenharia
no curso que
teria a melhor
avaliação do
país, no IME.

não o liberou para assistir esta abertura de senhas. Todavia,
colegas que haviam feito a prova telefonaram lhe informando
que havia passado em sétimo lugar e que seu amigo Eduardo
Oliveira também passara.
Rubens fez um balanço do que tinha acontecido: estava se
recuperando de um stress, não fez a prova no seu melhor desempenho, errou as folhas de solução de duas questões, temia
pelo resultado da prova de inglês, além de ter trabalhado sob
regime exaustivo todo aquele ano. Concluiu, assim, que se tratava, mais uma vez, da providência de Deus.
A sua aprovação produziu boa repercussão. Afinal, passar no
IME não era fácil, em especial naquelas circunstâncias. A rigor,
Rubens entende que nunca foi tão brilhante e forte.
Davi também não era tão convincente. Seu pai, Jessé, não
esperava que ele fosse o escolhido de Deus e demonstrou algum
constrangimento ou perplexidade ao ter que justificar para o
profeta Samuel o porquê de não o haver apresentado
entre os outros filhos. Mesmo depois de já ungido como
Rei, seu pai ainda o tratava como um menino de recados. Parecia que nada convencia os familiares de Davi
de que ele era valoroso. Davi não era vencedor por ser
forte ou inteligente, mas por sua fé. Ele não enfrentou
Golias por sua força e nem por seu histórico de vitórias.
Quando Golias quis humilhá-lo, ele apenas apresentou
a sua arma principal: “o Nome do Senhor dos Exércitos”. Só crê nesse Nome quem tem fé. Não é porque
alguém tenha força, inteligência ou vigor físico que, na hora
da peleja, a vitória vem. O que dá a vitória, em momentos de
extrema dificuldade, é a nossa fé. Certa vez, quando alguém
perguntou a Jesus Cristo se ele poderia fazer algo em prol do
seu filho endemoninhado, o Mestre foi bem claro “...Se tu podes crer; tudo é possível ao que crê.”51 .
No dia 25 de dezembro de 1993, Rubens foi promovido ao
posto de primeiro-tenente de Infantaria.
Deus o estava treinando para a vida e estas linhas têm por
objetivo testemunhar a grandeza de como Ele protegeu a vida
de Rubens, lhe deu enormes vitórias e bloqueou muitas vezes as
ações do inferno contra a sua vida. Aquele jovem cristão teria
51 – Evangelho de Marcos, cap. 9. Versículo 23
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muita coisa para falar em vários púlpitos de muitas igrejas. Um
indefeso aos olhos dos homens que Deus, com seu braço forte,
achou por bem exaltar.
Assim, findou-se a sua missão na tropa e iniciou o curso
de Engenharia numa das escolas mais respeitadas do Brasil.
Transferiu-se para o IME, na Praia Vermelha, como havia dito
ao seu comandante: a fronteira que escolhera.
Talvez, nesse momento, você que me acompanha nessas linhas esteja pensando: isso é bonito, mas não acontece comigo!
Pois eu quero lhe dizer que o alvo desse trabalho é você. Esse
trabalho visa a alguém que, como você, esteja precisando de
uma palavra vinda de Deus que o encoraje a continuar sua trajetória. Assim como fez com Rubens, Deus quer fazer de você
uma pessoa vitoriosa também.
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Rubens Teixeira, cadete, com uniforme camuflado, em um dos jardins na
entrada da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende.
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7
Os livramentos
no Exército
7.1 Na Academia Militar
Agora, gostaria de contar um pouco dos muitos livramentos que
Deus deu ao Rubens durante essa sua passagem pela vida militar.
As atividades em uma escola militar envolvem riscos, como
é da natureza das funções para as quais os cadetes são treinados.
São desenvolvidas competições diversas para estimular o preparo
físico e as habilidades pessoais.

7.1.1 O tiro de fuzil na sala de aula
Certa ocasião, em época de competições, um dos colegas, atleta de tiro e perito na atividade, levou seu fuzil para a sala de aula
de Direito pois, após a aula, iria para o treinamento. De repente,
ouve-se um disparo de fuzil na sala ao lado. O tal cadete havia esquecido uma munição na câmara (na agulha) da arma e outro colega, de forma desatenta e displicente, apertou o gatilho. Poderia
ter acontecido uma tragédia. Felizmente, o tiro saiu em direção à
parede reforçada da sala de aula, e ninguém se feriu. Certamente,
houve, ali, a providência do Senhor.
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“Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel”52 .
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7.1.2 O afogamento do amigo
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Outra vez, em um dos exercícios da Academia, a tropa estava
há vários dias dormindo mal sobre os efeitos das intempéries e com
alimentação reduzida. Rubens comandava um grupamento no exercício de madrugada na Represa do Funil. Na sequencia do exercício,
um colega, que transportava uma grande metralhadora conhecida
como MAG, dormiu antes de proferirem o ataque que se destinava
à patrulha. Como o colega dormiu e a metralhadora dele não entrou
em ação, seu comandante, Rubens, como punição, foi obrigado a
banhar-se nas águas frias da represa. Quando descia do morro até
as águas para se banhar, viu alguém se batendo, pedindo socorro
na represa. Era uma represa com muitos barrancos escorregadios e
perigosos por causa da profundidade. Rubens logo reconheceu que
era um de seus colegas que também pagava a penalidade de ter de
se banhar. Em meio ao desespero, o jovem franzino não pensou duas
vezes, agarrou-se a uma raiz frágil de uma planta e, com a ponta
do fuzil, conseguiu alcançar o companheiro, que era bem maior e
mais pesado que ele, e retirá-lo da água. Se a raiz arrebentasse e
Rubens caísse também na água, por certo, morreria junto com o
colega. Deus reforçou aquela frágil raiz no meio do mato para que
salvasse a vida daqueles rapazes. Uma simples e insignificante raiz
foi a ferramenta usada por Deus para salvar duas pessoas. Assim,
como uma velha e insignificante queixada de jumento deu a Sansão
a arma necessária para lutar contra mais de mil filisteus53.
Todos ficaram impressionados ao saber o que Rubens fizera e
como não teve medo das águas e de se afogar também, já que esse
era o seu ponto fraco. Mas ele sabia, como ninguém, o desespero
que sofre quem está se afogando.

7.1.3 O morteiro próximo da formatura
Há cerca de duas semanas da formatura na AMAN, havia uma manobra e participavam dela muitos cadetes. Rubens
compunha uma equipe de uma peça de morteiro pesado e uma
granada foi liberada no tubo. Rubens percebeu que um colega
desatento estava se dirigindo na direção da saída da granada do
tubo. Como não havia tempo para avisá-lo, foi correndo em sua
52 – Livro dos Salmos, cap. 121. Versículo 4
53 – Livro de Juízes, cap. 15. Versículos de 15 até o 17
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7.2 Na tropa
7.2.1 O risco do tiro de pistola no peito
Em outra situação, estava em um exercício, no Campo de Gericinó, com vários oficiais juntos com alguns companheiros estagiários
do CPOR. Eles estavam em fase de estágio para avaliação e Rubens,
oficial de carreira, tinha a obrigação de instruí-los. Todos estavam
armados de pistola, como era praxe a composição do uniforme, e
estava na hora de tomarem banho. Era comum um tomar conta da
arma do outro nestas horas.
O procedimento de segurança mandava que fosse retirado o
carregador (pente), fossem dados golpes de segurança e inspecionada a câmara da arma para ver se havia lá alguma munição. Depois disso, a arma estaria segura. Um companheiro estagiário do
CPOR, com a arma apontada para Rubens, esqueceu-se da etapa
de retirar o carregador. Deu o golpe de segurança e iria acionar o
gatilho. Quando Rubens percebeu que seu companheiro iria atirar
desatentamente, pediu-lhe a arma. Quando pegou a arma, mostrou-lhe que a arma dispararia um tiro na direção do seu peito, pois,
ao invés de dar o golpe de segurança, o aspirante carregou a arma.
Ali, nosso oficial escapou de levar um tiro à queima-roupa.
É por isso que o Salmista diz:
“Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu
socorro vem do SENHOR, que fez o céu e a terra. Não deixará
vacilar o teu pé; aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que
não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O SENHOR é
quem te guarda; o SENHOR é a tua sombra à tua direita. O sol
não te molestará de dia, nem a lua, de noite. O SENHOR te guardará de todo mal; ele guardará a tua alma. O SENHOR guardará
a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre”55.

Deus Ergue um Vencedor

direção para empurrá-lo tirando-o da frente. Não houve tempo,
a granada foi disparada e, devido aos gases desprendidos e o
impacto do arremesso da granada, Rubens perdeu o sentido de
direção e, segundos após, voltou a si com o rosto enfiado na argila. Felizmente, ninguém se feriu, Deus estava no controle.
“O SENHOR é quem te guarda; o SENHOR é a tua sombra à
tua direita”54.
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54 – Livro dos Salmos, cap. 121. Versículo 5
55 – Livro dos Salmos, cap 21
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7.2.2 – O tiro de fuzil
Poderíamos aqui contar também o livramento quando um
sargento, na hora de passar o serviço para o outro, ao tomar as
medidas de segurança, esqueceu-se de tirar o carregador e a arma
disparou, enquanto Rubens dormia. Mas Deus, que não dorme,
impediu que aquele tiro acidental, do seu lado, fosse disparado
em sua direção.

Do Monturo

7.2.3 O Caminhão descontrolado
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Uma outra vez, quando comandava o serviço de segurança
do Gericinó e subia a rua Getúlio Vargas, uma via muito íngreme em Nilópolis, no início da manhã, em uma viatura de
duas toneladas e meia, um caminhão todo de ferro conhecido
como “Réu”, repentinamente percebeu que a viatura perdeu o
freio. Um ônibus estava imediatamente atrás. O motorista se
esforçava para evitar o pior, mas estava perdendo o controle
do caminhão. O ônibus tentava sair de trás por meio de uma
manobra e o jovem tenente procurava encontrar algo para por
embaixo da roda daquela grande viatura que a pudesse parar e
evitar uma tragédia. Como uma solução vinda de Deus, viu uma
pedra que, pelo tamanho, poderia parar o caminhão. Enquanto
isso o caminhão, como em câmera lenta, amassava a lateral do
ônibus que tentava se esquivar.
Quando Rubens conseguiu colocar a pedra, o caminhão parou
e o ônibus estava amassado. Ficou feliz, afinal não houve vítimas.
Deus providenciou para que houvesse um ônibus atrás da viatura,
e não um carro pequeno, pois poderia ter ocorrido uma tragédia.
Quando chegou em casa, comentou com a sua mãe e ela lhe
perguntou em que horas havia ocorrido o fato. Quando lhe falou,
sua mãe lhe respondeu que naquele dia tinha feito um jejum e
estava orando pelo seu filho. Deus, que tudo vê, tocou no coração da irmã Darcy e ela intercedeu pela proteção do seu filho.
Sua oração foi atendida. A sintonia com os céus daquela mãe foi
perfeita, e Deus mostrou para todos nós que o controle da vida do
rapaz estava nas suas poderosas mãos.

7.2.4 As ameaças e o chefe
Em meio às dificuldades naturais, havia ainda uma batalha
espiritual travada. Um de seus superiores tinha comportamentos
estranhos: usava um facão em cima da mesa; colocava cabeças
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de boi em frente à sua sala; protegia os maus soldados e buscava
prejudicar os bons; e mostrava a arma para seus comandados em
tom de ameaça. Caso uma ordem sua, mesmo absurda, não fosse
cumprida, ele tomava aquilo como sendo uma afronta pessoal e
ameaçava o subalterno com a pistola.
Uma certa vez, no carnaval de 1993, Rubens estava de oficial-de-dia e o tal superior, a paisana no quartel, ao sentir-se
constrangido com a firme negativa do tenente em não pedir
uma punição injusta para um sargento, levantou a sua camisa e
mostrou a pistola 9mm e disse: “comigo o negócio se resolve é
aqui”. O tenente Rubens, que também estava armado por estar
de serviço, argumentou que também estava armado por força
da função, mas não precisava de arma para conversar com ele.
Este superior parecia nutrir certo ódio pelo seu subordinado tenente. Embora por diversas vezes alertasse a vários superiores sobre os comportamentos inadequados daquele oficial,
nada era feito. Mais tarde, Rubens soube que aquele homem
estava a serviço das trevas, como será explicado mais abaixo
neste livro.
Um dos grandes dissabores que passou com esse oficial, levou
Rubens à autoridade competente, pedindo providências. Como
viu que pareceria briga pessoal, argumentou com a autoridade
que o afastasse da subordinação daquele superior, mesmo que
assumisse a culpa pelos desentendimentos. O superior foi chamado atenção, mas nada mudou de imediato. A batalha espiritual continuava e o superior, embora nitidamente respeitasse
o tenente, não pela sua força própria, mas pela ação poderosa
do Espírito Santo de Deus que agia sobre o tenente, parecia, a
cada dia, piorar seu comportamento.
Estas e outras situações de ameaças e riscos levaram aquele
jovem oficial cristão a temer pela sua segurança. Como oficial
do Exército, tinha permissão para comprar uma arma para uso
pessoal de forma legal e andar armado. Em determinado momento, pensou em fazer isso. Praticamente todos os tenentes, colegas
seus, tinham uma ou mais armas. Quando pensou em comprar a
sua, veio uma mensagem de Deus, como uma interferência direta
do céu em sua mente, de que a compra de uma arma para a sua
segurança pessoal representaria abrir mão da segurança garantida por Deus. Afinal, até então, a sua segurança estava sendo
garantida pela promessa de que “O anjo do SENHOR acampa-se
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ao redor dos que o temem, e os livra.”56 . De imediato, temendo em
desagradar a Deus, não comprou a arma e escolheu permanecer
contando com a segurança dos céus. Preferiu fazer como Davi
“No dia em que eu temer, hei de confiar em ti."57 .
No ato da saída de um oficial da unidade militar, os demais entram em um dispositivo para apertar-lhe a mão e cumprimentá-lo como forma de demonstração de camaradagem e
companheirismo. Neste momento, apertou a mão de todos os
oficiais. Uns mais amigos e outros menos, mas aquele superior,
ao apertar-lhe a mão, virou o rosto de lado como demonstração
de desprezo e ofensa. Talvez fosse pelo constrangimento de ter
tentado submeter Rubens a situações difíceis, mas, pela proteção do braço forte do Senhor, não ter conseguido obter êxito.
Em determinada ocasião, infelizmente ocorreu com um dos
seus companheiros tenentes da tropa o que temia que poderia
ter ocorrido com ele. Quando lia o jornal, viu que seu amigo
tenente, que servira com ele na tropa, havia sido assassinado.
Posteriormente, foi provado que o crime foi cometido por soldados a mando daquele superior que tanto incomodava Rubens e que já lhe tinha feito ameaças. O superior, na época,
desconhecido como mandante do crime, foi à casa do tenente
assassinado após o crime e de lá foi expulso pela família. Infelizmente aquele jovem tenente não teve a mesma sorte de
Rubens. Foi assassinado covardemente quando chegava à sua
casa após o término do expediente do quartel. Os criminosos
alegaram que faziam reuniões religiosas no interior do quartel e
um espírito havia pedido o sangue do tenente assassinado. Certamente aquele homem que colocava cabeças de bois em frente
à sala do tenente Rubens estava mesmo a serviço do inferno.
Todas as cabeças colocadas eram retiradas e jogadas fora.
“Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel; neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: Que coisas
Deus tem feito!”58 .
Os culpados foram condenados até em última instância pelo
Superior Tribunal Militar e o humilde servo de Deus tem sido
honrado até os nossos dias.
56 – Livro dos Salmos, cap. 34. Versículo 7
57 –Livro dos Salmos, cap. 56. Versículo 3
58 – Livro de Números, cap. 23. Versículo 23
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7.2.5 O testemunho
Em uma das ocasiões quando seus colegas tenentes expunham
as suas armas pessoais no alojamento. Rubens, olhando para os
seus amigos e sorrindo, disse que não possuía nenhuma arma, o
que era incomum para um Oficial de Tiro como ele. Um dos colegas, oficial médico, que também possuía arma, disse-lhe em tom
de brincadeira algo como: “eu sei, quem te protege é Jesus”.
Que fantástico o depoimento daquele jovem oficial médico.
Ele sabia verdadeiramente o Nome que estava por trás de tudo e
que dava segurança completa ao Seu servo Rubens.
Mesmo em uma conversa descontraída e aparentemente sem
importância, o Nome de Jesus foi glorificado.

Deus Ergue um Vencedor

Quem sabe, você, amado leitor, também esteja sendo perseguido por alguém e pense que ninguém se incomoda com isso.
Talvez, esse perseguidor seja forte e poderoso e você se sinta
em desespero.
Eu quero te dizer, nesse momento, que Nosso Deus é maior.
“O SENHOR não o deixará em suas mãos, nem o condenará
quando for julgado”59 . “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia”60 .
O Salmista disse:
“Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O
meu socorro vem do SENHOR, que fez o céu e a terra”61.
Confie em Deus e siga em frente.
“Entrega o teu caminho ao SENHOR; confia nele, e ele tudo
fará”62.
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59 – Livro dos Salmos, cap. 37. Versículo 33
60 – Livro dos Salmos, cap. 46. Versículo 1
61 – Livro dos Salmos, cap. 121. Versículos 1 e 2
62 – Livro dos Salmos, cap. 37. Versículo 5
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8
A graduação no IME
No início do curso do IME tudo era diferente. Os alunos que já
haviam cursado a AMAN entravam no segundo ano, faziam algumas matérias do primeiro ano e aproveitavam outras da AMAN.
A realidade é que, um pouco mais velhos, os alunos oriundos
da AMAN encontravam jovens supertreinados como colegas de
turma. O nível das aulas e das provas eram elevados.
Em umas das primeiras provas da disciplina Mecânica I, Rubens resolveu auxiliar o seu companheiro Eduardo que estava
desmotivado. Estudaram a noite toda. E, por conta disso, na prova, exausto, não teve bom rendimento. Tirou uma das menores
notas de toda a sua vida estudantil. Todavia, com mais prudência
e esforço obteve êxito nas provas seguintes e foi aprovado sem
que fosse necessário realizar segunda época (recuperação). O curso avançava e, naquele ano, conseguiu chegar com êxito ao final
do primeiro semestre. Física quântica, química e cálculo tiraramlhe muitas noites de sono.
No final do ano de 1994, mudou-se para o Edifício Praia Vermelha, na Urca, Rio de Janeiro, prédio que fica em frente ao
Bondinho do Pão de Açúcar, em uma das áreas mais nobres da
cidade. Naquela altura, Rubens tinha 24 anos e estava vivendo o
impensável para um garoto que, há sete anos atrás, ganhava meio
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No escritório
em seu apartamento na
Urca ao lado
da sua amada
esposa, quando estudava
no IME.

salário mínimo e ainda foi chamado de semi-idiota. Estudava no
IME e recebia os vencimento do posto de primeiro-tenente de
Infantaria do Exército. Recebia como profissional e tinha uma
vida de estudante, porque
“àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder
que em nós opera,” .63
Foi no mesmo ano de 1994 que aconteceu o acidente com o
Goiabão, ônibus da igreja, que havia dois anos e meio antes levado
os jovens e irmãos da igreja na sua formatura na AMAN, quando vários jovens que com ele cantavam, passeavam, se divertiam,
morreram. Aquele grupo de jovens sempre saía nos finais de semana para visitar outras igrejas no Goiabão e tinham uma comunhão
muito grande. Muitos desses amigos, hoje, homens e mulheres de
Deus, fazem parte do seu valioso rol de amigos. Naquele acidente,
algumas famílias perderam vários de seus membros e foi um choque raro perder muitos amigos e irmãos de uma só vez de
forma tão trágica. Rubens se lembra que, no velório, não
reconhecia direito as vítimas e só o Espírito Santo de Deus,
bálsamo na angústia, pode consolá-lo em meio a tanta tristeza.
O acidente ocorreu às vésperas do período de provas
e isso teve um impacto direto em seu raciocínio nas horas
das provas. Colocou dados de uma questão em outra e cometeu diversos outros erros que o prejudicaram na média
final. Mas, mesmo assim, preferiu fazer as provas para não
ter que fazer segunda chamada, quando os professores elaboravam
provas mais difíceis. Foi um enorme transtorno, mas findou-se o
primeiro ano de curso que correspondia ao segundo ano do IME e
passou para o terceiro ano.
No início de 1995, tinha de escolher a especialidade que
deveria cursar dentre muitas opções e Rubens não sabia qual
seria a melhor, tendo em vista que gostava de várias. Em outras palavras, ele toparia realizar quase todos os cursos. Isso o
fez, depois de ter feito opção por engenharia química, mudar de
opção em benefício de um colega que gostaria muito de ser engenheiro químico. Sempre teve bom desempenho em química.
Na prova de química da AMAN, errou uma única questão. No
63 – Carta de Paulo aos Efésios, cap. 3. Versículo 20
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concurso do IME também teve êxito destacado e, nas disciplinas de química cursadas no IME, até então, estava indo muito
bem. Todavia, escolheu o Curso de Engenharia de Fortificação
e Construção.
O IME é único em usar esta nomenclatura. É um curso de
engenharia civil em que se ensina também a construção de paióis,
estandes de tiros e abrigos contra armas nucleares e isso faz com
que a carga horária seja elevadíssima.
Escolhida a especialidade, deu sequência ao curso do terceiro
ao quinto ano. Havia matérias de elevada dificuldade, e outras,
poucas, mais fáceis. Nesse ínterim, viu colegas deixando o curso
pela metade, alguns por desistência e outros por reprovação. Desses reprovados, os que tinham cursado a AMAN voltavam para a
tropa, já os outros reprovados ou desligados, retornavam ao meio
civil.
Foram quatro anos de estudos intensos, madrugadas sem dormir
e muito desgaste, mas, ao final de 1997,
graduou-se em engenharia no IME e foi
designado para servir no 7º. Batalhão de
Engenharia de Construção (7º. BEC), em
Rio Branco, no Acre. Ainda no final de
1997, foi promovido ao posto de capitão
da Arma de Infantaria e, como logo a seguir graduou-se em engenharia, foi para
o Quadro de Engenheiros Militares do
Exército (QEM).
Agora, nosso franzino “semi-idiota”, atingira um degrau na
vida que seria o topo para muitos jovens de sua idade. Aos 27
anos, o capitão Rubens, que já era respeitado como primeirotenente, estava sendo colocado por Deus em um patamar que
poderia ser o degrau final para muitos homens tidos como muito
bem-sucedidos.
Veja você, amado leitor, como nosso Deus é fiel. Ele pega no
monturo, aquele por quem ninguém daria nenhuma perspectiva
de sucesso e o eleva sobre a cabeça de muitos para provar o quanto vale a pena pertencer ao Seu rebanho.
O amado leitor precisa entender que, quando Deus quer, ninguém pode impedi-lo e esse mesmo Senhor tem um plano traçado
para você também.
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Recentemente, como Diretor da Transpetro, Rubens Teixeira, em visita oficial
junto com a alta administração da Companhia, navega pelo rio Solimões cortando a floresta amazônica, no petroleiro que transporta petróleo do terminal
de Coari (AM) até o terminal de Manaus (AM).
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9
O engenheiro chefe
na Amazônia
Chegando a Rio Branco, foi chefiar a Seção Técnica do 7º.
BEC. Tinha sob sua responsabilidade obras de construção civil
de diversas naturezas. Desde hotel do Exército, construção e
reformas de casas do Exército, até construção e manutenção
de trechos da BR-364, que liga o Acre à Região Centro-Oeste
do País. Além disso, tinham obras no interior do Acre, em
Cruzeiro do Sul. Quando lá chegou, ao final do mês de janeiro, Marta, sua esposa querida, companheira de todos os momentos, estava com sete meses de gravidez e a mudança de
clima foi radical. Imagine uma jovem mãe inexperiente ainda,
que morava na Urca, com todo o conforto, na Praia Vermelha
e, de repente, é obrigada a fazer as malas e acompanhar seu
marido com um barrigão enorme da gravidez de seu filho Renan, ir morar no Acre, em meio a Selva Amazônica. Sentiam
a diferença no clima, na cultura local e sofreram os efeitos de
morarem em uma cidade dentro da floresta. Foram necessários
alguns cuidados especiais, como tomar vacinas e outros.
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No carnaval daquele ano, tirou serviço de Superior-de-Dia
da Guarnição de Rio Branco. Ocorrências envolvendo militares do Exército, enquanto durasse o serviço, cabia a si as
providências. À época, como foi representar o Exército, foi,
inclusive, capa do jornal local ao lado de delegados da Polícia Federal, Polícia Civil, Comandantes da Polícia Militar e
Bombeiro, em matéria que falava sobre o planejamento da segurança do Carnaval em Rio Branco em 1998. Não era uma
boa foto para quem precisava de discrição para resolver outras
dificuldades. Desconhecia o impacto que poderia causar, tendo em vista ser uma pessoa conhecida na cidade pela função
que exercia. Quando foi resolver uma das ocorrências de madrugada, viu entrar uma pessoa sendo socorrida. Logo atrás,
um senhor morto com duas facadas, uma na virilha e outra no
peito. Era o agressor da primeira vítima que entrara. Era muito
comum a ocorrência de crimes com o uso de facas na região.
Os criminosos sabiam onde furar para matar. Era o retrato da violência na cidade.

O Capitão
Rubens
Teixeira
do Quadro de
Engenheiros
Militares do
Exército.
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10
O preparo para o
concurso público
Mesmo em uma condição favorável para um jovem de sua
idade, Rubens ainda se sentia incomodado. Sabia que Deus
ainda tinha algo mais a realizar em sua vida e isso o motivava
a estudar mais.
Ainda no início do ano de 1997, antes de sua formatura,
começou a estudar algumas matérias para se preparar para
alguns concursos públicos. Conciliava os estudos no IME
com o estudo para concursos, além de outras atividades que
realizava em paralelo.
Agora, o desejo de continuar sua caminhada o fez trazer
para o Acre apostilas e livros, inclusive as que haviam sido
compradas para o preparo aos concursos públicos. No início
daquele ano, abriu concurso para Analista do Banco Central
do Brasil (BACEN). Sua cunhada Selma, sabendo de seu desejo, mandou–lhe uma carta com um recorte de jornal falando deste concurso. A exigência era que se tivesse qualquer
curso superior. Procurou informações e, discretamente, se
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inscreveu. Temia que a sua inscrição pudesse gerar constrangimento no quartel, pois, afinal de contas, ocupava uma função importante e inscrever–se para um concurso pareceria
falta de motivação para continuar no cargo do Exército e isso
não era o caso. Ele prezava muito a carreira militar, porém
sentia que ainda tinha que continuar sua caminhada.
Não tinha por hábito estudar durante o expediente e nem
de transferir suas atribuições para ter tempo livre. Imbuía-se
em cumprir sua missão em viagens e quase todos os dias dedicava–se mais de doze horas ao seu trabalho. Seu companheiro,
na época, Tenente Antônio Carlos, que era o seu subchefe, só
soube que fez o concurso quando já estava aprovado e próximo
a deixar o serviço ativo do Exército, o que foi um espanto.
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11
A angústia na
Amazônia
Logo que o filho Renan nasceu, Rubens precisou viajar para
Manaus. Lembra–se de que, por diversas vezes, a sua cunhada
Mônica, que os ajudava, ligava dando notícias. Certa ocasião,
quando estava em uma reunião no 2º Grupamento de Engenharia de Construção (2ºGEC), unidade comandada por um General
ao qual era subordinado, Mônica ligou–lhe pedindo que acionasse o médico informando que a Marta não estava bem. Na ocasião,
o celular era analógico e o sinal no meio da Amazônia era ruim. A
ligação nem se completava e nem se mantinha facilmente. Era difícil falar com elas e com o médico, em especial em uma situação
de nervosismo. Todavia, precisava administrar a guerra e Deus
havia dito que passariam por uma dificuldade e esta situação certamente era parte dela.
Tendo de administrar as atividades pertinentes às suas responsabilidades, chefiar um grupo de militares técnicos e, ao mesmo
tempo, cuidar da esposa e do filho recém–nascido, era uma missão que exigia fôlego, calma e paciência. Quando retornou de
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Rubens Teixeira com seu
filho Renan
recém–nascido no Acre.
Observe o visível desgaste
físico do, já
capitão, muito magro.

Manaus, Marta e Renan voltaram para o hospital e tiveram que
ficar internados. Nesta ocasião, o concurso para o qual se inscrevera já não era mais prioridade. Temia que a sua esposa e seu filho
sucumbissem naquele lugar longínquo e de poucos recursos.
A coisa parecia agravar–se e a pressão arterial de Marta não
normalizava. A medicação parecia não fazer efeito. Rubens ficou
profundamente desgastado e pediu ao comando que lhe desse licença sem vencimentos para que fosse ao Rio de Janeiro cuidar
da esposa e do filho, mas o pedido não foi atendido. O comandante, cumprindo orientação do Exército, disse–lhe que precisava,
primeiramente, seguir para Manaus. Se em Manaus não houvesse
recurso, o Exército a transferiria para o Rio de Janeiro. Se o Exército liberasse para levar a sua esposa ao Rio de Janeiro, não faria
o concurso do BACEN, pois havia se inscrito para fazer a prova
no Acre e não poderia transferir o local da prova. A decisão do
Exército o desagradou, mas era Deus fazendo valer os seus planos
e não os do servo.
Depois de alguns dias de internação, a situação de saúde
de Marta não melhorava e Renan, sendo amamentado, sofria
os efeitos dos remédios que Marta tomava. A testa do menino
descascava e tinha um odor desagradável. Era uma situação
muito difícil. O desgaste físico minava as forças e o ânimo daquele que parecia treinado para a guerra física e psicológica.
Já não conseguia dar contas de trabalhar e estar no hospital
ao mesmo tempo. Exausto e sem saber qual seria o fim, orou a
Deus e lhe disse dos seus limites outra vez superados. Naquele
momento, só restava a providência e o socorro divinos. Os
telefones não paravam de tocar e, em cerca de dois meses,
naquele ano, pagou cerca de mil e oitocentos reais de contas
telefônicas. Era um valor muito alto, mas as famílias dele e
dela, no desejo de terem notícias, ligavam à cobrar em algumas vezes e, na tentativa de ajudar a esposa e o filho, também fez
muitas ligações.
Rubens sabia que, em meio àquele caos, nem ele nem sua família estavam sozinhos. Havia uma multidão de irmãos intercedendo
a Deus e isto lhe trazia conforto no meio da angústia e da exaustão.
Sabiam que “a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.”
(Tg 5.16b). Os riscos eram evidentes e a solução incerta. Como
Davi, sabia que o seu socorro “vem do Senhor, que fez o céu e a terra.” (Sl 121.2) e que “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem

Miolo_livro_PrRubens_COMPLETO_DEBORAH.indd 102

30/11/2010 16:18:25

Deus Ergue um Vencedor

presente na angústia.” (Sl 46.1). “O Grande Eu Sou” faria algo. Não
sabia como e nem o que, mas alguma coisa aconteceria no controle
das Suas mãos poderosas. O cenário de angústias e incertezas o
levou a sequer querer atender ligações. O sentimento era de que
somente Deus poderia reverter aquele quadro.
Na época, os irmãos no Acre, liderados pelo pastor Marcelino da Assembléia de Deus naquele estado, os ajudaram muito,
orando e apoiando. Quando parecia não restar mais esperança
e nem forças, uma irmã daquela igreja, profissional da área de
saúde, visitando a Marta, identificou que a médica que estava
receitando não era uma especialista no assunto e suspeitou da
prescrição dos medicamentos. Esta enviada de Deus convidou o
melhor médico da cidade para acompanhar a Marta e o Renan. O
médico convidado resistiu, alegando que não foi chamado antes.
Depois da explicação de que a família era do Rio de Janeiro e não
daquela cidade, e por isso não o conhecia, o especialista aceitou
acompanhar o caso.
Logo que este médico enviado por Deus assumiu o tratamento, Marta e Renan se recuperaram aos poucos e, Graças a Deus,
tiveram alta.
Deus age de várias maneiras e, daquela vez, foi usando a sabedoria que ele mesmo tinha dado àquele médico. As vezes não
entendemos o agir de Deus e queremos que Ele faça as coisas do
jeito que nós mesmos pré–determinamos. Mas a verdade é que
Deus age como quer, na hora que quer e usando a quem quer. Ele
não tem que dar satisfação de seus atos a ninguém. Porém, é bom
que saibamos que:
“todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que
amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto”64.
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64 – Carta de Paulo aos Romanos, cap. 8. Versículo 28
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12
O concurso para o
Banco Central
A saúde da esposa Marta e do filho Renan começou a
recuperar-se e as coisas começaram a voltar ao normal. Rubens volta a estudar, mas estava consciente das suas pequenas chances. As provas estavam próximas e faltava-lhe algum
material atualizado para estudo. Nas provas cairiam matérias
como: Direito, Contabilidade, Administração, Finanças, e outras. Ele teria que disputar uma vaga dentre candidatos do Rio
de Janeiro, Brasília, São Paulo e de todas as capitais com mais
recursos. Seria muito difícil. Ainda assim, resolveu enfrentar
a batalha.
Ligou para um amigo que foi tenente com ele, chamado De
Souza, e pediu que este lhe mandasse qualquer material que
encontrasse no Rio de Janeiro sobre a matéria de Finanças.
Gentilmente, o amigo lhe enviou uma apostila com poucas folhas que foi lida antes da prova. Por várias vezes se viu diante
da situação de ter de separar os remédios que daria à esposa e
ao filho e colocá–los junto aos livros enquanto estudava. Administrava os remédios e estudava noite adentro, mas, no dia
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seguinte, tinha de estar pronto no quartel para cumprir suas
missões. Para dar o exemplo, não poderia estudar durante o
expediente. Afinal, era o chefe de uma grande equipe e fazia
parte do Estado Maior do batalhão.
Por fim, chegou o dia da prova que seria às nove horas da
manhã no horário de Brasília, às sete da manhã no Acre. Estava exausto. Já vinha dormindo muito pouco e, na véspera,
dormiu cerca de duas horas e meia. Não estava nas condições
favoráveis e fez uma oração com o seguinte teor:
“Meu Deus, se eu não tivesse os problemas que tive, estudaria
e certamente passaria nesta prova. Mas Tu permitistes tais
problemas e eu não pude estudar. Assim, estou entendendo
que tudo isso é providência Tua para que eu não passe na
prova e continue no Exército. Se eu não passar, entenderei assim, mas se eu passar atribuirei totalmente a Ti o resultado.”
(Oração citada pelo Próprio Rubens a este autor).
No Acre, não havia material atualizado. A Constituição
Federal e algumas leis importantes para a prova estavam sofrendo alterações naquela época. Não sabia se as alterações
já haviam sido publicadas ou não pela dificuldade de obter o
Diário Oficial da União do dia. Era normal que estes assuntos
novos e polêmicos aparecessem nas provas. Estando desatualizado, poderia errar questões pela desinformação. Enfim, Deus
queria vê–lo enfrentando Golias sem armadura. Era um enfrentamento “em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos
exércitos de Israel”65.
Dos mais de vinte e seis mil candidatos inscritos, apenas
vinte e um eram do Acre. Apenas seis apareceram para fazer
a prova naquele Estado. Era muito cedo e Rubens estava com
muito sono. Seriam duas provas, uma de manhã e outra à tarde, separadas por cerca de duas horas. Fez a primeira e quando saía foi alertado a respeito do horário da outra. Estava tão
cansado e disperso que saiu sem entender a recomendação da
fiscal e só se deu conta de que haveria outra prova naquele dia
alguns instantes depois. Só deu tempo de ir para casa almoçar
e voltar para a outra prova. Mesmo assim, Rubens achou que
tinha tido um bom desempenho em ambas.
65 – Primeiro Livro do Profeta Samuel, cap. 17. Versículo 45
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“Meu Deus, eu queria ter passado, mas não passei. Tu permitistes as dificuldades para eu não passar. Mas mesmo querendo o contrário, eu te agradeço por esta resposta. Prevaleça
a Tua vontade e não a minha.”

Deus Ergue um Vencedor

Voltou às atividades do quartel e ao tratamento da sua esposa. Logo depois, pediu férias e retornou ao Rio de Janeiro com
a família, o que foi reconfortante para os familiares. A chegada
do avião ao aeroporto do Galeão foi como se chegassem de uma
tormenta.
As férias, em junho de 1998, foram ótimas, mas tinham que
retornar ao Acre com a família. Mônica, a companheira e colaboradora do casal, estava na dúvida se retornaria com eles. Afinal, era um esforço muito grande para uma jovem de dezessete
anos ficar longe de sua família e amigos.
Próximo ao final das férias, ligou para o Banco Central em
Brasília e lhe informaram que havia passado, mas não seria chamado devido à sua classificação. Essa notícia deixou Rubens
muito triste. Ele entrou no banheiro da casa dos seus cunhados
Charles e Ana, onde estavam alojados, e fez uma oração com
este teor:
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Ao sair do banheiro, contou à Marta o ocorrido e ela, sabiamente, insistiu com ele para que ligasse de novo. Rubens
achou que poderia ser desagradável outra ligação cerca de dez
minutos depois com a mesma pergunta. Mas a insistência da
esposa, cheia de fé, o fez ligar outra vez. A informação agora
era de que estava dentro dos classificados e poderia se preparar
e seguir para Brasília para a segunda fase do concurso. Ficou
muito feliz e entendeu que Deus o estava testando e provando
a sua fé. Ficou feliz de tê–lo agradecido, mesmo querendo diferente. Naquele momento, se cumpriu mais uma vez o texto
de João em apocalipse:
“...o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi,
o que abre, e ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre:”66.
Rubens glorificou a Deus pela porta que pensou estar fechada, mas estava aberta.
66 – Apocalipse, cap. 3. Versículo 7
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Agora era a parte mais difícil: tinha de avisar o comandante. Temendo sofrer incômodos, como o que ocorreu quando
foi fazer o concurso para o IME, cinco anos antes, nada havia
falado para o comandante. Mas agora, aprovado, tinha de ir para
Brasília, tomar as providências administrativas no Exército e precisava avisá–lo. Guardou tão sigilosamente o fato de estar realizando este concurso que nem seu companheiro, tenente também
do IME, ficou sabendo, mesmo sendo seu subchefe e sucessor na
função que ocupava no 7º. BEC.
Aprovado na primeira fase do concurso, seguiu para Brasília
com a finalidade de realizar a segunda etapa. Certo de que ficaria
lotado naquela cidade após esta etapa, com a ajuda do pastor
Vilmar Salema, à época, residindo na capital federal, alugou apartamento na cidade satélite de Guará I.
Finalizada esta fase, voltou ao Acre para desmontar a sua estrutura lá estabelecida, passar as funções e resolver toda a questão
burocrática pendente no Exército. Vários companheiros, especialmente o obstetra que realizou o parto da sua esposa, surpreenderam–se de como poderia ter feito um concurso e ter sido
aprovado na situação caótica que estava. O Nome de Jesus, mais
uma vez, foi glorificado.
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Rubens Teixeira com a farde de Capitão do Exército. A boina camuflada é
utilizada na Amazônia. Este foi o seu último uniforme no serviço ativo do
Exército.
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13
A despedida
do Exército
A última vez que saiu fardado do quartel foi emocionante.
Estava na guarda um sargento que havia sido seu subordinado
na seção técnica. Aquele militar pôs a guarda em forma, como
manda o regulamento, e prestou continência para o seu ex–chefe
que saía e emocionado disse: “Capitão, que pena que os bons vão
embora”. Embora sabendo que muitos bons militares ainda estão
no Exército e que, nem sempre, aquela expressão usada pelo sargento se aplicava à realidade, Rubens entendeu o elogio do companheiro de farda e jamais se esqueceu daquelas emocionantes
palavras.
Depois de desfazer a sua casa e entregá-la, restaram-lhe algumas coisas que precisavam ser transportadas para Brasília, sua
nova residência. Em um posto de cargas, contratou um caminhoneiro e seu ajudante que seguiriam por terra, do Acre até Brasília,
cerca de três mil quilômetros, levando a mudança.
Neste ínterim, ficou hospedado na residência do subtenente
Custódio, então subordinado seu, muito dedicado e competente.
Sua esposa e seus filhos os apoiaram muito no Acre. Uma família
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do estado de Pernambuco muito hospitaleira. Quando o caminhão encostou à frente da casa do subtenente, desembarcou o
motorista e o rapaz que o auxiliava cujo apelido era “chapa”. Um
rapaz jovem, forte e com aspecto rústico. A esposa do subtenente
de imediato manifestou–se dizendo que o conhecia, mas com algum constrangimento. Cuidadosamente alertou Rubens sobre o
rapaz. Contudo, despediram–se e seguiram viagem.

112
Rubens Teixeira, já como Diretor da Transpetro, no coquetel, em evento
militar, rodeado de oficiais generais e superiores. Mesmo depois de estar na
reserva, goza do respeito e prestígio dos companheiros de farda.
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14
Cortando a Amazônia
Logo na partida, o “chapa” pediu que parassem em uma
farmácia. Disse que precisava tomar uma injeção, pois tinha
tomado uma furada (facada) dias antes. Insinuou que o seu
agressor morreria por aquilo. Eram comuns crimes com uso
de facas naquela região. Rubens, que viajava com eles na
cabine do caminhão, percebeu que se tratava de uma pessoa
com trânsito no crime e a esposa do subtenente tinha razão. Procurou conversar com o ajudante e mostrar–lhe que
não tinha medo e confiava nele. Sabendo que o seu “cliente”
era militar, considerando ser uma autoridade, ficou entusiasmado em ouvir de nosso oficial que confiava nele. Procurou
orientá–lo a não querer o mal daquele seu agressor que lhe
deu a facada, mas que procurasse se afastar dele e das coisas
erradas.
Embora procurasse demonstrar segurança ao ajudante, o
franzino capitão ficou atento e observou que em cada parada
o rapaz olhava para todos os lados e procedia como se fosse
segurança da “comitiva”. Um rapaz simples e sem oportunidade, sentiu–se prestigiado com os comentários que ouviu e
procurou honrar a confiança nele depositada.
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Chegando a Porto Velho, cerca de seis horas de viagem, o
“Chapa” despediu–se e ficou por lá, pois tinha família na cidade. O motorista deu alguns biscoitos, parte da sua carga, ao
seu ajudante que saiu feliz. Daria aos seus sobrinhos o presente. Depois de algumas horas conversando de igual para igual
no meio da floresta, uns presentes singelos foi capaz de tornar
aquele rapaz rude em um homem resignado. Rubens pode perceber que, com ações muito simples, ele conseguiu convencer
àquele rapaz a tentar mudar seu comportamento tão perigoso.
Na manhã seguinte, prosseguiram até Mato Grosso.
Era época de Copa do Mundo (1998) e em muitos bares
simples na beira da estrada, no interior da Amazônia, se via
televisões ligadas nos jogos. Por diversas vezes, o motorista parava o caminhão e tentava atualizar–se dos resultados.
Como não havia sinal de celular na floresta e eram poucos
os lugares que possuíam telefone convencional, Rubens perdeu
o contato com a família. Lá pelo terceiro dia de viagem, em
um telefone público de um pequeno lugarejo em Mato Grosso,
ligou para seu pai. Qual foi a sua surpresa, todos estavam desesperados com o seu sumiço.
Na ansiedade de ter informações a seu respeito, seu pai havia ligado para a casa do subtenente, no Acre, e a esposa do
subtenente, preocupada, disse que Rubens havia viajado em
um caminhão com um rapaz que já havia sido preso por tráfico de drogas, segundo noticiara a TV no Acre. Tratava–se
do “Chapa”. Como desde a partida não havia sido feito mais
contato com seus familiares no Rio, todos pensavam que havia
sido sequestrado e morto no meio da floresta. A sua ligação foi
um alento para sua família e todos puderam ser tranquilizados.
Afinal, Rubens estava bem e a caminho de Brasília.
Na opinião deste autor, foi muita displicência do nosso jovem militar. É muito importante que tenhamos contatos, se
possível, diários, com aqueles que amamos, pois eles nos amam
também e se preocupam conosco.
Quem sabe, esse seja o caso que esteja acontecendo com
você, caro amigo leitor. Pegue agora mesmo um telefone e ligue
para a sua família. Diga a todos que os ama, que está com muitas saudades deles e, assim que puder, vai procurar revê–los.
Garanto que isso vai fazer muito bem a eles e a você também.
Para Rubens, aquela seria uma viagem como outra qualquer
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e na chegada daria notícias a todos. Mas, para a família, os
perigos comuns da estrada, somados ao fato de o “Chapa” ser
um elemento perigoso, fizeram com que todos ficassem apavorados. O costume de correr riscos no Exército fazia, por vezes,
que Rubens pregasse essas “peças” na família. Mas isso não
deve ser assim. Deixe sempre aqueles a quem você ama o mais
próximo e a par de tudo o que acontece com você.
A longa viagem prosseguia. Um misto de beleza extraordinária associada aos riscos naturais da floresta. Seguiam pela
BR–364. Sabiam que aquela rodovia era paralela à fronteira de
alguns países da América do Sul, no meio da floresta, e tiveram medo por causa do tráfico de drogas. O motorista comentava que, em alguns lugares, só poderiam passar durante o dia
pois, à noite, o risco era muito elevado. Em trechos enormes,
não havia população, policiamento e nada que pudesse servir
de proteção em caso de necessidade. Uma viagem muito arriscada para um oficial do Exército que estava completamente
vulnerável e que não andava armado. Tinha um compromisso
com Deus de que Ele o guardaria em quaisquer circunstâncias.
Naquele lugar tão pavoroso, Rubens se lembrava da Palavra
de Deus:
“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do
Onipotente descansará.
Direi do SENHOR: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha
fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás
seguro; a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto
noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio–dia. Mil cairão ao teu
lado, e dez mil, à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente
com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios.
Porque tu, ó SENHOR, és o meu refúgio! O Altíssimo é a tua
habitação.
Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te
guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas
suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra.
Pisarás o leão e a áspide; calcarás aos pés o filho do leão e a
serpente.
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Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei;
pô–lo–ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele
me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia;
livrá–lo–ei e o glorificarei. Dar–lhe–ei abundância de dias e lhe
mostrarei a minha salvação”67.
O motorista, um rapaz de pouco mais de 20 anos, talvez,
tentando passar segurança, dizia que muitos caminhoneiros
faziam uso de remédios para não dormir, os “rebites”, mas ele
não os utilizava, ao que Rubens parabenizava e aconselhava
para que assim ele procedesse sempre. Todavia, na última noite, o motorista não dormiu. Virou a Madrugada, enquanto seu
passageiro caiu no sono. Parecia que queria cumprir a promessa do prazo que combinou. Embora negasse que, pelo menos
naquela noite, tivesse feito uso de "rebites" para não dormir.
O que mais chamou a atenção de Rubens naquela viagem,
apesar da sonolência, das belezas das paisagens e da agricultura da região de Mato Grosso, foi o fato de ver que era muito
comum acontecerem tragédias com os caminhoneiros, que,
na sua maioria, transportavam soja naquela região. São profissionais que, até hoje, não dormem direito na tentativa de
cumprir os prazos exigidos pelas transportadoras e de fazerem
mais fretes. As estradas mal cuidadas, com muitas curvas, propiciam inúmeros acidentes que levam por vezes à morte, não
só dos caminhoneiros, mas também de suas famílias que os
acompanham na boleia. Por fim, chegaram a Brasília exaustos.
Descarregaram a carga no apartamento que Rubens já havia
alugado. Rubens pagou o frete, se despediu e voltou ao Rio
de Janeiro de avião, enquanto o caminhoneiro seguiu o seu
destino para São Paulo.

67 – Livro dos Salmos, cap. 91
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15
A posse no
Banco Central do Brasil
Do Rio de Janeiro, seguiram para Brasília Rubens, Marta,
Renan, Mônica e Elienai, irmã de Rubens. Em Brasília, se iniciaria uma nova vida profissional. Tudo era novidade, mas, por várias vezes e por diferentes pessoas, foi questionado se havia feito
a escolha correta ao abdicar da promissora carreira do Exército
e ir para o Banco Central do Brasil. Afinal, deixara a carreira
militar e ingressara em uma carreira civil. Desconhecia como
seria seu futuro.
Em 9 de julho, de 1998, tomou posse no cargo de Analista
do Banco Central do Brasil e desligou–se do serviço ativo do
Exército.
Logo a seguir a posse, veio o que pareceria o primeiro prejuízo
da escolha. Foi aprovada emenda constitucional que implicaria
ter de trabalhar dez anos a mais para se aposentar, como civil, do
que teria, caso estivesse no Exército. Depois de alguns questionamentos sobre a escolha, Rubens respondia aos seus críticos que a
bênção de Deus não estava nem sobre o Exército e nem sobre o
Banco Central, mas sobre a sua vida e para onde fosse seria abençoado. Estava certo disso e prosseguiu.
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Rubens Teixeira tomou posse no Banco Central em Brasília. Transferido para
o Rio de Janeiro, trabalhou cinco anos neste compartimento.
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A trajetória no Banco
Central
No Banco Central, foi lotado no Departamento Econômico, o que também foi uma bênção, pois era um Departamento
muito disputado na época. Agora, imaginem só: um engenheiro no meio dos economistas.
Naquela época, o Brasil passava por uma crise econômica
motivada pela crise russa de 1998, negociava acordo com o
FMI, o presidente FHC buscava a reeleição, ocorriam muitas
privatizações de empresas estatais e era importante acompanhar de perto aqueles fatos nacionais tão relevantes.
Rubens trabalhou na Divisão de Balanço de Pagamentos e
logo aprendeu muitas coisas do mundo da economia e observou de perto fatos de alta relevância para a economia e política nacional. Isso o deixou tão entusiasmado que começou a
estudar para fazer a prova da ANPEC (Associação Nacional
dos Centros de Pós–Graduação em Economia). Trata–se de
uma associação que congrega os principais centros de pós–
graduação em economia no país e faz um concurso anual para
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que as universidades ofereçam as suas vagas aos candidatos
a mestrado.
Havia apenas três meses para se preparar para aquela
prova, mas isso não amedrontou nosso “semi–idiota”. Fez a
prova e cumpriu todos os requisitos para aprovação. O que
realmente aconteceu. Pela classificação que obteve poderia
fazer pós–graduação em alguns centros, mas deu preferência
em ser transferido para o Rio de Janeiro, pois tinha algumas
pendências a resolver na cidade.
Depois de muitos diálogos e pleitos, conseguiu transferência para o Rio de Janeiro, em março de 1999, e, desde
então, trabalhou: no Departamento de Organização do Sistema Financeiro, Departamento do Meio Circulante e Departamento de Operações do Mercado Aberto, até março de
2006, quando entrou de licença para finalizar a sua tese de
doutorado em economia.
Este período foi muito difícil e conturbado pelas dificuldades que teve de enfrentar, por várias razões. A sua narrativa
será feita mais tarde.

16.1 – A escolha perigosa
A chegada ao Rio de Janeiro foi cercada de grande expectativa. Afinal, foram mais de oito mil quilômetros de mudanças em menos de um ano e meio. Mudou–se da Cidade do Rio
de Janeiro para a cidade de Rio Branco, no Acre. Depois, de
Rio Branco para Brasília, e, finalmente, de Brasília, de volta
para o Rio de Janeiro.
Na chegada ao Rio, a expectativa era de que fosse trabalhar em determinado setor, mas, na última hora, foi mudada a
sua localização. O que, para Rubens, parecia ser algo “tramado” contra ele nesta mudança em cima da hora, foi o caminho escolhido por Deus, contra a sua vontade, para levá–lo a
fazer coisas que sequer havia planejado.
No novo setor, trabalhava diretamente com o sistema financeiro e isso não lhe trouxe dias de conforto. Havia dificuldades
internas que redundaram em desgastes que o levou a pedir transferência meses depois da sua chegada, pois o desentendimento
entre colegas trazia–lhe angústias diárias. Esta situação trouxe–
lhe bastante tristeza, pois, afinal, havia deixado o Exército há
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16.2 – Ao invés da tranquilidade, mais guerra
Transferido para o setor de distribuição de dinheiro, sua
chegada foi marcada por certo desânimo. Afinal, vinha de
momentos de dificuldades que marcaram aqueles dias iniciais
de março do ano 2000.
Neste novo setor, quando perguntado a respeito de que
tipo de serviço gostaria de trabalhar, disse que gostaria de
atividades rústicas, mantendo a coerência com a qual declarara no requerimento assinado dias antes. O seu interlocutor
disse–lhe que, com o currículo que tinha, não se justificava
aquela argumentação. Afinal, era formado pela Academia
Militar das Agulhas Negras e pelo IME, duas escolas de excelência. Ademais, era capitão da reserva do Exército e tinha
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poucos meses em situação de elevado prestígio para começar
tudo de novo em outra carreira que não parecia trazer–lhe a
buscada realização profissional. É bom que o leitor saiba que
todas as mudanças trazem muitos problemas. O simples fato de
se mudar uma mesa de lugar já acarreta problema para muitos.
É preciso que se tenha muita certeza da vontade de Deus e que,
jamais, pensemos em desistir.
Depois de algum desgaste, usou uma estratégia perigosa
para que obtivesse autorização para sair daquele setor. Redigiu um requerimento em que alegou falta de perfil para a função. Assumiu todas as culpas e responsabilidades pelos desgastes que havia, mas garantiu com isso a sua transferência.
Era como se falasse mal apenas de si mesmo, mostrando sua
incompetência em um documento de três folhas. Esta atitude
poderia lhe render uma marca que influenciaria toda a sua
carreira, mas ousou em tomá–la. Sabia que o futuro falaria
mais alto do que qualquer ato momentâneo que
pudesse demonstrar uma fragilidade profissional. Conseguiu a transferência, mas, no primeiro
dia no novo setor, recebeu uma ligação com um
convite da chefia de Brasília para retornar ao
setor de onde havia saído. Naquele mesmo dia,
seu ex–chefe havia sido destituído da função. Porém, Rubens
temeu ser envolvido em uma possível culpa na destituição do
seu antigo chefe e, então, declinou do convite.
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Trabalhou
cerca de 5
anos em um
lugar pouco
iluminado,
sem janelas e
com móveis
velhos.
Embora se
dedicasse, não
tinha reconhecimento
e respeito de
autoridades da
instituição.
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sido aprovado em concurso público de alto nível. Mas a resposta de Rubens foi imediata. Disse ao seu futuro chefe que
não adiantava dizer–lhe como era, pois a sua observação de
três meses traria a lume o que gostaria de saber. Certamente
em três meses se tornaria conhecido o suficiente e a sua palavra naquele momento poderia ser confirmada ou mudada.
Como temia que fossem trocadas informações entre o antigo
e futuro chefe, fugiu da polêmica e chamou a responsabilidade para os seus resultados.
Assim, seu novo chefe o alocou em uma divisão importante, mas com sérios problemas, e ali começaria uma luta que
duraria cerca de cinco anos.
No novo setor, desenvolveu diversos trabalhos técnicos ligados à área de segurança e de gestão. Solucionou problemas
de elevada responsabilidade e riscos para a instituição, mas isto
não era suficiente para que tivesse a consideração de alguns
de seus chefes no Banco Central. Além de emitir pareceres
em contratos vultosos, compôs comissão técnica responsável
por sistematizar a segurança em todas as repartições do Banco
Central do Brasil. Durante cerca de dois anos trabalhou nesta
comissão, mas, com o afastamento de quem lhe havia indicado, também foi afastado dos trabalhos. Na época, o trabalho
desenvolvido rendeu–lhe um convite para novamente voltar a
Brasília e ocupar função de confiança na sede do Banco Central, mas Rubens entendia que não era a vontade de Deus e
recusava.

16.3 – Livramento: a roda do avião saiu
No Banco Central, teve, dentre outras atribuições, levar
dinheiro para todo o País. Fez muitas viagens em voos fretados que carregavam toneladas de cédulas e moedas a bordo.
Em uma das viagens, algo inusitado aconteceu que surpreendeu até o experiente piloto com cerca de vinte anos de
experiência.
O avião com 18 toneladas de dinheiro e trinta e oito mil
litros de combustível seguiria do Rio de Janeiro para Fortaleza
(CE) e, depois, de Fortaleza, para Recife (PE). Eram três tripulantes e quatro funcionários do Banco Central responsáveis
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pela carga. Todos na cabine ou em um compartimento apertado entre a cabine e a carga. O avião taxiava no terminal de
cargas do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e fez um
movimento como se estivesse passando em um buraco. Um
tripulante perguntou ao outro: –“o que é isso?” Outro respondeu: –“acho que foi uma junta de dilatação na pista.” Rubens
e os tripulantes, olhando pela janela da cabine da aeronave,
nada viram e constataram que nada havia na pista que justificasse o solavanco. Segundos depois, o controlador de voo
fala no rádio: “ –vocês perderam uma roda? Tem uma roda na
grama. Acho que é de vocês”. O piloto parou o avião e constatou o imprevisível. Um avião de grande porte com oito rodas
traseiras havia perdido uma das rodas. Ninguém da tripulação
percebeu, mas o operador, de longe, identificou o sinistro.
Se o controlador não visse e não desse o alarme, provavelmente, o avião decolaria sem a roda e só Deus pode saber
o que aconteceria. Provavelmente tombaria na decolagem e
cairia na Baía de Guanabara. Deus fez com que, de muito
longe, o operador enxergasse aquela roda desprendida do
avião e protegeu a vida do seu filho.
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Formatura no curso de Orientação Ministerial (COM) da CONFRADERJ em
dezembro de 2004.
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17
O mestrado
e a pós–graduação
Neste ínterim, em fase de descontentamento profissional,
Rubens foi convidado pelo Eduardo Oliveira, seu colega de
turma da AMAN, para fazer mestrado em Engenharia Nuclear.
Nosso capitão relutou um tempo para aceitar, mas seu colega foi
insistente e o convenceu a frequentar algumas aulas. Como as
aulas eram muito cedo e dava para frequentá–las antes de ir ao
trabalho, acabou se envolvendo com o curso matriculando–se.
Durante o curso, foi convidado a trabalhar no desenvolvimento
do mapa rádiométrico do Brasil, mas por entender que seria difícil dedicar–se às atividades das pesquisas relativas a este belo
trabalho, resolveu não aceitar. No meio do mestrado, em março
de 2001, foi contratado pela Universidade Estácio de Sá para
lecionar a disciplina Cálculo Diferencial e Integral. Era, portanto, o mestrado pela manhã, trabalho no BACEN durante o dia
e aulas na universidade à noite.
Durante o curso, sua irmã Lídia foi acometida de câncer e
cabia a Rubens, como irmão, apoiá–la em algumas coisas. Era
uma preocupação a mais, mas sabia que o Grande Eu Sou, o
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Jeová Rafá, estaria no comando. Certa ocasião, ao levar sua
irmã doente para casa, percebeu que tocava no rádio do carro
um hino que dizia: “um milagre vai acontecer”. Aumentou o
rádio e disse: “escuta aí minha irmã: “Um milagre vai acontecer.” E esse milagre aconteceu. Lídia está curada.
Contudo, à época da elaboração da dissertação, teve alguns
empecilhos. Não era fácil elaborar uma dissertação estando submetido a muitas limitações de horário. Os orientadores não tinham que se adequar às suas condições, mas ele é que deveria
adequar–se às condições dos orientadores. Então, usou um direito que tinha de licenciar–se para realizar algum curso de interesse
do BACEN. Não poderia tentar licenciar–se para elaborar a sua
tese em Engenharia Nuclear, pois o tema não tinha afinidade com
o Banco Central. Então, pediu licença para cursar pós–graduação
lato sensu em auditoria e perícia contábil. Era o único engenheiro
entre os contadores. Com a licença parcelada de noventa dias
que conseguiu, teve tempo para terminar a dissertação e
também a pós–graduação com sua respectiva monografia.
Assim, depois de muitas dificuldades, Rubens conseguiu
concluir seu mestrado e simultaneamente a pós–graduação
que começara.

Escoltado
por seu irmão
Paulo Teixeira
e seu pai no
dia da defesa
da dissertação
de mestrado
no IME.
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18
A Adesg
18.1 – A indicação
Durante o curso de pós–graduação em Auditoria e Perícia Contábil, um dos seus colegas, perito da Polícia Federal, formado pela
Escola Superior de Guerra, sugeriu que Rubens fizesse o curso de Política e Estratégia da Associação dos Diplomados da Escola Superior
de Guerra (Adesg).
O colega que o convidou alegou que seria ótima a sua participação, pois os debates na Adesg seriam enriquecidos com a sua presença.
Achou interessante e, com a indicação, inscreveu–se. Avaliaram seu
currículo juntamente com o seu perfil e ele foi aceito para o curso.

18.2 – A defesa da Bíblia nos debates
Com um perfil participativo nas aulas, Rubens logo chamou a
atenção dos palestrantes e dirigentes da Adesg. Buscava sempre
trazer contribuições e provocar reflexões nos diversos temas de
interesse do País. Não ficava sozinho em seus questionamentos,
logo outros saíam em defesa das suas ideias e ideais, em especial
por questões de princípios.
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Ministrando
a aula inaugural do curso
de Estudos
de Política e
Estratégia
da Adesg, no
Rio de Janeiro,
em 2009.

Certa vez, um dos palestrantes com currículo vasto posicionou–
se contrariamente à Bíblia. Afirmava que a religião, na Idade Média, atrasava o desenvolvimento científico. Ao final da palestra,
Rubens tentou colocar para o ilustre mestre que a Bíblia sempre foi
mais citada do que lida, e que muitos líderes religiosos da época não
a conheciam como deveriam. Colocou também que, há mais de
dois mil anos antes da Idade Média, a Bíblia afirmava que “Deus assenta–se sobre o globo da terra” (Isaías 40.42). Como globo é figura
sólida arredondada e não plana, a Bíblia estava certa e a ciência da
Idade Média, que entendia ser a terra plana, estava errada. Portanto, não seria culpa da Bíblia a ignorância de muitos representantes
religiosos. Rubens fez referência ao poder transformador da Bíblia e
perguntou ao professor “a que ele atribuía a ignorância a um livro
tão rico”. O palestrante, vaidoso, respondeu: “à ignorância”.
Posteriormente, certamente questionado por sua postura
torpe, o palestrante o procurou por diversas vezes, por meio de
intermediários, para discutirem sobre o tema e obteve de Rubens a seguinte resposta: –“encontro–me com
ele em qualquer lugar, para conversar sobre qualquer
tema, menos sobre o daquele dia. O tempo e o espaço para discutirmos o tema era aquele. Não há como
reproduzirmos as mesmas condições para desenvolvermos aquele diálogo”. O arrependimento intempestivo
do palestrante certamente trouxe–lhe incômodos que
o farão dar valor às Escrituras Sagradas e aos seus seguidores.
Em 2009, Rubens Teixeira foi convidado a ministrar a
aula inaugural no curso de Estudos de Política e Estratégia
da ADESG-RJ. O jornal Monitor Mercantil publicou nota
nos seguintes termos:
“Aberto a civis e militares, o curso de Estudos de Política e Estratégia (Cepe)terá sua aula magna proferida pelo diretor financeiro administrativo da TRANSPETRO, Rubens Teixeira
da Silva, nesta quinta-feira. O curso é realizado pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (Adesg-RJ),
com o objetivo de preparar cidadãos brasileiros para pensar e
colaborar com suas ações na obtenção de soluções viáveis para
os problemas brasileiros.”
Posteriormente foi convidado a palestrar na ADESG
de Três Rios (foto na página 166) e na Escola Superior
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18.3 – Os irmãos da Igreja Universal
Destacou–se no curso e chamou a atenção de alguns executivos de empresas ligadas à Igreja Universal, tais como Rede
Record, Jornal Folha Universal e outras. Dentre estes, os Bispos
Jerônimo Alves e Natal Furucho. Terminado o curso, tornou–se
muito amigo do Bispo Jerônimo de tal forma que se tratam, até
hoje, como membros da mesma família.
Este amigo–irmão seria o guardião instituído por Deus para
fazer companhia ao Rubens em horas de extrema dificuldade
mais à frente. Alguns fatos Rubens prefere não detalhar, mas
afirma que este companheiro deu grandes demonstrações de
fidelidade e amizade em horas terríveis. Rubens afirma que
Jerônimo agigantava–se nos momentos de dificuldade e agia
como um anjo do Senhor em sua defesa. Registra que este
companheiro, atualmente presidente da Igreja Universal do
Reino de Deus (IURD), o defendia como irmão, comportamento digno dispensado por diversos outros bispos da IURD,
contrariando alguns comentários maliciosos de que estes irmãos só defendem a si mesmos e não se integram às demais
denominações evangélicas.
É muito bom quando temos amigos fiéis. A Palavra de
Deus nos ensina que:
“O homem que tem muitos amigos pode congratular–se,
mas há amigo mais chegado do que um irmão” 68.

Deus Ergue um Vencedor

de Guerra, sobre Transporte de Petróleo e Derivados pela
Transpetro.
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68 – Livro dos Provérbios, cap. 18. Versículo 24
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19
O curso de Direito

Conhecendo o Rubens como eu acho que conheço, posso
dizer que uma forma que ele encontra de superar seus problemas mais profundos é exatamente estudando. É estudando
que Rubens se desliga do seu mundo em redor e coloca todas
as suas forças na perspectiva de passar em alguma prova. Para
Rubens, o estudo é a sua melhor forma de terapia ocupacional.
Quando Adão estava andando triste no Jardim do Éden,
por não encontrar uma companheira, Deus lhe deu uma ocupação que envolvesse todo o seu tempo: colocar nome em
todos os animais 69. O mesmo aconteceu com Elias quando
quis morrer por causa das perseguições que sofria. Deus o
mandou realizar algumas tarefas 70 e isso fez com que o profeta
se reanimasse.
Na opinião deste autor, Rubens nunca vai parar e descansar.
Ele simplesmente não consegue.
69 – Livro de Gênesis, cap. 2
70 – Primeiro livro dos Reis, cap 19. Versículos de 4 a 16
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19.1 – Vestibular

134

Em dias de grande desconforto, como sempre, inscreveu–se
para cursar vestibular de Direito na UFRJ no ano de 1999. Embora tenha tirado notas suficientes para a aprovação, achou que
não houvesse sido classificado e não acompanhou devidamente
os resultados. Um ano depois, descobriu que havia passado, mas
perdera a vaga. Mas acreditava que tudo isso fazia parte do plano
de Deus.
No ano de 2001, quando estava terminando o seu mestrado, inscreveu–se para realizar novamente o vestibular para
Direito. Na primeira prova, tinha ido bem, mas foi anulada
por questões da greve que acontecia na época. Realizou novamente a prova e foi aprovado. Iniciaria o curso em 2002.
Naquele mesmo ano, fez também concurso para a UFF e foi
aprovado. Mas aconteceu um inusitado. Logo que chegou
em casa, depois de realizar a prova, recebeu um telefonema
de um colega, que lecionava junto consigo na Universidade Estácio de Sá, convidando-o para fazer parte da banca
de correção da prova de matemática específica da UFF. Era
a prova de matemática que os vestibulandos candidatos a
cursos como Matemática, Engenharia, Física, realizariam.
Portanto, os candidatos ao curso de Direito, como ele, não
faziam aquela prova. Era outra de nível mais fácil. Portanto,
não haveria risco de ele corrigir a sua própria prova. Ainda
assim, declarou isto para o coordenador da banca que também não entendeu ser fato impeditivo para ele participar
da banca de correção daquele vestibular. Foi uma situação
curiosa. Participou do vestibular como avaliado e também
como avaliador.
A despeito disso, para fugir de polêmicas sobre o tema, optou por cursar Direito na UFRJ, para onde também foi aprovado. Outro fato importante, que contribuiu para que ele perdesse as datas dos resultados, foi que, naqueles dias, a sua mãe
teve um rompimento de um aneurisma cerebral e ficou muitos
dias hospitalizada em situação que inspirava cuidados. Desde
o dia em que a sua mãe passou mal até a sua operação, mais
ou menos 22 dias, foi ao hospital diariamente e, com isso, também perdeu os dias de se matricular na UFF. Todavia, tudo era
plano de Deus.
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Iniciou o curso de Direito e o primeiro período coincidiu com
o último do mestrado. Eram, mais uma vez, dois cursos, mais o
trabalho no Banco Central e continuava lecionando na universidade à noite.
Após a conclusão do mestrado em engenharia nuclear, sentiase ainda influenciado em cursar mestrado em economia, pois era
o seu projeto inicial quando foi para o BACEN. Chegou a fazer
alguns contatos a respeito com o IMPA (Instituto de Matemática
Pura e Aplicada), visando a cursar o mestrado em Matemática
aplicada à Economia.
Em certa ocasião, o professor de Direito Penal falava sobre
os crimes de charlatanismo e curandeirismo. Os alunos riam em
ironia às igrejas. Rubens pediu a palavra. Embora fosse respeitado
pelos colegas, naquele momento, riram mais ainda.
Calmamente disse ao professor: “certa vez disseram
a Jesus: “se tu podes, faz alguma coisa” e Jesus disse “se tu
podes crer, tudo é possível ao que crê”. Assim, enquanto
no charlatanismo há a influência de uma pessoa sobre a
outra no sentido de convencê–la, a fé vem do interior da
própria pessoa. Não é a mesma coisa”.
Os colegas silenciaram e o professor lhe deu razão dizendo que havia jurisprudência sobre o tema.

Deus Ergue um Vencedor

19.2 – O curso
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Formatura da
turma de Direito da UFRJ em
2007.
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Rubens Teixeira no dia em que recebeu o prêmio da sua tese de Doutorado em
Economia. No paletó, o distintivo metálico e, na gravata, o nome Jesus, várias
vezes.
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20
O curso de Doutorado
20.1 – O concurso
Quando terminava o segundo período do curso de Direito,
algo inesperado aconteceria em um certo dia, no início de agosto
de 2003.
Chegando ao Banco Central, havia um e–mail enviado pela
sua então chefe, Srª Izabel Cristina, que informava estarem abertas as inscrições para o concurso que selecionaria alunos para
cursar doutorado em Economia na Universidade Federal Fluminense. Rubens leu o e–mail, mas não deu importância. Afinal,
era uma sexta–feira, último dia das inscrições, e a prova seria na
segunda–feira próxima. Além de não ser graduado e nem mestre
em economia, Rubens não havia se preparado para o concurso.
Para inscrever–se era necessário apresentar um projeto de tese.
Seria praticamente impossível elaborá–lo em, no máximo, duas
horas. Por volta das treze horas, sua chefe foi a sua sala, perguntou–lhe se havia lido o e–mail e incentivou–o a inscrever–se.
Com alguma insistência da “chefa”, ele resolveu ligar para
casa e pedir à sua esposa que separasse a documentação e em
alguns minutos preparou um escrito de cerca de três folhas que
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seria o seu projeto de tese. Ligou para a UFF e disse que ainda se
inscreveria. Uma funcionária muito simples e distinta chamada
Edinha prontificou-se a esperá-lo, até às 19 horas daquela sextafeira, para que levasse toda a documentação. Por volta das 18h30,
ele chegou com os documentos. A prova seria na segunda–feira
pela manhã. Um desafio muito além da sua capacidade. Afinal, a
disputa de vaga em um concurso de doutorado travava–se entre
candidatos de alto nível na área específica. Chegar a um concurso deste sem se preparar, além de se correr o risco de passar
um sério vexame, pode se constituir quase em uma ofensa aos
avaliadores. Uma vez exposto negativamente, provavelmente o
candidato se torna conhecido como alguém que, além de não ter
perfil adequado, não conhece os rigores do curso. São concursos
com poucas vagas e nível de exposição elevado.
Foi um concurso diferente dos demais, pois em todos os anteriores ele havia, mal ou bem, se preparado. Já neste, não. Era o
concurso de mais alto nível acadêmico, doutorado, onde o candidato não tinha graduação ou mestrado na área, e, sobretudo, não
havia se preparado.
Na segunda–feira seguinte, chegou cedo à universidade para
fazer a prova. Na etapa da prova oral, todos os candidatos estavam em uma sala de espera. Comentavam sobre seus projetos e
trajetórias. Rubens manteve discrição e temia que algum candidato lhe perguntasse previamente algo que pudesse identificá–lo
como franco atirador, o que poderia gerar comentários ou pressão
sobre a banca avaliadora.
Em determinado momento houve uma conversa para definir
quem seria primeiramente avaliado. Como todos se furtaram de
ser o próximo, Rubens voluntariou–se em sê–lo. O sentimento
era de que não tinha nada a perder. Ser logo avaliado o livraria
de estar naquela sala em que cada um parecia apresentar os seus
trunfos e aquele candidato, com dez anos de cursos no Exército e
nenhum na área de Economia, parecia não ter nenhum. Sentiu–
se acuado e entendeu ser o silêncio e a discrição a melhor arma.
A banca era composta por professores de alto nível no meio acadêmico e, alguns, com credibilidade acadêmica internacional, além
de muitas publicações no exterior. Fizeram–lhe algumas perguntas
e Rubens sentiu–se muito à vontade. Em determinado ponto da
avaliação o presidente da banca avaliadora argumentou que uma
das afirmações feitas pelo candidato parecia não estar plenamente
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alinhada com o que estava no projeto entregue. Nosso canditato
desculpou–se com a banca e assumiu que aquele projeto havia sido
feito às pressas apenas para compor a documentação exigida para
a inscrição, tendo em vista ter tomado conhecimento do concurso
no dia útil anterior, já no meio do dia.
Por fim, o presidente da banca fez a seguinte declaração: “já
temos dados para avaliar o candidato e podemos encerrar a avaliação.” Aparentemente todos concordaram e foi encerrada a
avaliação. Como não tinha a certeza do que aconteceria, despediu–se de todos e pediu que, se a documentação entregue não
tivesse utilidade, que fosse devolvida. Saiu da sala e foi imediatamente embora. Não queria ser questionado por ninguém a
respeito do que ocorreu.
Logo que saiu, ligou para a esposa que lhe perguntou como
teria sido a avaliação. Respondeu–lhe com palavras que expressam o sentimento que tinha no momento: –“não tenho a menor
ideia. Ou fui muito bem ou fui muito mal. Perguntaram-me algumas
coisas e em determinado ponto encerraram a avaliação, alegando que
já tinham dados para avaliar o candidato. Como falei mais do que eles,
ou me acharam muito bom, ou me acharam um idiota”. Ademais,
ficou pendente o que achariam da afirmação feita sobre o projeto
de tese feito em poucos minutos para compor a documentação.
Era uma incerteza.
Chegando ao BACEN, sua chefe, juntamente com um colega ateu a quem sempre evangelizava, perguntaram como havia
sido a prova e Rubens respondeu com as mesmas palavras que
havia dito a sua esposa. Ressalvou, contudo, ao colega ateu que
“se passasse ele deveria crer em Deus, pois só Deus poderia ajudá-lo a
ser aprovado em competição na qual era tão despreparado frente aos
demais candidatos”.
Este mesmo colega, certa ocasião lhe fez a seguinte sugestão:
–“Rubens, gaste o mínimo de tempo possível com a igreja e gaste mais
tempo com você. Embora eu saiba que a igreja foi e é importante, você
já adquiriu os princípios lá. Agora, se prepare o máximo que puder,
pois seu futuro será brilhante. Invista mais tempo em você.” (palavras
repetidas pelo próprio personagem).
Depois de o tal colega fazer novamente a mesma colocação,
Rubens respondeu: –“acho que você, até agora, não entendeu
nada do que eu preguei. A minha fé é que o Senhor Jesus Cristo é o
único que poderia morrer para pagar pelos meus pecados e me dar a
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salvação. Ele, voluntariamente, fez isso. Eu tenho de fazer o oposto
do que você está me dizendo. Dedicar–me totalmente a Jesus.” O
colega, gentilmente, fixou os olhos em Rubens e calou.
Este e outros colegas afirmavam que nosso estudante tinha
estrela, pois, segundo eles, falava coisas que aconteciam. O que
colocava na mão dava certo. Ao que obtiveram como resposta:
–“tenho estrela sim. Minha estrela tem nome e eu falo dela para vocês,
mas vocês não querem. A minha estrela é Jesus”.
Saiu o resultado do concurso. Ao invés de 3 aprovados, como
previa o edital, foram 5 candidtos aprovados. Estariam em condições de inicar o curso. A outros 3 candidatos foi dada a oportunidade de se matricularem definitivamente no curso desde que
cumprissem algumas condições impostas pelos avaliadores. Seriam obrigados a cursar algumas matérias e, se obtivessem êxito,
seriam aceitos no período seguinte. Rubens estava dentre os candidatos aprovados sem qualquer restrição. Foi uma alegria descomunal. Algo raro pela falta de perspectiva que tinha de ter aquele
resultado. Era resultado proveniente mesmo de Deus.
No primeiro ou segundo dia após o resultado, o inesperado. O resultado foi cancelado. Houve uma reclamação de que o edital previa
3 vagas e foram aprovados 5. O resultado precisaria ser homologado
ou retificado pelo colegiado dos professores. Ressaltaram, contudo,
que não havia hierarquia entre os candidatos aprovados. Todos gozavam do mesmo status. A reunião do colegiado se daria uma semana
depois. Que semana longa foi aquela. Por fim, o resultado foi homologado e Rubens iniciaria o curso no final de agosto de 2003.
Antes do início das aulas, algo inusitado aconteceu. Recebeu
um longo e elegante e–mail de um dos professores que compunham
a banca avaliadora. O professor se propunha a ser seu orientador.
Em cursos de mestrados e doutorados, isto não é comum. O normal
é o aluno mostrar desempenho e afinidade com o professor para
então se construir a relação entre orientador e orientando. O novo
doutorando, entusiasmado, respondeu ao professor que aceitava.
Via tudo aquilo como uma providência de Deus.

20.2 – A sobrecarga e a perseguição no Banco
Central do Brasil
Lá estava o nosso estudante novamente sobrecarregado
de trabalho, tarefas e estudos. Com a autorização especial do

Miolo_livro_PrRubens_COMPLETO_DEBORAH.indd 140

30/11/2010 16:18:27

Miolo_livro_PrRubens_COMPLETO_DEBORAH.indd 141

Deus Ergue um Vencedor

Banco Central para frequentar as aulas do doutorado durante
o dia, em Niterói, conseguia conciliar o trabalho, mas tinha
de cumprir a carga horária semanal. Durante a noite, fazia o
curso de Política e Estratégia, na Associação dos Diplomados
da Escola Superior de Guerra, frequentava às aulas de direito
na UFRJ e lecionava na universidade. Era uma sobrecarga que
exigia um esforço muito grande.
O BACEN possui um programa de treinamento que concede
licença para os funcionários realizarem cursos de mestrado e
doutorado. O servidor recebe até dois anos para cursar mestrado e até quatro para cursar doutorado. Rubens se inscreveu e
foi selecionado. Mas, por deliberação da diretoria do BACEN
à época, os candidatos a doutorado ou mestrado da UFF e da
UNICAMP (universidades anti-neoliberais) foram sumariamente cortados do programa, mesmo sendo aprovados e cumprindo todos os requisitos. Rubens estava entre eles. Quando
questionou a decisão da diretoria, alegaram que o curso de doutorado que pleiteava era de nível mediano. Ressalte-se que o
regulamento exigia que a universidade tivesse conceito 5 (nível
ótimo) dado pela CAPES, e este era o nível do curso da UFF.
À época, preocupado com a maneira com que os seus alunos adolescentes da escola dominical poderiam encarar aquela
eventual aparente derrota, chamou-os e disse: “estou passando
dificuldades e pode ser que eu vá para a lona, perca a guerra.
Mas se isto acontecer, da lona glorificarei o Nome do Senhor.” A
preocupação de Rubens era que os adolescentes conheciam bem
suas histórias de vitórias e o colocavam como referência. Poderiam frustrar-se em vê-lo aparentemente derrotado naquele caso
que estava tomando grandes proporções. Em meio ao constrangimento que se estabeleceu, Rubens foi convidado a ir em Brasília
com seu irmão, Bispo Jerônimo, para resolver outro problema.
Certamente, o amigo convidou-o para tentar alentá-lo, já que
sabia dos constrangimentos que Rubens passava.
Em Brasília, outro valente de Deus, o Senador Marcelo Crivella, homem fiel a Deus e que tem sido alvo de críticas injustas, calúnias e difamações, se interessou em saber mais sobre
o fato ocorrido com Rubens. Pediu que nosso estudante lhe
contasse a respeito do que se passava e, como alguém tomado
pelo Espírito de Deus, animou-o com a tranquilidade que lhe
é peculiar, declarando: – “pensamos igual”. O Senador Crivella,
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voluntariamente, assumiu a defesa do que seria um dos marcos
na mudança de postura da política monetária do País, comprando a briga de Rubens. Ele, conhecedor da indignidade que
o desemprego gera, das angústias produzidas pela fome, estava
defendendo uma política monetária que fosse voltada para a
geração de emprego. Até então não parecia ser tão evidente o
assunto levantado por este valoroso senador.
Em um histórico discurso (anexo ao final desta seção), o Senador Crivella cobrou explicações ao Banco Central e exigiu
que fosse impedida a discriminação ideológica na seleção das
universidades onde os funcionários fariam suas pós–graduações.
Este discurso proferido em plenário deu repercussão incomum
na imprensa nacional e virou um debate que saiu, inclusive, dos
limites do País.
É bom salientar que este autor tem uma profunda admiração, não só pelo trabalho desenvolvido pelo senador em prol
dos menos favorecidos de nosso País, mas também pela conduta íntegra do cidadão, pai de família e Bispo de uma das maiores denominações evangélicas de todos os tempos. Usando as
palavras de Nicodemos, quando foi ver Jesus:
“...bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém
pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele”71
Depois de denúncia feita, no Senado Federal, pelo Senador
Marcelo Crivella, diversas polêmicas sobre o tema foram para
a imprensa e sacudiu o meio acadêmico. Diretores do BACEN
que defendiam esta postura deixaram o cargo. Para por fim à polêmica e cobrança no âmbito da sociedade, resolveram assumir
compromisso de não mais procederem daquela maneira.
Assim, Rubens recebeu orientação de submeter–se ao próximo processo seletivo que seria no segundo semestre de 2005,
ao que nosso estudante se submeteu, foi novamente selecionado e finalmente liberado.
Naquele ano, houve o assalto ao BACEN de Fortaleza, o
maior assalto do País. Rubens, por um tempo, atuou em uma
comissão técnica de segurança que visava a sistematizar a
segurança em toda a instituição, em especial na distribuição
71 – Evangelho de João, cap. 3. Versículo 2
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e guarda de numerário. Com o afastamento de sua chefa da
função, no início do ano de 2004, terminou por ser também
alijado dos trabalhos na área de segurança.
Em documento, alguém reclamou dos seus chefes da época
por terem afastado da gestão da segurança um servidor com
elevada expertise no tema, tendo em vista ter mais de dez anos
de cursos na área e ser capitão do Exército. Talvez por isso,
cerca de três dias após a liberação que teve, cancelaram o resultado e o cortaram outra vez, juntamente com candidatos de
universidades anti-neoliberais para, possivelmente, mascararem a perseguição contra Rubens.
Certa vez, buscando transpor a barreira de silêncio que lhe foi
imposta, sem explicações sobre a arbitrariedade que vinha sofrendo, buscou esclarecimentos com uma autoridade do BACEN que
o recebeu. Questionou esta autoridade, doutor em Economia, se
sabia qual era a escola em que se formara vários cientistas, como
Newton e Einstein, considerados pais da Física Clássica e Física
Quântica, respectivamente. Como não soube lhe dizer, indagou
se sabia onde tinham se formado alguns cientistas que haviam
recebido prêmio Nobel em Economia, como Lucas, Kydland e
Prescott (estes últimos tinham acabado de receber este prêmio
naquele ano). Do desconhecimento das escolas que estudaram
tão importantes cientistas, emendou: “se você e nem eu sabemos
onde estudaram estes cientistas, porque seria importante o veto tão discricionariamente à universidade onde estou cursando, se ela cumpre os
requisitos exigidos nos normativos do BACEN e é bem avaliada pela
CAPES?” A autoridade silenciou–se e nada fez para que mudasse
a situação arbitrária e vexatória que se encontrava.
Exausto da discussão, resolveu enfrentar o curso trabalhando e estudando, mesmo sob pressão, incômodos e constrangimentos. Nesta época, faltando–lhe alternativas, mais uma vez,
confiou tudo nas mãos de Deus.
Uma vez, chamou um de seus colegas, que ocupava cargo
de confiança na época, e fez–lhe a seguinte declaração sobre
os seus oponentes: –“esses camaradas estão perseguindo alguém
que não tem culpa alguma, mas não tem o que fazer para se defender. Estão perseguindo alguém que teme a Deus. O prazo que dou é
de 5 a 10 anos e vamos ver onde eu estarei e onde estes camaradas
estarão. Isto não é uma ameaça, pois não tenho o que fazer para
me defender.”
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Segundo Rubens relata, na época de seus estudos, colocaram–no subordinado a um chefe que o quis constranger, fazendo–lhe exaustivas cobranças. Esse chefe queria levantar suspeita
sobre o que Rubens fazia durante as aulas do doutorado e coisas
desta natureza. Estas situações de humilhação, desprestígio e
constrangimento se atenuaram com o tempo, mas foi mantida
durante anos.
Certo de que estava em uma guerra de grandes hostilidades,
certa ocasião declarou aos seus colegas o que representaria outra convicção de vitória na tribulação. Disse–lhes que faria o
doutorado, independente da liberação ou não do BACEN, mas
que além do doutorado, terminaria o curso de Direito que realizava simultaneamente na UFRJ. Era a declaração de guerra direta. Para demonstrar aos colegas que também cursava Direito,
pegou seu histórico e apresentou–lhes com as suas boas notas.
Em meio a esta situação exaustiva, ouvia alguns comentários
dos seus colegas do Departamento de Pesquisa, como, por exemplo, que concordavam com o veto da diretoria, que o fato de ter
cursos tão distintos indicaria falta de foco, etc. Afinal, virou o
contraexemplo, o "pato feio" da instituição e seu doutorado era
certamente desprezado pela instituição e seus doutores.
Discurso do senador Marcelo Crivela no Senado Federal:
"Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fatos da mais alta gravidade relacionados com os critérios pelos quais o Banco Central
libera seus funcionários para fazerem cursos de pós–graduação
chegaram a meu conhecimento recentemente, com indícios de
intolerável violação de direitos individuais, da democracia e da
própria moralidade pública. É que diretores do Banco Central,
que ditam as decisões nessa área, estariam discriminando cursos
de Economia de algumas universidades, em especial a Unicamp,
a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal do
Rio de Janeiro, por razões estritamente ideológicas.
Explica–se: os funcionários do Banco Central que se candidatam à liberação temporária do serviço para realizarem cursos
de pós–graduação escolhem previamente as universidades onde
realizarão o curso. Fazem o devido concurso de seleção e, se
forem aprovados, requerem a licença ao departamento próprio
do Banco Central.
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O Banco Central tem, em seus estatutos, critérios objetivos
para orientar sua decisão. Entre eles, a pontuação dos cursos
pretendidos, feita independentemente pela Capes, justamente
para evitar decisões discricionárias da própria direção do Banco.
Contudo, o Banco estaria liberando apenas os funcionários que
escolhem universidades de uma certa orientação ideológica.
Assim, tenho em meu poder denúncia de que, somente neste
semestre, dois funcionários do Banco Central foram impedidos
de fazer curso de doutorado na Universidade Federal Fluminense porque um diretor, apoiado pelos demais da área econômica,
alegou uma suposta “qualidade mediana do curso”. Essa classificação não existe nos estatutos do Banco que orientam o processo
de seleção e contraria frontalmente a classificação da Capes, que
atribui índice 5 (alto nível de desempenho) aos cursos de pós–
graduação em Economia da Universidade Federal Fluminense.
Dois candidatos a cursos também da Unicamp, de igual classificação pela Capes, tiveram seus pedidos de licença recusados.
Os eliminados pela comissão do Banco Central encarregada
da decisão foram Daniela Pires e Leonardo Rondon, candidatos
a doutorado na Unicamp, e Luiz Braga e Rubens Teixeira da
Silva, candidatos da Universidade Federal Fluminense. Na comissão, pesou decisivamente a opinião de dois diretores oriundos da PUC–Rio, Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo,
de Estudos Especiais, e Affonso Santana Bevilaqua, de Política Econômica. O terceiro diretor com influência no processo,
Rodrigo Telles da Rocha Azevedo, de Política Monetária, seria
menos dogmático que seus dois colegas de área, mas acabou
concordando com eles. Pelos indícios, os diretores oriundos da
PUC–Rio, no caso de cursos no Rio de Janeiro, favorecem exclusivamente os candidatos que optam por essa universidade ou
pela Fundação Getúlio Vargas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não há nada mais
odioso que a discriminação em qualquer nível, seja no plano
da etnia, do sexo, da escolaridade, seja em qualquer outro. A
discriminação é a própria negação da democracia e dos direitos civis básicos. Entretanto, essa discriminação, cujos indícios
aparecem na orientação da diretoria do Banco Central “que
estou determinado a apurar até as últimas conseqüências” é
ainda mais odiosa, na medida em que se pretende capturar
uma estrutura do Estado, o Banco Central do Brasil, para
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uma determinada corrente que promove o pensamento único
e uma ideologia discriminatória que reivindica a famigerada
autonomia da instituição.
Respeito muito a PUC–Rio, bem como a Fundação Getúlio Vargas, também lá instalada. Não acredito, porém, que essas duas
universidades, por seus cursos de Economia, tenham o monopólio do saber nessa matéria. No mesmo Estado do Rio, existe a
Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal
Fluminense, a Uni-Rio, a UERJ e a Universidade Rural, todas
com notáveis contribuições no campo do conhecimento humano
em geral e no da Economia em particular.
Certamente, funcionários do Banco Central que viessem a cursar
pós–graduação nessas universidades teriam muito a ganhar, em
diversidade de pensamento, para sua instituição. Também não
consigo perceber a vantagem de se pagar um curso de doutorado
quando o mesmo curso é oferecido em instituição universitária
de igual ou de superior prestígio, até porque, ao serviço público
responsável, a contenção de despesas é fundamental.
É certo que há linhas divergentes na abordagem da economia entre
PUC–Rio e FGV, de um lado, e UFRJ, Unicamp e UFF, de outro.
Normalmente, deveríamos encarar isso como um grande privilégio, pois escaparíamos dos riscos do pensamento único. É intolerável, portanto, que dois professores, burocratas, elevados a um nível
de direção no Banco Central e, agora, arvorados em orientadores
ideológicos do Estado, resolvam condicionar a formação profissional superior de seus quadros mais promissores exclusivamente em
cursos, no caso do Rio, daquelas duas universidades e, nos outros
Estados, em universidades de linha ideológica similar.
O que vemos é a tentativa de captura de órgão vital do Estado, justamente o órgão encarregado de uma área estratégica
da economia, nas tramas de determinada ideologia econômica
que, ousadamente, pretende eternizar a atual política monetária. Imaginem, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, se todo o
corpo técnico do Banco Central, convencido de que temos de
seguir essa linha, decidisse, para sempre, taxas de juros básicas
reais da ordem de 12% a 13% ao ano, como forma de premiar
o capital especulativo.
Sr. Presidente, em razão disso, estou propondo que a Mesa encaminhe ofício à Presidência do Banco Central, pedindo os seguintes esclarecimentos:
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(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Autor: Marcelo Crivella
Data: 12/04/2005
Casa: Senado Federal

20.3 – A discriminação na Universidade
Quando lhe parecia estar no fundo do poço e que não dava mais
para descer, alguns professores da universidade resolveram entender que Rubens não possuía conhecimento adequado para realizar o
curso de doutorado, mesmo já tendo feito quase todas as matérias e
ter média geral acima de 8. Incrível isso, pois o que vale é o quadro
de notas. Um professor de economia, seu amigo, e na época colega
de curso, recentemente, declarou–lhe esta tendenciosa opinião de
alguns dos professores. As palavras deste amigo foram: –“como você
não tinha base? A sua nota foi maior do que a minha!”
Para concluir, Rubens, talvez por causa de seu jeito e forma de
ser, recebeu parecer negativo no exame de qualificação e, só com
a sua aprovação, o aluno pode defender a tese e terminar o curso.
É um pré-requisito. Mas, graças a Deus, depois de um recurso,
muito desgaste e, cumpridas algumas exigências, o trabalho foi
aceito e ele foi aprovado no exame de qualificação.
O parecer negativo argumentava que o aluno não tinha proficiciência para elaborar a tese. Esta afirmação insinuava que a sua
pesquisa não produziria nada relevante que contribuísse para a
evolução do estado da arte na ciência econômica.
A demonstração do tom da arbitrariedade de alguns professores foi evidenciado pelas palavras de uma professora que afirmou
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1. relação dos candidatos à licença para realização de cursos de
pós–graduação nos últimos cinco anos até o primeiro semestre deste ano, indicando o resultado do pedido, as respectivas
universidades e sua pontuação pela Capes;
2. justificação da eliminação de candidatos, segundo os registros
das reuniões em que foi decidida;
3. justificação da razão pela qual, contrariando normas objetivas, na eliminação de um candidato, atribuiu–se o conceito
de 'qualidade mediana do curso' à Universidade Federal Fluminense.
Sr. Presidente, eram essas as minhas palavras."
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professores entendessem que devesse ser. Segundo a professora,
outros gênios já haviam sido reprovados em outras ocasiões.
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Por fim, para dispor de tempo livre diurno para elaborar sua
tese, foi trabalhar em uma das câmaras de compensação do sistema financeiro. Acordava às 4 horas da manhã e iniciava o expediente às 6, saía por volta das 13 horas e dava sequência às suas
atividades. Faltando alguns meses para o término do doutorado,
fez o que seria a última tentativa de ter a cumplicidade do BACEN naquele tão sofrido curso de doutorado. Terminadas todas
as matérias (créditos) do doutorado, pediu uma licença mais curta que era concedida aos que já haviam cursado todas as matérias
do mestrado ou doutorado e precisavam apenas elaborar a sua
tese. Por fim, foi–lhe concedida esta licença de até oito meses que
foi convertida a até 12 meses, posteriormente, por alteração do
regulamento. Finalmente!
Deveria terminar o curso de doutorado em até quatro anos
para que a sua universidade ganhasse pontos com a CAPES.
Como não era mestre em Economia, mas em Engenharia Nuclear, teve que realizar matérias que normalmente eram realizadas
no mestrado em Economia. Isto exigiu dele maior esforço que os
demais alunos. As dificuldades já narradas que passou também se
constituíram em obstáculos a serem transpostos. Contudo, finalizou o seu curso de doutorado em Economia em menos de quatro
anos, terminou ainda, simultaneamente, o curso de Direito, e retornou ao Banco Central do Brasil em julho de 2007.
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O retorno
ao Banco Central
Quando retornou ao Banco Central, em julho de 2007, Rubens pensou que os problemas causados por seu doutorado estariam terminados, mas o departamento no qual deveria trabalhar se recusou a recebê–lo e nosso, agora doutor, estava sem
função e sem destino. Era um enorme constrangimento ter de
transitar pelos corredores da instituição sem ter localização
definida para trabalhar. Depois de ser praticamente convidado
a se retirar das instalações do departamento, pediu ajuda ao
departamento que cuidava do RH (Recursos Humanos). Foi–
lhe oferecida uma vaga temporária no subsolo do BACEN, no
protocolo. Lá, recebia as correspondências da instituição. Embora não se sentindo depreciado por trabalhar naquele lugar,
a sua formação de três graduações e três pós–graduações, em
especial nas áreas de Engenharia, Direito, Economia, o qualificava para trabalhar em lugar mais adequado. Infelizmente,
isto não aconteceu.
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Recebendo o Prêmio Tesouro Nacional das mãos do Secretário do Tesouro
Nacional, Arno Augustin, em Brasília em novembro de 2007. Sua tese de
doutorado foi premiada. Único funcionário do BACEN a receber o prêmio,
desde então, até esta edição do livro. Um reconhecimento da alta relevância da
sua tese para a política econômica do Brasil.
Observe as inscrições "Jesus" na gravata de Rubens ao ser premiado. Uma sincera
homenagem àquele que do monturo ergue um vencedor.
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Os prêmios e trabalhos
Simultaneamente ao curso de doutorado em economia, terminou o curso de Direito no final do primeiro semestre de 2007.
Neste fim de curso, teve de terminar sua tese de doutorado, sua
monografia de Direito e, com autorização, ainda prestou concurso para a Ordem dos Advogados do Brasil. Foi um semestre muito
intenso.
Como os cursos foram realizados de maneira tão desgastante,
poderia ficar a impressão de que foram feitos sem a devida atenção e
o aprendizado poderia ter sido prejudicado a níveis de tornarem–se
medíocres os diplomas. Mas Deus reservava algo impressionante.
Nesse ínterim, Rubens inscreveu a sua tese de doutorado para
participar de um dos concursos de trabalhos científicos da área de
Economia mais importantes do País: O Prêmio Tesouro Nacional.
Sua pesquisa iria competir com trabalhos de mestres e doutores,
formados no Brasil ou não, professores de Economia das universidades, técnicos do governo, do Banco Central, BNDES, Caixa
Econômica, Ministérios da Fazenda, Planejamento e demais órgãos dos governos federal, estaduais e municipais. Uma disputa
acirrada.
Merece recordação o fato de que fez doutorado em Economia
sem ser graduado ou mestre na área e, além disso, fez o curso
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Recebendo o
prêmio Paulo
Roberto de
Castro com trabalho científico
relacionado à
política econômica e geração
de emprego.
Concorreu com
a sua monografia do Curso
de Direito
adaptada.

juntamente com a graduação em Direito e, em 75 por cento
do tempo do curso, trabalhava em dois lugares e estudava nos
dois cursos. Ademais, terminou antes de quatro anos, prazo
exigido pela CAPES para dar maior conceito à universidade
do aluno. Merece recordação, também, a pressão que sofreu
durante o curso, seja no Banco Central, seja na universidade.
Mesmo estando em extrema dificuldade e pressão, o seu trabalho foi um dos premiados. Embora não tenha sido o único
competidor do Banco Central, foi o único trabalho premiado
tendo, inclusive, superado os doutores do departamento de
pesquisa da instituição que eram seus avaliadores no processo seletivo. Agora, seus antigos avaliadores, doutores, tinham
que tirar os seus chapéus para aquele jovem prodígio.
Paralelamente, houve outro concurso e os competidores
eram todos funcionários do Banco Central. Neste caso, fez
uma adaptação da monografia que elaborou ao término do
curso de Direito e a inscreveu. Este trabalho
também foi premiado. Além disso, no mesmo
período, saiu o resultado da prova da OAB
que havia feito e foi aprovado de primeira.
A avaliadora que emitiu o parecer no seu
exame de qualificação, propondo a sua reprovação, colocou em xeque a capacidade de Rubens
elaborar uma tese de qualidade. Todavia, além
do prêmio, houve também a publicação de artigos sobre a tese
em revista científica de alta respeitabilidade internacional e
em revista científica brasileira. Uma demonstração da contribuição da tese para a evolução do estado da arte do conhecimento da ciência econômica em níveis internacionais.
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Rubens Teixeira, Diretor Financeiro e Administrativo da Transpetro, respeitado como economista, é chamado para palestrar no SINCOMAM (Sindicato
Nacional dos Condutores da Marinha Mercante e Afins) sobre o crescimento da
indústria naval e a geração de empregos no Rio de Janeiro.
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O pastor Rubens Teixeira dá seu testemunho para cerca de 1600 pessoas no Congresso da JUADERJ (Juventude Unida da Assembléia de Deus no Rio de Janeiro)
em Paraíba do Sul. O impacto das maravilhas de Deus na vida de Rubens foi
objeto de matéria em jornal secular dos municípios da região.
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A vida ministerial
É importante que se diga que, em nenhum destes momentos de
luta, pelo estudo e por sua carreira, Rubens abandonou os trabalhos
na igreja na qual congregava. Portanto, este capítulo tem profunda
importância para mostrar que quando Deus eleva um de seus servos
do monturo para a vitória, não o eleva somente na vida material.
A Bíblia demonstra isso quando se refere ao crescimento de Jesus,
dizendo que o menino crescia em graça e em conhecimento. Não se
trata de um crescimento apenas material e o abandono do lado espiritual. Alguns membros relapsos com o seu próprio ministério, quando são interrogados por seus pastores pelo fato de só cuidarem da
vida material e não darem o devido tempo necessário ao ministério
da Palavra de Deus, simplesmente respondem: não tenho tempo.
A base espiritual sólida passada pelos pais para aquela criança
franzina, de barriga grande e que desmaiava por qualquer motivo
de stress foi muito importante.
Não deixe passar a oportunidade de ensinar ao seu filho. Essa
é uma responsabilidade sua e de mais ninguém.
“Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando
envelhecer, não se desviará dele”72.
72 – Livro dos Provérbios, cap. 22. Versículo 6
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Este autor teve o prazer de conhecer a família de Rubens em
1981. Eu me lembro muito bem, pois foi o ano de minha consagração ao ministério pastoral. Na época, eu era diácono, liderava
uma equipe de evangelização e fomos fazer um trabalho, a convite da Missionária Elli Assis, na igreja em que a família de Rubens
congregava. Rubens deveria ter seus dez anos, na época, e já era
ocupado com a obra de Deus, como toda a sua família.
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Rubens ,
já pastor,
celebrando
batismos
nas águas

23.1 – O diaconato
Em novembro de 1995, na Assembléia de Deus em Marechal
Hermes, Rubens trabalhava na igreja local como professor da escola dominical e foi convidado a ocupar o cargo de diácono. Relutou um pouco por causa da grande responsabilidade que seria,
mas acabou sendo convencido pelo pastor e foi consagrado ao
diaconato. Era uma missão que evitava. Achava que Deus precisava de pessoas com melhores condições para
o seu trabalho. Todavia, atendendo ao chamado de Deus, recebeu de forma honrosa a consagração ao diaconato.
Como diácono passou por muitas experiências extraordinárias. Uma delas, por exemplo,
foi quando, certa vez, um mendigo muito sujo
lhe pediu água de forma ríspida no portão da
igreja em um dia muito quente. Quando atendido, pediu água gelada e reclamou porque
nosso diácono lhe serviu água do filtro. Após
beber a água, foi convidado a assistir ao culto,
ao que resistiu, argumentando estar sujo e machucado daquele
jeito, mas que se tratava de uma pessoa que trabalhava e não seria
um mendigo, embora parecesse. Depois de resistir ao convite e
reclamar de recebê–lo, saiu portão afora como que fosse embora.
Contudo, entrou na igreja pela outra porta e foi dormir em um
dos bancos ao fundo da igreja, tendo em vista que o templo estava
um pouco vazio. Na hora do apelo, foi acordado por nosso diácono insistente que o convidou a aceitar ao Senhor Jesus como seu
salvador pessoal.
O convite o irritou bastante e argumentou que tinha um
compromisso não cumprido com o tal de “tranca–rua das almas” e, por isso, perdeu o seu dinheiro e foi agredido daquela
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23.2 – O presbitério
No final de 1997, quando já estava no final do curso do IME,
e prestes a ser transferido do Rio de Janeiro para o Acre, foi consagrado ao presbitério, na Assembléia de Deus em Marechal Hermes. A seguir, mudou–se para Rio Branco (AC), onde serviu a
Deus na Assembléia de Deus daquele estado.
Em julho do ano seguinte, mudou para Brasília e congregou com a família na Assembléia
de Deus no Guará I, pastoreada, à época, pelo
pastor Abílio que poucos meses depois passou
para o Senhor, assumindo o pastor Adalino,
seu vice, filho do fundador da igreja.
A estada da família naquela igreja foi extraordinária. Tiveram uma recepção digna e aconchegante e reencontraram lá o casal de irmãos David e Querem que foram
jovens com Rubens e Marta na Assembléia de Deus em Marechal
Hermes. Conheceram também grandes amigos, como o Marcos e
a Cléa, que, desde então, se tornaram muito próximos.

23.3 – O pastorado

Deus Ergue um Vencedor

forma. Desesperado perguntou se Rubens, nosso diácono, se
responsabilizaria por ele caso aceitasse a Jesus em seu coração.
Foi instruído de que Jesus era mais forte que o diabo e seus demônios. Então, aceitou receber Jesus, mas ficou com medo de ir
embora, dizendo que via coisas ao seu redor. Aquele homem foi
ensinado a repreender satanás em nome de Jesus e dias depois
voltou à igreja limpo, bem arrumado, liberto e demonstrando
ser uma pessoa de uma elegância incomum, diferente do ríspido
maltrapilho que pediu água dias antes.
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Pastor Rubens
pregando em
uma reunião
de Ministério
na Assembléia
de Deus em
Marechal
Hermes.

Rubens sempre se sentiu sem perfil para o cargo de pastor,
pois, excessivamente envolvido com o trabalho e com as universidades, temia não ter desempenho adequado em uma missão tão
nobre. A despeito de suas opiniões, os pastores das igrejas das
quais fez parte já indicavam que viam nele a chamada. Um dos
pastores chegou a declarar–lhe as mesmas palavras do Apóstolo
Paulo, ditas ao seu filho na fé, Timóteo, que não deveria desprezar o dom que Deus havia dado.
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Rubens com
seu pai, Pastor
Paulo da Silva,
no dia da formatura do Curso
de Orientação
Ministerial da
CONFRADERJ. Rubens
foi o orador da
turma.

Certa ocasião, quando fazia parte da Assembléia de Deus
no Fonseca, em Niterói, o pastor Gessé Adriano, presidente
daquele rebanho, aconselhou–o sobre seu ministério e falou–
lhe sobre a sua chamada. Na ocasião, Rubens mudando sua
residência para o Rio de Janeiro, tinha duas opções para congregar: em uma igreja grande e muito bem aparelhada que
já o havia convidado, ou outra que ainda estava iniciando.
Escolheu a pequena igreja que nem ao menos um templo fixo
possuía e funcionava em horários determinados em um salão
de festas.
Ainda sem ter a certeza para aonde iria, foi–lhe proposto
pelas duas lideranças, em ambas as igrejas, que estaria sendo
indicado a consagração logo que chegasse. Na oportunidade,
Deus usou a missionária Elli Assis para perguntar–lhe: –“até
quando Deus teria de esperar”. Não precisou de mais nada.
Aceitou o pastorado.
Naquela época, este autor cooperava com a nova igreja em formação,
Assembléia de Deus em Marechal
Hermes, Ministério Monte Hermom,
auxiliando na organização da mesma
com estatuto, formação da diretoria
e outras formas de apoio. O querido
amigo e digníssimo pastor Luis (saudosa memória), esposo da Missionária Elli Assis, era o líder do rebanho
ainda em formação e, com muito carinho, sempre me convidava para as
consagrações de seus obreiros.
Este escritor sempre teve muito
prazer em apoiar e ajudar o ministério da missionária Elli Assis, a quem
já conhecia por muitos anos.
A consagração ao pastorado de Rubens foi realizada em
nossa Sede, na Assembléia de Deus em Bom Jardim, Ministério Óleo e Vida, em Jardim Leal, Duque de Caxias, onde este
autor, pastor Jorge Videira, é o presidente.
O agora pastor, Rubens Teixeira, continuou cooperado com
a Assembléia de Deus Monte Hermom durante alguns anos
até que a igreja, que funcionava em um salão alugado, fosse
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estruturada. Tão logo isso aconteceu, transferiu–se definitivamente para nossa matriz, em Duque de Caxias, e vem trabalhando como pastor auxiliar na igreja que o consagrou.
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A família reunida no dia em que Rubens e Marta completaram 15 anos de casados.
Na cerimônia, Renan entregou a mãe ao pai.
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24
A família
24.1 – O namoro e o noivado
Rubens havia terminado a AMAN e não
tinha namorada. Muitas pessoas se preocupavam em ensiná–lo a como arrumar uma
companheira, mas, quando ele achou que
havia chegado o tempo, orou ao Senhor, pedindo que mostrasse uma namorada. E foi o
que Deus fez.
Em 31 de dezembro de 1991, começou
namorar Marta, que já conhecia há cerca de
cinco anos. Foram jovens juntos na igreja e
a premissa de sua escolha foi identificar as
qualidades que a moça tinha para ser uma boa esposa.
Marta pertencia a uma família bem humilde e muitos criticaram o namoro, achando que Rubens, agora formado, teria
que ter uma moça com um perfil diferente. Esses críticos estão
tendo que engolir as palavras até hoje, pois Marta foi uma das
melhores coisas que aconteceram na vida de Rubens até o dia
de hoje.

Miolo_livro_PrRubens_COMPLETO_DEBORAH.indd 161

Rubens e
Marta quando
namoravam.
A aparência
mostra o efeito
dos stress da
tropa devido
aos problemas
que passava.

30/11/2010 16:18:28

Do Monturo

162

Rubens e
Marta no dia
em que ficaram
noivos.

A primeira qualidade que Rubens pode identificar em Marta foi sua dedicação incansável e respeito elevado por sua
mãezinha que era muito doente. Ele percebeu sua amabilidade
com todos os seus amigos e principalmente sua vida sempre
consagrada a Deus. Era o que ele precisava, uma moça que
soubesse ser amável e respeitosa com todos aqueles ilustres
amigos com quem Rubens viesse a ter contato.
De situação financeira muito difícil sabia entender o que
seu futuro marido teve que enfrentar para alcançar uma posição melhor na sociedade. E, o mais importante, as dificuldades
passadas por Marta não ofuscaram suas qualidades que eram
bem evidentes aos olhos daquele jovem oficial do Exército.
Rubens sabia que estudo e preparo a vida poderia lhe proporcionar, como proporcionou. Marta se formou em duas universidades. O caráter, esse só a própria pessoa é quem deve
possuir. Foi o caráter e os valores evidentes em Marta que conquistaram o coração daquele jovem indeciso.
Para que o leitor tenha uma ideia, Marta
possui formação em arquitetura e urbanismo e
designer de interiores e conta com o respeito
de muitos grandes profissionais da área.
Passados alguns meses, ficaram noivos. Este
período coincidiu com o seu preparo para o
IME. Passava na casa da noiva entre a atividade do quartel e a do curso preparatório para o
IME, como já foi dito anteriormente.
Sua sogra os acompanhava em todos os
eventos. Não podia andar rápido e nem fazer grandes esforços, mas cuidava com todo
carinho de estar sempre junto do casal, mesmo tendo outras 5 filhas. O carinho era tão
evidente que chamava a atenção e despertava críticas, mas o
casal não se incomodava com a boa companhia. Fato que até
hoje o casal tem muitas saudades.

24.2 – O casamento
Dois anos e meio depois do início do namoro, em julho de
1994, os dois pombinhos se casaram e, em 1995, no dia 16 de
março, a sua sogra, irmã Teofanes, que tinha sérios problemas
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cardíacos, foi recolhida às mansões celestiais. A irmã Teofanes
foi uma das principais responsáveis pelo casamento de Rubens
com a Marta. Mulher sábia, discreta que não fazia muita propaganda da filha. De uma simpatia muito grande e uma fé e
fidelidade a Deus que serviram de exemplo para todos que a
conheceram.
Deus quis recolhê-la às mansões celestiais e o fez, na semana seguinte à que ela declarou querer ir para o céu. Estava
exausta do sofrimento que sua deficiência cardíaca lhe causava. Lutou muito contra a sua grave enfermidade. Teve de operar o coração três vezes. Escolheu postergar a última cirurgia
cardíaca para assistir ao casamento da Marta com Rubens.
Marta Regina que, desde então, passou a fazer parte da sua
vida, foi a melhor escolha que Rubens poderia fazer e é o presente que Deus lhe permitiu ter, sempre ao seu lado, desde
então. Ela começou a ser parte do grupo de pessoas que se
constituiriam em protetoras e alavancadoras
da sua vida. Casaram-se e, na ocasião, foram
morar em Sulacap, Rio de Janeiro.
No ano de 1996, a Marta, sua esposa, fez
vestibular para Arquitetura e Urbanismo e,
aprovada, iniciou o curso no segundo semestre daquele ano. Assim formavam um casal
de estudantes. Ele no curso de Engenharia e
ela no curso de Arquitetura e Urbanismo.

163

24.3 – O filho
Em meados de 1997, Marta ficou grávida
de seu filho único, Renan. Porém, no início de
março de 1998, algo inesperado aconteceu. Marta, aos oito para
nove meses de gravidez, começou a ter pressão arterial alta de
forma recorrente. Não havia muito o que fazer e, na noite de 15
de março, foi internada. Durante toda a madrugada, a pressão de
Marta manteve-se alta. Rubens não conseguia contato com o médico que era seu companheiro, tenente do Exército. No final da
madrugada, por volta das cinco da manhã, conseguiu contato e o
médico lhe disse que faria uma cesariana, mesmo não estando na
semana adequada. Era a indicação médica e Rubens lhe disse que,
se era essa a indicação, que então fosse feito e resolveu assistir à
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Marta e seu
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leitor da Bíblia.

cirurgia que traria ao mundo o Renan, que hoje tem 11 anos e sabe
tudo de computadores e programas.
Saíram do Acre, um local com uma das maiores umidades relativas do ar do País, e foram para Brasília, no meio do ano, em
uma das épocas de menor umidade do ar, na região do Planalto
Central. Isso ia requerer cuidados especiais com o recém–nascido
com quatro meses de vida. Renan teria que adaptar–se às novas
condições climáticas que costumam afetar às pessoas com problemas respiratórios. Ele adoeceu várias vezes, teve algumas pneumonias até completar dois anos, mas resistiu com a graça de Deus
a todas estas enfermidades.
Hoje, Renan é uma criança muito saudável, inteligente, leitor
da Bíblia, procura obedecer em tudo aos seus pais e sabe que seu
futuro também está nas mãos de Deus.
Em julho de 2009, o casal Rubens e Marta completaram 15
anos de casados (bodas de cristal) com uma linda festa. Além dos
familiares, estavam presentes amigos, dentre eles autoridades e intelectuais.
Tive o prazer, como pastor do casal,
de celebrar estas bodas em um sofisticado
salão de festas. Na ocasião seu pai, pastor
Paulo da Silva, leu uma linda poesia, de
sua autoria, escrita exclusivamente para a
ocasião:

Homenagem a Rubens e Marta pelo pastor
Paulo da Silva no dia das Bodas de Cristal.
Poesia de autoria do declamante.

Há quinze anos atrás,
Surgia debaixo do sol um novo lar,
Foram os jovens Rubens e Marta que estavam a se casar,
E hoje Bodas de Cristal estão a comemorar.
Foi como se o cravo se unisse com a rosa,
E em seguida se desabrochasse um botãozinho,
E o jardim da família ficasse todo prosa,
Com a chegada do Renanzinho.
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As águas que já rolaram,
Jamais irão voltar,
Mas duas almas que no passado se amaram,
Tal amor deve-se renovar.
Eu sou casado há quarenta e três aninhos,
Uma grande mulher ao meu lado,
Somos pais de seis filhinhos,
Um deles é o pastor Rubens que com a Marta está casado.
As estacas que seguram o lar,
Quando são fincadas sobre a rocha
do amor,
Não há vento que o faz desabar,
Nem mesmo o furacão do tentador.
A época é de nova moral,
E até o amor está ficando moderno,
A tempestade da força do mal,
Oriunda lá do inferno.

Miolo_livro_PrRubens_COMPLETO_DEBORAH.indd 165

Deus Ergue um Vencedor

Lá se foram quinze anos,
Milhares de segundos, minutos, horas, anos e meses,
Porém, quando se tem Jesus no comando,
Vence-se da vida os revezes.
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O garoto que era pobre, simples e desacreditado hoje é convidado a palestrar
sobre temas complexos. Na foto, diante de uma platéia de formadores de opinião,
autoridades, profissionais liberais e intelectuais em Três Rios, em agosto de 2009,
Rubens, Diretor da Transpetro, ministra palestra sobre o tema "Transporte de
Petróleo e Derivados pela Transpetro".
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25
A volta por cima
25.1 – Reencontro no IME com o professor que
o subestimou
Outro fato inusitado, mas digno de menção, foi o encontro
inesperado, dentro do IME, com aquele professor que o havia
chamado de “semi–idiota”, dez anos antes, quando ainda era
um garoto pobre, fazendo um curso preparatório junto com a
última série do ensino médio. Na ocasião, Rubens, já no IME,
era primeiro tenente de Infantaria, formado pela AMAN, e cursava engenharia. O professor quando o viu, de forma surpresa,
perguntou: –“O que você está fazendo aqui?” Rubens respondeu:
–“engenharia!” Embora o diálogo tenha sido curto e cortês, Deus
desfez aquela imagem de outrora da mente daquele professor.
Deus incumbiu–se de defender o seu servo e de dar–lhe a distinção honrosa pela mesma pessoa. Aquele professor, à época,
preparava alunos para o IME e para o ITA e sabia da dificuldade que era passar em concurso para a instituição. Semi–idiotas,
certamente, não seriam aprovados.
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25.2 – Os colegas que o subestimaram na AMAN

168

Logo que passou para o IME, um destes colegas estaria
realizando outro curso do Exército, de menor expressão.
Quando Rubens o cumprimentou pelo curso que realizaria,
ele, imediatamente, respondeu: “o IME é melhor”. Este mesmo colega, recentemente, em uma faculdade particular de
Direito, teve desempenho ruim em uma das matérias. Outro
colega que havia feito AMAN com Rubens, diante do quadro e lembrando–se das palavras humilhantes ditas a Rubens,
percebeu o constrangimento daquele indivíduo, outrora tão
vaidoso na AMAN, capaz de humilhar seus companheiros,
e perguntou–lhe –“você lembra–se do Teixeira? Pois é, ele está
no curso de Direito da Federal e faz doutorado em Economia em
outra Federal. Além disso, fez graduação no IME e mestrado em
Engenharia Nuclear, também no IME”. O tal companheiro que havia humilhado Rubens, em 1990, ficou sem saber o que dizer. Ali estava determinada a
grande diferença entre o que serve e o que não serve
a Deus.

25.3 – As nomeações para o Senado
Federal e para a Diretoria da Transpetro
Rubens
em seu gabinete como
diretor da
Transpetro.

Ainda que tivesse esses extraordinários resultados, Rubens
estava exausto e desgastado pela exposição que vinha sofrendo. Depois de terminar o curso de doutorado em Economia e
a faculdade de Direito, foi trabalhar no protocolo, localizado
no subsolo do Banco Central, recebendo as correspondências. Tinha um dos melhores currículos acadêmicos da instituição: três graduações e três pós-graduações. Foi localizado
no protocolo depois de ter sido impedido de voltar para o
departamento onde deveria ser lotado. Queria ter outro lugar para trabalhar, provisoriamente, até que fosse definida a
sua localização. Foi–lhe concedido um espaço em outro local
com menor exposição, para que saísse do protocolo, mas ele
não precisou ficar lá por muito tempo. O Senador Marcelo
Crivella, que passou a conhecê–lo de perto e a confiar no seu
trabalho, convidou–o para que fosse Assistente Parlamentar
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“Deus não é homem, para que minta; nem filho de homem, para
que se arrependa; porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria
e não o confirmaria?” 73
Quando da posse, colocaram notas
em jornal, em colunas sociais importantes em que disseram de forma jocosa que
um pastor da Igreja Óleo e Vida, agora,
estaria comandando o transporte de óleo
da Petrobras. O mais certo em tudo isso
é que o Nome do Senhor Jesus Cristo foi
honrado com a sua vida. A salinha apertada em que trabalhava
transformou–se em um gabinete muito chique em uma das diretorias de estatais mais importantes do nosso País.

Deus Ergue um Vencedor

no Senado Federal, ao que aceitou prontamente. E começou
o trâmite para a sua nova atividade.
Em janeiro de 2008, a convite do mesmo Senador, realizou
um curso de Políticas Públicas na Escola de Políticas Públicas
e Governo.
Neste ínterim, novamente recebeu outro convite. Desta vez,
para ser Diretor Financeiro e Administrativo da Petrobras Transporte – Transpetro, subsidiária da Petrobras para o transporte de
petróleo e derivados. Era um cargo elevadíssimo para quem trabalhou meses antes no subsolo e em uma salinha pequena, apertada
e sem janelas, no Banco Central. Mas Deus havia dito pela boca
de vários de seus servos que faria algo espetacular. Disse, e por
isso durante anos a luta parecia não ter fim. Mas,
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O Diretor
Financeiro e
Administrativo
da Transpetro
presidindo
reunião com
subordinados do
Brasil inteiro,
por videoconferência, de dentro
do seu gabinete.

73 – Livro de Números, cap. 23. Versículo 19
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Rubens Teixeira em seu gabinete ao lado de seus diplomas. O garoto que era
doente, pobre e desacreditado possui um dos currículos acadêmicos mais destacados do país. Os diplomas estão em forma de árvore e o tronco é um quadro
com a oração que fez à epoca em que foi chamado de semi–idiota. (seção 2.7.6).
Ele aponta para a oração: a chave de todo o êxito.
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26
As profecias
Na opinião deste autor, um dos capítulos que seria bem interessante comentarmos, nesse livro, é o que vem a seguir. Um capítulo que contasse como Deus se manifestava falando e preparando o seu servo para a jornada que teria que seguir. Daí, falarmos
um pouco sobre as profecias. O amado leitor tem que saber que
nosso Deus está vivo e fala em nosso meio. Ele se incomoda com
nossa vida e nos prepara para o futuro. Ele, na sua sabedoria, usa
seus servos para se comunicar conosco e temos que estar atentos
à sua voz. Talvez Ele esteja querendo falar com você agora, usando estas linhas. Fique atento.

26.1 – Na infância
Seu pai, um lutador que ganhava pouco mais de um salário mínimo para criar seis filhos, por vezes, chegou ao limite do stress.
Como era um homem de Deus, tinha a fé e o amparo do Todo–
Poderoso. Em duas situações, Deus, usando seus vasos, declarou:
–“Meu servo, por que te preocupas tanto com os teus? Eis que eu vou
abençoá–los de uma maneira tal que muitos vão se admirar.”
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Em outra ocasião, menino com cerca de dez anos, a esposa do
pastor o chamou e disse: –“Deus tem uma grande obra com você.”
Rubens, vendo a dificuldade que vivia seus pais, sorriu. Ela então
reforçou: –“Não ri não. Deus tem uma grande obra com você.”

Do Monturo

26.2 – Quando na tropa
Era uma tarde muito quente de verão, no final do ano de
1992, em uma oração, na Igreja União Evangélica Pentecostal.
O então presbítero Widson, que nada sabia do quartel, disse–lhe:
–“o irmão vai passar uma grande luta no quartel, mas depois Deus vai
lhe dar uma grande vitória.”
Naquele ano Rubens teve uma luta dificílima e, ao final, passou
no IME e foi morar na Praia Vermelha, em frente ao Pão de Açúcar.

172
26.3 – Às vésperas da ida para a
Amazônia

O Diretor
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O jovem
desacreditado tornou–se
executivo
respeitado.

Naquele ano, quando em visita à casa do
seu pai, em Campo Grande, seu irmão Paulo
ligou de Tabatinga, fronteira entre Brasil, Peru
e Colômbia, na Amazônia. Ele servia ao Exército lá. Disse–lhe que uma irmã tinha algo para
lhe dizer. Na ocasião, Paulo disse que a irmã o
alertou, da parte de Deus, que Rubens passaria por uma grande
luta, mas que Deus lhe daria vitória. Mais uma vez, sabia que algo
difícil o esperava. Quando Deus fala, cumpre–se.
Depois disso, foi para Rio Branco, no Acre. Sua esposa, com
sete meses de gravidez, teve pré–eclampse grave e teve parto de
emergência. Complicações colocaram–na com seu filho internado e todos passaram uma grande luta. Depois de uma difícil batalha, Deus a restabeleceu e Rubens passou no concurso do Banco
Central e foi para Brasília.

26.4 – No Banco Central
No Banco Central, foram lutas difíceis e duradouras. Todavia,
pela boca de diversos servos e servas, Deus avisou que passaria por
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lutas intensas, mas disse que lhe daria a vitória. O tempo passava
e sempre surgiam novas lutas. Deus dizia que ele seria exaltado,
mas, a cada dia, parecia estar mais acuado pela humilhação.
Em uma das profecias, um irmão que não o conhecia disse–
lhe que faria um curso de economia e seria muito bem sucedido.
Além disso, ajudaria a muitos. À época, não pensava em fazer
este curso, pois estava fazendo mestrado em engenharia nuclear.
Posteriormente, Deus o colocou em um doutorado em economia
no qual teve êxito.
Logo que começou o curso, Deus usou um pregador desconhecido e disse–lhe que teria duas opções a serem feitas. Mas a opção
a ser escolhida, na vontade de Deus, não deveria ser a melhor
aos seus olhos, mas a outra. A seguir, passou para o doutorado na
UFF e foi chamado para a FGV, que tinha melhor conceito.
Escolheu ficar na UFF e, a despeito das dificuldades que teve
de enfrentar na universidade e no Banco Central, teve desempenho excelente e a sua tese de doutorado foi premiada pelo Tesouro Nacional. Único funcionário
do Banco premiado.
Mesmo depois de terminar o curso de doutorado em Economia e graduação em Direito, com
mais de vinte anos de cursos universitários e com
desempenho bom no que fazia, o pessoal do Banco Central o recusava e, por não ter como alocá–
lo, colocaram–no no protocolo, no subsolo, para
receber as correspondências. Era uma exposição
enorme para alguém com a sua qualificação. Mas Deus tudo via.
Depois disso, foi nomeado Assistente Parlamentar do Senado Federal e Diretor Financeiro e Administrativo da Transpetro. Ocuparia um dos cargos mais altos do País. Quando Deus promete,
Ele cumpre.
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Rubens Teixeira em foto recente abraçado ao seu pai, pastor Paulo da Silva, e à sua
mãe, irmã Darcy Teixeira da Silva. Agradecimento e homenagem aos pais que o treinaram para a guerra e instruíram o "menino no caminho em que deve andar".
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27
Os frutos: evangelização
e conversões
Em meio a forte intensidade das atividades que passou, sempre foi professor de escola dominical, pregador do evangelho,
evangelizou colegas no Exército, no Banco Central do Brasil,
em salas de aula e na Transpetro. Julga ser esta a sua principal
missão, tendo em vista ter sido conferida pelo próprio Mestre
quando disse “Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a
Criatura”. (Marcos 16.15)
Em diversas situações, Deus resolveu demonstrar o seu poder e provar para os sábios e fortes deste mundo que, como
disse Joel, o fraco, com Deus, pode dizer “sou forte” (Jl 3.10).
É comum Rubens encontrar seus ex–alunos hoje oficiais, engenheiros formados pelo IME e profissionais de diversas áreas,
além de ex–alunos de escola dominical, hoje casados, e tantos
outros com quem em sua intensa caminhada conviveu.
Há situações inusitadas, como a de receber convite para
ir para o Exército de Israel. Em outros casos, há sustos, como
ser abraçado inesperadamente por ex–soldado seu, no Centro
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do Rio de Janeiro, grato por alguma atitude do tempo que era
tenente na tropa. Soldado que cometia muitas transgressões
graves encontrá–lo e, justificando–se, dizer–lhe que cometia as
transgressões só por causa da idade. Outros que, pelas circunstâncias da vida, trabalharam nas empresas por onde passou, o
procurarem e dizerem–lhe palavras de agradecimento e testemunharem sobre a sua conduta. Enfim, o resultado de alguém,
sem expressão, sem recursos, sem apadrinhamentos, mas que,
seguindo os princípios bíblicos, procurava, dentro da simplicidade, fazer o correto e evitar desagradar o seu Mestre e Redentor.
Certa ocasião, em uma Santa Ceia, em um domingo pela
manhã, na Assembléia de Deus em Marechal Hermes, o pastor pediu uma contribuição especial para um projeto da igreja. Para fazer uma das maiores contribuições, levantou–se
um irmão de terno e gravata muito animado e glorificando a
Deus. Reconhecendo–o, Rubens fitou–lhe os olhos na dúvida se realmente o conhecia. Com convicção,
aquele irmão declarou em alta voz: –“Sou eu
mesmo Teixeira (nome de guerra de Rubens),
Jesus me libertou”. Emocionado e feliz, Rubens
lembrou–se do colega que morava junto com
ele, na AMAN, naquele apartamento conhecido como “Bangu I”. Aquele irmão, capitão
do Exército, era um dos tais que tinham sido
evangelizados. O Senhor Jesus o libertou,
conforme ele mesmo o havia declarado.
Amigos foram evangelizados no Exército,
no Banco Central, nas salas de aula e na Transpetro. Neste universo, almas se converteram, especialmente pessoas que dificilmente seriam atingidas pela pregação em uma igreja evangélica,
pois lá não estariam para ouvir a mensagem. Rubens não quis
contar detalhes das conversões para não expor a vida alheia.
Entende que cada um deve testemunhar de si e não caberia a
ele contar detalhes sobre a vida de outras pessoas, mesmo que
convertidas. Todavia, uma ex-chefe que ele evangelizou e se
converteu, Sra. Izabel Cristina M. S. Quintana, fez questão de
dar seu testemunho neste livro na página 205.
Como diretor, Rubens usa os exemplos bíblicos e os ensinamentos de Cristo, como motivação, em suas preleções para seus
gerentes, subordinados e para a força de trabalho.

Miolo_livro_PrRubens_COMPLETO_DEBORAH.indd 176

30/11/2010 16:18:29

Deus Ergue um Vencedor

Que bom sabermos que aquele menino franzino e barrigudo,
cuja mãe, para ajudar na criação e alimentação dos filhos, criava
galinhas, patos, e até coelhos, conseguiu chegar onde chegou.
É maravilhoso lembrar que Rubens plantava horta no quintal e a família se alimentava de couve, alface, abóbora, almerão, tomate, cebolinha, etc.
Como é emocionante quando comparamos um terreno de
apenas 250 metros quadrados, onde Rubens foi criado, que
ainda comportava várias árvores frutíferas, plantadas pela providência de Deus, que lhes dava: abacate, graviola (3 pés), banana, jamelão, carambola, pitanga, jaca, manga, goiaba, caju
e coco.
Só podemos agradecer a Deus e verificar o quanto Deus esteve no controle de tudo.

177
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Rubens Teixeira, seja no trabalho, no rádio, e em todas as mídias que tem
acesso testemunha do Evangelho de Jesus Cristo e da sua fé no Todo-Poderoso
que o ergueu do monturo. Ministra também "Palavras de Ânimo", de segunda
a sexta-feira, na rádio Nova AM, 990 KHZ, às 22 horas.
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28
Em defesa da fé
Acredito que este capítulo apologético é importante para
que o jovem e adolescente leitor saiba, de forma concisa, alguns
fundamentos bíblicos e científicos que demonstram a grandeza
de Deus e não se intimide com as afrontas e humilhações que
fazem contra a nossa fé.
É muito comum vermos crianças sendo atacadas em sua fé,
nas instituições onde estudam, por professores que se dizem
ateus e não sabem que até o ateísmo é uma religião.
Este capítulo visa a demonstrar como Rubens foi atacado
em sua fé nos cursos que frequentou e tentar dar ao leitor um
exemplo de como superar tais ataques e se sair vitorioso.

28.1 – No ensino fundamental
Por ser cristão, recusava–se dançar em festas juninas e outras
atividades pagãs. Isto gerava constrangimento, pois algumas professoras não entendiam muito bem. Sempre se recusou a estas
práticas, orientado por seus pais. Sua professora da primeira à
quarta série do ensino fundamental fazia uma oração de “Ave
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Maria”, diariamente, em sala de aula, e ele não participava por ter
aprendido que oraria apenas a Deus em nome de Jesus.
Ao término da quarta série do ensino fundamental, foi
obrigado a ir em uma missa de ações de graças por ter terminado o antigo primário. Foi e manteve–se distante de todos os
movimentos e práticas do ritual, pois temia estar praticando a
idolatria.
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28.2 – No ensino médio
Logo que ingressou no ensino médio, Rubens tomou contato com o evolucionismo de forma mais direta. A partir daí, o
evolucionismo seria a referência para os intelectuais que lecionariam para ele até os mais altos níveis dos cursos que realizou.
Estava, ali, estabelecida uma das principais trincheiras que
teria de combater em defesa da fé. Sempre com o cuidado de não ser deselegante e desrespeitoso com seus professores,
sempre que questionado, argumentava
em favor da Palavra de Deus, em defesa
do criacionismo. Tinha a fé de que Deus
criou a terra, os seres viventes e o homem
da forma que as escrituras apresentam.

28.3 – No ensino superior e na vida profissional
Neste nível predomina a linha evolucionista. Os fundamentos
de todos os argumentos consideram as premissas evolucionistas.
Por isso, sempre será um terreno minado para o jovem cristão.
Em uma aula de direito, do curso de graduação em engenharia
do IME, um professor, advogado respeitado e professor da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, iniciou a aula lendo uma
declaração de um antropólogo com décadas de pesquisas sobre a
origem das espécies. No texto, o antropólogo desprezava os que
questionavam que o homem originou–se do macaco por meio da
evolução. Citou a semelhança em mais de noventa por cento entre o DNA de um chipanzé e o DNA humano. Quando Rubens
pediu a palavra, o professor, antes de concedê–la, observou que o
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texto lido não era de sua autoria, mas de um pesquisador com
muitos anos de pesquisas e trabalhos científicos sobre o tema.
Rubens, de forma direta e simplória, argumentou: –“professor,
só me ficou uma dúvida. Qual seria a participação da alma e da
inteligência humana na ponderação desta comparação?” O professor silenciou. Rubens completou. “Se não foram considerados os principais diferenciais, a alma e a inteligência, esta pesquisa
considera que um homem vivo é igual a um homem morto”. O
professor calou–se, fechou o livro, iniciou a aula sobre o tema
do dia e nunca mais comentou o assunto. O fundamento de
Rubens é que a avaliação do DNA, por si só, não daria sustentação à demonstração de que um organismo funcionaria
tanto como o outro. O cérebro, onde são processadas as informações, é diferente. O cérebro do ser humano é cerca de três
vezes maior que o cérebro do chipanzé. Isso, por si só, mostra
a diferença que a tal pesquisa não deve ter considerado.
Na Associação dos Diplomados da
Escola Superior de Guerra, um dos ilustres palestrantes da Escola Superior de
Guerra, com currículo exuberante, foi
enfático ao declarar–se ateu e referiu–se
de forma desrespeitosa ao criador. Procurava demonstrar, de forma contundente,
as razões do seu ateísmo. Rubens, que
naquele curso só poderia formular uma
pergunta, mas não tinha direito à réplica, perguntou: –“doutor,
o senhor defendeu enfaticamente o ateísmo. Como os ateus conseguem provar suas convicções cientificamente?”. Após um elogio
discreto, o professor respondeu: –“tal como os crentes”, ou seja,
não há comprovação científica do ateísmo. Rubens acautelou–
se, mas guardou o que seria a sua réplica: –“ora, o que é mais
razoável cientificamente: partir da premissa de que Deus existe e
tentar negá–la para ser ateu, ou crer que Deus existe?”. Provar a
inexistência de Deus é impossível. Para alguém que quer sustentar que Deus não existe, cientificamente pode, no máximo,
afirmar: –“não sei se Deus existe”.
Outro palestrante, Médico Neurocirurgião com cursos no
exterior, ministrava a sua palestra e, discretamente, colocava
seus pontos–de–vista contrários à palavra de Deus. Sustentava
a força da ciência em confronto com a fé. Rubens, inquieto,
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conseguiu perguntar–lhe ao final. A questão foi direta: –“doutor,
a Bíblia é mais citada do que lida. Tenho visto muitas pessoas sendo
transformadas pela mensagem deste livro. Esse livro é rico e traz
informações que a ciência só comprovou recentemente. O senhor citou as limitações impostas à ciência na Idade Média, mas, há mais
de 2.200 antes deste período, a Bíblia já afirmava que a terra seria
redonda no livro de Isaías. A Bíblia jamais afirmou nada diferente
do que a ciência tenha comprovado posteriormente. A que o senhor
atribui tanta ignorância a um livro tão importante?”. O palestrante
foi direto. Respondeu: –“À ignorância.” E chamou o próximo
debatedor.
Rubens argumentava com a cautela de não fugir do assunto e
respeitar a todos. Ele foi duro até o fim, pois a Palavra de Deus é
inatacável, seja por quem for.
Outra situação que merece destaque, foi quando um dos
seus colegas de trabalho, ironicamente, e em público, lhe perguntou: –“quem escreveu a Bíblia?” Rubens
silenciou e olhou para todos. Calmamente
argumentou: –“estou perplexo. Quem foi que
escreveu?” Todos silenciaram e Rubens exigiu educadamente a resposta do seu interlocutor. Alegou que a pergunta lhe causou
extrema confusão mental. Seu colega, sem
jeito, argumentou: –“ora, foi o homem”. Rubens retrucou: –“haveria outro ser no universo capaz de escrevê–la? Se você argumentasse
que teria sido um grilo, uma barata, ou outro ser qualquer, faria
sentido?” Rubens quis mostrar a todos que a resposta foi muito óbvia para uma pergunta tão enfática. A própria Bíblia diz
que:
“porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.”74.
A ignorância dos que desprezam as escrituras os levam a
fazer conjecturas que depõem contra a sua própria inteligência e racionalidade.
Outro amigo lhe trouxe jornais africanos que afirmavam que
animais realizavam milagres. Então o que curava era a fé, mas em
74 – Segunda Epístola de Pedro, cap. 1. Versículo 21
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qualquer coisa. Rubens argumentou que o diabo também produzia
sinais quando lhe interessava, mas seu poder era limitado. Contra
o poder do mal e do inferno só havia um nome Todo–Poderoso,
o nome de Jesus Cristo. Mostrou–lhe os exemplos das varas dos
magos de Faraó quando enfrentavam Moisés.
Certa ocasião, foi confrontado por um colega que afirmava ser, o que chamamos de possessão demoníaca, perturbações mentais que as pessoas tinham e que havia métodos de
tratamento, mas eram caros, portanto não seria coisa transcendental. O mesmo amigo argumentou que a igreja prestava
um bom trabalho, pois as pessoas mais pobres precisavam do
apoio delas. Nosso estudante foi direto e lhe disse: “– ora, se
há métodos caros, então a igreja está mais eficiente, pois não custa
nada. Repreendemos em nome de Jesus e o mal vai embora. Por
que, então, estes especialistas não buscam aprender com a igreja
de Jesus?”.
Na trajetória de declarar a sua fé em um debate, foi tratado aos gritos por dois colegas que
ocupavam o mesmo ambiente. Rubens silenciou
e ouviu de um deles o pedido de desculpas, pois
reconheceu que não havia feito nada demais,
mas apenas declarado a sua fé. Estes dois companheiros viriam a declarar, posteriormente, que
Rubens tinha estrela, pois tudo que colocava as
mãos para fazer, dava certo. Nosso estudante argumentou que possuía estrela sim e que o nome
de sua estrela é Jesus, a resplandecente Estrela da Manhã.
Ainda reforçou: –“sempre apresento a minha Estrela a vocês e
vocês não querem aceitá–la!”
Em uma aula do curso de direito, tentaram comparar a fé
que as igrejas evangélicas pregam ao charlatanismo. Rubens,
atento ao conceito jurídico do que seria charlatanismo, foi
enfático com o professor, e disse: –“professor, no charlatanismo o agente tem de inculcar na mente do enfermo que ele está
curado ou anunciá–lo a cura por meio secreto ou infalível, isso
é diferente da fé. Certa vez, professor, um pai disse a Jesus, se
tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda–nos.
Jesus disse–lhe: Se tu podes crer; tudo é possível ao que crê. Professor, a fé é de dentro para fora, e não de fora para dentro, como
o charlatanismo”.
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Já no doutorado, quando falava a um dos mais importantes
professores e colegas, declarou: –“o evangélico é incentivado a
estudar a Bíblia. Conhece o evangelho que prega. Ainda que seja
alguém pobre, com poucos estudos formais, do que ele fala, ele entende”. Não faz diferença ter ou não cursos, o que faz diferença
é ter conhecimento da Palavra de Deus e ter fé.
Não menos complexa foi a questão colocada por um colega
oficial do Exército que evangelizava. O amigo lhe afirmou que
milagres poderiam acontecer, mas que eram situações desconhecidas pelo homem, porém com explicações científicas que,
posteriormente, poderiam ser esclarecidas. Rubens respondeu
para o engenheiro químico: –“Deus fez um machado flutuar
com Eliseu. O ferro é mais denso que a água e por isso afundou.
O mesmo ferro mais denso, posteriormente, flutuou. Ora, o ferro afundar na água está de acordo com as premissas da Física?
E flutuar? Se uma situação for de acordo com a Física, a outra
necessariamente será contrária. Como estaria esclarecido este milagre?”
Outra situação conflituosa, que merece observação, foi
quando um colega supôs que ele fosse alguém com duplicidade
de posições. Ao passo que era um cientista, defendia as questões relativas à fé em Jesus Cristo. Rubens foi enfático: “a fé
tem pressuposto diferente da ciência. A ciência só afirma o que vê.
Só declara algo que é possível comprovar por meio de experimentos
científicos. A fé pode alcançar o impossível. A fé atinge níveis não
atingíveis pela ciência. Por meio da ciência, pode-se alcançar o
possível, por meio da fé em Jesus Cristo, pode-se alcançar o impossível”.
Outro questionamento que lhe sobreveio, foi sobre o sol
e a lua que foram parados para que Josué vencesse a guerra
contra os amorreus75, e o relógio de Acaz que voltou atrás dez
graus como prova de que Deus cumpriria a palavra e acrescentaria mais 15 anos aos dias de Ezequias76. Sua resposta foi:
“– Não se sabe exatamente o que Deus fez, embora possa se supor
várias coisas. Todavia, sabe-se que o Todo-Poderoso o fez e, se necessário, anularia o efeito das forças que agiam no processo com a
Sua mão poderosa.” Não há como subestimar o que tem poder
75 – Livro de Josué cap. 10. Versículo 12
76 – Livro de Isaias, cap. 38. Versículos 7 e 8
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de tirar a vida do corpo e lançar a alma no inferno. O mesmo
que, do nada, fez todas as coisas, e, por amar o homem, entregou Jesus Cristo para pagar pelos pecados de todos os que se
arrependerem, pode fazer tudo.
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Rubens orando ao lado de sua bíblia e violão que toca nos cultos domésticos com
sua família. O segredo de todo êxito está na ação da mão poderosa do Senhor dos
Exércitos. Rubens não se esquece de onde veio e reconhece que tudo que tem
vem de Deus. Tem em memória o que seu pai, Pr. Paulo, e sua mãe, irmã Darcy
ensinaram-lhe sobre as palavras de Jesus Cristo: "Porque sem mim nada podereis fazer"
(Jo15,5b). Sabe ainda que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos (Tg
5.16b).

Miolo_livro_PrRubens_COMPLETO_DEBORAH.indd 186

30/11/2010 16:18:29

Conclusão
Os fatos narrados, nesse livro, foram colhidos dos familiares e
amigos, que, gentilmente, aturaram este autor em suas perguntas
e indagações no afã de dar mais detalhes sobre a vida de Rubens
Teixeira, como ele gosta de ser chamado.
Não foi nosso pensamento, em nenhum momento, exaltar a
pessoa de Rubens. Nós sabemos que, como ser humano que ele
é, muitas vezes cometeu erros e alguns deles não foram poupados
nestas linhas. Nossa missão foi exaltar ao Deus de Rubens, seu
verdadeiro Senhor e dono.
Nossa meta foi dar ao leitor toda uma história de muitas derrotas e de muitos maiores sucessos e vitórias no afã de provar que
um menino pobre e filho de pais humildes pode chegar a ser um
vencedor.
Não temos como saber os pormenores da vida de Davi, Josué,
José e muitos outros grandes vencedores do passado, a não ser
pelo pouco que a Bíblia nos dá sobre suas vidas. Como seria maravilhoso, para nós, podermos conversar com José. Sabermos sobre
como foram seus piores momentos e sentimentos na hora em que
foi traído por seus próprios irmãos. O que ele pensou quando foi
preso, caluniosamente acusado de tentar se aproveitar da mulher
de Potifar. Ou ainda, como ele passava suas infinitas noites na
cadeia imunda de Faraó, para onde foi injustamente. Todos esses
pormenores poderiam ser bem comentados, mas sabemos que se
todos fossem colocados na Bíblia ela ficaria muito grande e sem
praticidade.
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Porém, a verdade é que a história não parou. Se o caro leitor
perceber, o Livro de Atos dos Apóstolos não foi terminado. O autor simplesmente parou de narrar. A História da Igreja do Senhor
Jesus ainda continua acontecendo e, o mais lindo de tudo, é que
nós fazemos parte dessa História e, quem sabe, será contada por
outros mais tarde. Todos nós fazemos parte da História da Igreja
em movimento. A Igreja não é uma estrutura parada, uma organização limitada, estagnada com um nome na porta de entrada.
Não, a Igreja do Senhor Jesus é um organismo vivo, que se movimenta, que caminha, que se adapta aos mais sensíveis momentos
e necessidades da sociedade. Você, leitor, pode fazer parte dessa
Igreja. Viva agora mesmo, basta querer
Já que não temos como conversar com os nossos heróis mortos, temos o privilégio de podermos conversar com os que estão
vivos e estão em nosso meio. Quantos são os verdadeiros heróis
que cruzam por nós durante o dia e, às vezes, não sabemos nada a
respeito deles? Muitos com testemunhos fantásticos que poderiam
ser contados para a Glória de Deus e a fortificação de nossa fé.
Quando ficamos sabendo do testemunho de vitória de um de
nossos irmãos, temos nossa fé aumentada. A própria Bíblia ensina
que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a Palavra de Deus. Daí, nosso
interesse em contar a história de Rubens Teixeira. Não tentamos
passar aqui uma ficção ou um exemplo inatingível de um superhomem, mas fatos verdadeiros vividos e testemunhados da vida de
um ser humano simples e comum, que soube confiar em Deus.
Essa não é a história de um homem apenas, mas a história de
um Deus que resolveu exaltar um homem simples e pobre, para
mostrar que Ele, somente Ele, pode retirar, do monturo, um Vencedor. Saia do monturo você também.
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Palavras de Rubens
Teixeira
Por cerca de dez anos resisti á idéia de escrever sobre a
minha jornada. Muitas pessoas, algumas convertidas ao
Evangelho e outras não, diziam que eu deveria me lançar e
escrever, pois meu testemunho iria servir para salvar muitas
vidas. Minha recusa era para que não confundissem a grandeza do meu Deus e os resultados que Ele me tinha concedido, permitindo-me habilidades pessoais, inteligência, força,
persistência e outras características.
Desde o inicio, tive como incentivadora e escudeira a
missionária Elli Assis, incansável serva de Deus e personagem importantíssima nessa minha historia de vida, pois
foi ela a principal defensora dessa idéia por longos e duros
anos.
Já o pastor Jorge Videira, bênção trazida ao meu convívio pela
missionária, e orientado por Deus, por sua vez determinou que
seria ele quem escreveria a nossa história.
Como este pastor–autor é servo fiel, conhecido de minha família (personagem–servo) há longo tempo, Deus fez que o relutante servo pudesse enxergar que este pastor possuía os atributos
para tal. Sabia que jamais confundiria a ação do Grande Eu Sou
com as habilidades pessoais ou genialidade do servo usufrutuário
das bênçãos das quais falaria. Ele conhece o personagem desde
criança e sabe quão frágil e incapaz era e é. Todavia conseguiu,
por visão espiritual, distinguir a ação da Mão Forte que abriu o mar
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vermelho das frágeis articulações, ossos e musculaturas, saúde por
muitas vezes débil, de alguém totalmente dependente de Deus, mas
que teve a misericórdia de ser alcançado pela Graça do Criador.
Minha esposa, Marta Regina, também de origem muito humilde,
aconselhou–me, orientou–me, ajudou–me, estendeu–me a mão nas
horas mais difíceis e suportou todas as dificuldades que a guerra da
vida lhe exigiu. Deus a colocou como pilar em nossa família. Sabedoria e inteligência incomum e o temor a Deus a fez se constituir na
mais importante bênção e muralha de Deus para resistência contra o
mal em nossa família. Meu filho, carinhoso, vibrante com cada vitória, motivado, aconselhador e sábio estudioso da Bíblia, é uma força
que Deus colocou ao meu lado e de minha esposa. Minha família foi
um instrumento fundamental para as grandes vitórias.
É evidente que uma esposa como Marta foi dada por Deus e
por Ele escolhida para mim. Tenho convicção disto pela forma com
que se deu o início do nosso namoro. A sensibilidade e perspicácia
da Marta influíram grandemente em decisões de alta importância
na vida da nossa família. Para alcançar êxito em tantas situações
complexas, foi fundamental Deus ter colocado no meu caminho
pessoa tão maravilhosa, carinhosa, inteligente, sensível e capaz de
me entender com todas as dificuldades que uma pessoa com o meu
perfil e trajetória possui. É evidente que enfrentei muitas truculências ao longo da vida e ainda as enfrento hoje. Com tanto esforço,
desgaste físico e emocional, eu não daria conta de vencer as guerras
se não houvesse uma coluna de grande inércia e resistência ao meu
lado. Sempre agradeço a Deus pela minha esposa e filho.
Meus pais, pastor Paulo da Silva e irmã Darcy Teixeira da Silva,
e irmãos, família onde tudo começou, deram–me a base de sustentação inicial. Tiveram também papel preponderante e decisivo em
tudo isto. Deus me deu pai e mãe servos Seus, geniais e constantes
intercessores. Toda a sabedoria e genialidade de Deus da família
têm raízes nesse casal abençoado. Os irmãos, cooperativos e presentes, ajudaram uns aos outros desinteressadamente. Os irmãos
Paulo, Lídia, Eliel, Elienai e Ebenézer todos são especiais. Todavia,
por ser o mais velho e o primeiro a vencer as maiores dificuldades,
destaco o Paulo Teixeira, que ultrapassando seus limites, pagou os
meus estudos e desde então tem acompanhado todos os meus passos e colaborado comigo grandiosamente, tal como um fiel companheiro de elevada confiança e estima de todos nós. Paulo, Lídia e
eu, por sermos os três mais velhos, sofremos de forma mais intensa
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a dureza inicial de tudo. Lídia sempre fez o que pôde para dar suas
valiosas contribuições. Eliel, Elienai e Ebenézer seguem o mesmo
caminho e são fiéis escudeiros dos irmãos. Todos, casados, servem
a Deus com suas famílias e são vitoriosos em suas vidas. Louvo
a Deus pelos meus queridos pais, irmãos, cunhados, cunhadas e
sobrinhos.
Quanto ao autor, pastor Jorge Videira, sou grato a Deus por ele
fazer parte da vida da minha família. Não é fácil descrever um homem como o pastor Jorge Videira. Mas, de forma simples e direta,
posso afirmar que ele é um homem de Deus, culto, ungido e que
consegue enxergar além da realidade deste mundo. Tem uma visão
espiritual de grande acuidade, e é daqueles que possuem de Deus
a graça e a benevolência de ter orientações e visões estratégicas
privilegiadas concedidas pelo Todo Poderoso, tendo sido escolhido
para missões tão relevantes por razões estritamente ligadas à vontade e soberania de Deus.
Eu atribuo isso ao fato de ter sido ele
um missionário, cuja saúde foi atingida gravemente ao ser picado por um inseto denominado barbeiro, transmissor da doença de
Chagas, enquanto cumpria o IDE de Jesus.
Deus o quis premiar de forma especial. O
pastor Videira e sua família são exemplos de
servos cumpridores de suas missões e submissos ao Deus dos Exércitos. Por isso, Deus tem
feito coisas extraordinárias em suas vidas.
Deus escolheu um missionário, conselheiro, professor e pregador, com vocações ímpares
para narrar o que Ele mesmo, por sua misericórdia e benignidade,
fez. Tal como tirou Israel do Egito, com a sua grande força e com
o seu braço estendido, com provas, com sinais, com milagres, com
peleja, com juízos grandes e grandes espantos (Ex 6.6, Dt 4.34,
Dt 7.19, Dt 7.29), me tem feito triunfar. Sinto-me por demais
pequeno para ser foco de uma narrativa como esta; mas sei que
a grandeza do Senhor dos Exércitos fez tudo isso. Se este livro
narrasse a minha história, qualquer um poderia escrevê-lo, mas,
como se constitui em narrativa da grandeza de Deus, teria sido
necessário alguém qualificado espiritualmente para tal.
O pastor Videira conheceu minha família em 1981, quando
eu ainda tinha cerca de 11 anos de idade. Naquela época, jovem
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Rubens Teixeira
e o senador
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Regina, esposa
de Rubens.

e cheio de disposição, pregava entusiasticamente o Evangelho.
Após ter sido infectado por um barbeiro, foi diagnosticado que
sua sobrevida seria curta. Todavia, Deus, mostrando Seu poder,
garantiu–lhe vida e saúde. O Dono da Vida preferiu deixá–lo viver sendo seu Nome glorificado. O marcante em tudo isto é que,
em fase de recuperação da doença, o pastor Videira demonstrou
um entusiasmo incomum e enfrentou anos de cursos universitários com êxito destacado em todos eles. Personagem de inteligência, sabedoria, didática e motivação destacadas é um exemplo
para todos nós, em especial para mim. Foi quem me consagrou a
pastor.
Deus me deu amigos fundamentais e importantíssimos, cujas
ações são narradas nesta obra. Preciso destacar, contudo, o senador Marcelo Crivella e o bispo Jerônimo Alves, presidente da
Igreja Universal do Reino de Deus – Igreja que tem me tratado como um dos seus membros. O bispo Jerônimo foi quem me
aproximou do senador Crivella. Ambos são
homens dignos e fiéis a Deus, como tantos outros bispos e pastores da IURD.
Pelas mãos abençoadas do Senador Marcelo Crivella, milhões de pessoas na África e no
Brasil têm sido beneficiadas. Por interesses das
mais baixas motivações que se podem permitir ao ser humano, este homem de Deus tem
sofrido pressões de grupos poderosos, mas não
perde o foco em fazer o bem e a vontade de
Deus. Quero homenagear este amigo e irmão
que Deus levantou como uma muralha poderosa em minha defesa, especialmente em momentos altamente críticos da minha vida,
quando saí em defesa de idéias que pudessem trazer alento para a
sociedade, mas se constituíam em ferimento a interesses de grupos
poderosos. Quando eu estava sendo esmagado, Deus usou este digno homem que se interpôs entre eu e meus algozes e pela mão de
Deus me colocou em posição de destaque nacional.
No meu parco vocabulário faltam palavras suficientes para engrandecer ao Deus que entregou Jesus Cristo na cruz para me salvar e, além disso, tem feito maravilhas tão impossíveis de serem
previstas por qualquer ser humano que me conheceu na infância
e adolescência. Em homenagem ao meu Deus, faço minhas as
palavras de Davi:
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De tudo isso, confesso para o leitor e leitora que passei e passo
por muitos temores e incertezas, mas, como Davi, quando tive
medo, confiei no Senhor que nunca me desamparou (Sl 56.3).
Deixo para você esta mensagem:

Deus Ergue um Vencedor

“Louvai ao SENHOR! Louvai, servos do SENHOR, louvai o
nome do SENHOR. Seja bendito o nome do SENHOR, desde
agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso,
seja louvado o nome do SENHOR. Exaltado está o SENHOR,
acima de todas as nações, e a sua glória, sobre os céus. Quem é
como o SENHOR, nosso Deus, que habita nas alturas; que se
curva para ver o que está nos céus e na terra; que do pó levanta o
pequeno e, do monturo, ergue o necessitado, para o fazer assentar
com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo; que faz com
que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos?
Louvai ao SENHOR!” (Salmo 113)

193

“E a tua vida mais clara se levantará do que o meio–dia;
ainda que haja trevas, será como a manhã. E terás confiança,
porque haverá esperança; olharás em volta e repousarás seguro”. (Jó 11.17e18)
Bendito seja o Nome do Senhor que tirou a mim e a minha
família do monturo, porque a sua benignidade é para sempre.
Rubens Teixeira da Silva
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Depoimentos
A esposa Marta Regina
Louvo ao Senhor pela vida desse grande homem, Rubens
Teixeira, meu esposo. Pedi a Deus um esposo moldado para mim
e Ele me atendeu.
Rubens é exclusivo. Homem íntegro, corajoso, guerreiro
e incorruptível. Não conheço uma pessoa tão persistente quanto
ele. Persegue seus objetivos até alcançá-los. É um excelente esposo e pai. Nos momentos difíceis da minha vida sempre esteve
presente. Nunca esquecerei de quando perdi uma das pessoas que
mais amava (minha mãe). Ele me ajudou utilizando a Palavra de
Deus, única forma eficaz de nos consolar em momentos dolorosos
como este.
Te amo, meu amor.
Enquanto eu viver estarei ao seu lado.

O Filho Renan Teixeira
Meu pai é inteligente e me ajuda nos meus deveres. Trabalha, chega em casa feliz e quer jantar em família.

Seu Pai, Pr. Paulo da Silva
Agradeço a Deus pela vida do meu filho Rubens. Tenho
muito orgulho de vê–lo galgar tão altos cargos. Mas, o que mais
alegra o meu coração de pai não é só o fato de ele ser corajoso,
determinado, dinâmico, esperto, inteligente, bom filho, estudioso,
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mas o fato de ele ser um servo do Senhor Jesus. Quando ainda
adolescente era meu companheiro de oração e nas panfletagens
evangelísticas pelas ruas.
Meu filho, teu pai te ama e sempre ora por você e pelos
seus. Parabéns e que Deus te abençoe.

Do Monturo

Sua mãe, Darcy Teixeira da Silva
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Meu filho Rubens, tudo tem o seu tempo determinado,
e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Temos visto a
mão de Deus sempre em sua direção. Orgulho-me em ter um
filho como você, inteligente, destemido e corajoso. Que em tudo
isso o nome de Jesus seja sempre glorificado. Conte comigo nas
minhas orações. Você sabe que o coração de uma mãe está sempre ao lado de seus filhos. Parabéns.
Sua Mãe que tanto te ama.
O Próximo depoimento é de suma importância para
este livro. Trata–se do de Paulo, irmão mais velho de Rubens, que foi usado por Deus para pagar–lhe os estudos.

Seu irmão Paulo e cunhada Leila Cristina
Empreguei quase todo meu salário que ganhava mensalmente como terceiro sargento do Exército, durante um ano, a fim
de ajudá-lo em seus estudos, por saber que meu pai não tinha condições de oferecer-lhe melhores oportunidades. O resultado percebeuse no fim do ano, quando foi aprovado no concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, sendo esta a primeira aprovação
de uma série de outras que viriam no decorrer dos anos.
Hoje, os vários títulos acadêmicos de meu irmão, como
sua brilhante carreira profissional, muito nos impressiona. Todavia, o que mais lhe sobressai é sua demonstração de fé e humildade diante de Deus.
Seu irmão Paulo e cunhada Leila Cristina.

Sua irmã Lídia e cunhado Davi
Assim como foi um dos filhos de Jacó chamado Rubens,
você, meu irmão, também demonstrou isto ao ser José. Na

Miolo_livro_PrRubens_COMPLETO_DEBORAH.indd 196

30/11/2010 16:18:30

Seu irmão Eliel e cunhada Soane
Dr. Rubens Teixeira. A impressão que temos é que sempre
estás para subir mais um degrau e ficamos sempre muito felizes
a cada conquista sua, pois sabemos que as mesmas são oriundas
de seus esforços, confirmadas com as bênçãos de Deus.
Somos gratos por seu amparo no momento de nossa adversidade. YAWEH te abençoe!
Seu irmão Eliel Teixeira e cunhada Soane Teixeira.

Sua irmã Elienai e cunhado Ivanir
O que tenho a falar do meu irmão Rubens é que ele,
além de temente a Deus, sempre foi obediente aos nossos pais,
e, apesar de todas as dificuldades que nós passamos, ele nunca
desanimou e correu atrás dos seus sonhos que a cada dia tem
se concretizado, graças ao Nosso Deus."
Sua irmã Elienai e cunhado Ivanir.

Deus Ergue um Vencedor

pobreza sonhou tanto e não estava só em seus sonhos. Vemos
hoje o milagre alcançado pela fé.
Sua irmã Lídia e cunhado Davi.
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Seu irmão Ebenézer e cunhada Cíntia
Falar de Rubens Teixeira me faz lembrar de um registro
deixado por seus colegas aspirantes da AMAN, num livro de
formatura, onde se referiam ao Teixeira como pequeno brasileiro e grande homem. Certamente viam nele algo diferente.
Como pessoa temente a Deus que é, e dotada de uma disposição fora do comum, Deus o tem feito ascender, e em tudo
isto o nome do Senhor nosso Deus tem sido glorificado. Deus
cumpre o que promete! "Bem aventurado aquele que teme ao
Senhor e anda por seus caminhos" (Sl. 128.1)
Seu irmão Ebenézer e cunhada Cíntia.

Seu sogro, Francisco Salustiano de Oliveira
Rubens é um homem de caráter, inteligente, sincero e ungido por Deus. Coloca sempre Deus na frente de tudo e gosta do
que é certo.
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Sua Prima, Pastora Elli Assis
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Esta obra é o início de outros trabalhos que Deus já determinou e todos que tiverem o privilégio de lê–la, certamente, serão
impactados na certeza de um amanhã vitorioso.
São pedaços da história de alguém que nunca espera
acontecer, mas luta por seus ideais. Jovem pobre, que muitas
vezes passou por humilhações, frustrações e grandes dificuldades, mas resolveu enfrentar os desafios como um guerreiro e
vencedor, com valores e dignidade.
Meu primo Rubens dá um brilhante exemplo a todas as
faixas etárias com sua vida muito bem contada nesse trabalho. Além dele, não conheço alguém tão capaz, tão persistente como o nosso autor, Pr. Jorge Videira, que dá, neste livro,
sua contribuição para termos uma sociedade mais digna, mais
esperançosa e mais aguerrida, aos oprimidos e menos favorecidos. Eles entenderão a mensagem aqui passada que os motivará a chegarem, também, ao pódio daquilo que sonham.
Tenho certeza que este livro será um marco na vida de
quem é marcado pelo sofrimento.
A Bíblia diz: “Quero trazer à memória o que pode me
dar esperança”.
Parabéns, Deus o abençoe.

Dr Balthazar Salgado, um amigo e conselheiro
RUBENS TEIXEIRA. Caráter vitorioso literalizado
pela pena de Jorge Videira.
Oriundo de uma infância paupérrima, desabrochou
como um lírio que se destaca no meio de um turbilhão social
inerente aos meninos de sua geração, enfrentando uma existência difícil, como uma parcela considerável dos jovens de sua
época, atingiu um patamar respeitável.
O autor dessa biografia retrata, com riqueza de detalhes e um senso apurado de pesquisas, desde o nascer, o vicejar
e o florir de um cristão, intelectual, destemido e patriota, que
serve de paradigma para toda a mocidade, provando que se
pode emergir e dar frutos mesmo na adversidade, assim como,
nas vicissitudes que afligem hodiernamente a humanidade.
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Há que se esclarecer que o principal fator do sucesso do
biografado foi o seu temor verdadeiro pelo Senhor Jesus Cristo.

A vida do Pastor e Acadêmico, Dr. Rubens Teixeira, é
uma sucessão de milagres. Deus ergue "do monturo o necessitado e faz assentar entre os príncipes e poderosos". Leia esta obra
e veja o que a Palavra de Deus preconiza, se cumprindo. Ele
teve iniciativa, fé e coragem. Dr. Rubens "não esperou acontecer, ele fez a hora", ele agiu com garra e determinação. Superou
fragilidade física e limitações financeiras, materiais. Deus usou
seus pais, seu irmão, seus comandantes e pares para conduzi–lo
em triunfo. O segredo é simples: ele procurou agradar ao Senhor
Deus Eterno; ele entregou sua vida a Jesus e confiou Nele; ele foi,
é e quer continuar sendo "guiado pelo Espírito Santo de Deus".
O que Deus fez por ele, pode fazer por você: leia e viva o Salmo
37 vs. 4 e 5, leitor amigo. E ore sempre em favor do Rev. Dr. Rubens, de sua digna esposa, “auxiliadora idônea”, e do filho, que é
herança bendita do Senhor.
Parabéns, Pastor Jorge Videira, por colocar a moldura bonita desta sua obra em um quadro bonito: a história de vida do
Pastor Dr. Rubens Teixeira, brilhante economista, empreendedor
de visão, cuja carreira tem muito pela frente: o mundo abre alas,
para deixar passar aquele que sabe aonde quer chegar. Nenhum
homem será maior do que a visão que ele tem da vida. Quem
mais alto sobe, mais longe vê. Estou orando por você!

Deus Ergue um Vencedor

Testemunho Rev. Guilhermino Cunha, Presidente AELB
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Rev. Guilhermino Cunha
Presidente da AELB: Academia Evangélica de Letras do Brasil.

Pastora Sandra de Andrade, Prima de Rubens
Assim é a vida, o crescimento e a maturidade do servo
Rubens, sempre clamando e sempre ouvindo a voz do Senhor.
Sou grata a Deus por ser testemunha de seu crescimento e
principalmente na busca da humildade. Rubens cresceu como o Senhor Jesus: “em graça e sabedoria” diante de Deus e dos homens.
Primo, que Deus te abençoe rica e abundantemente.
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Pastor Gessé Adriano, amigo de muitos anos da
família e pastor que consagrou o pai de Rubens,
pastor Paulo da Silva, ao pastorado
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Conheci o Rubens ainda bem jovem, o acompanhei bem de
perto quando se preparava para ingressar na AMAN (Academia
Militar das Agulhas Negras). Já naquela época, vi o grande desejo de
vencer na vida do jovem Rubens. Seu pai, Paulo da Silva, então meu
presbítero em Vila Vaqueire, homem simples, ascensorista de elevador, porém, homem correto, ótimo pai, sempre pedindo orações pelo
filho. Tendo sido aprovado no vestibular da AMAN, Rubens começa
na carreira militar e uma nova caminhada de vida. Terminando com
sucesso o curso, o jovem sai aspirante, é promovido a segundo tenente, 1º tenente e, posteriormente, a capitão. O fato curioso é que antes
de ser promovido a capitão, Rubens já era matriculado no IME, de
onde saiu engenheiro civil e, em seguida, fez pós-graduação em engenharia nuclear. Seguindo sua trajetória, o jovem oficial, servindo ao
Exército no Amazonas, presta concurso para o cargo de Analista do
Banco Central do Brasil, obtendo aprovação no referido concurso,
onde deixou milhares de concorrentes para trás. Licenciou-se das fileiras do Exército e ingressou no Banco Central onde começou a se
destacar pelo alto QI e inteligência. Nesse meio tempo, apresentou-se
na UFF pedindo uma vaga entre as cinco existentes para fazer o
“doutorado” em Economia, sem nunca ter cursado tal ciência. Após
ser examinado por uma banca de doutores no assunto, obteve aprovação, causando grande impacto aos examinadores, por saberem que
nunca tinha cursado Economia. Resultado: ao terminar seu doutorado, sua tese mereceu prêmio do Ministério da Fazenda.
Falar sobre esse jovem é difícil, pois além dessas qualificações, Rubens ainda é bacharel em Direito, diplomado pela Adesg,
membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil e hoje exerce
o cargo de Diretor Financeiro e Administrativo da Transpetro.
Uma coisa é certa, Rubens galgou tudo isso mediante a sua fé
e fidelidade ao Senhor Jesus. Apesar de sua alta posição social, continua dando testemunho vivo de sua fé em Cristo. Sua simplicidade é
notável e onde chega angaria a admiração de todos. Rubens é casado
com a Dra. Marta, com quem tem um filho de 11 anos. Além de
tudo é pastor, o que causa grande admiração no meio secular.
Rogo a Deus que continue com Suas poderosas mãos sobre o querido companheiro Rubens Teixeira.
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O nome Rubens Teixeira foi e é referência de humildade,
perseverança e fé, características de um homem de Deus, cuja
motivação, colaboração, paciência e dedicação demonstram seu
apreço pela obra do Senhor e pela busca do desenvolvimento do
ser humano.

Pastor Manoel Ferreira, Deputado Federal e
Presidente da CONAMAD
Tenho a grata satisfação de compartilhar da edição de sua
biografia, a qual sinto-me honrado em poder expressar o orgulho de
tê-lo, primeiramente como irmão em Cristo, e depois como homem
público, abençoado por Deus. Sempre pautado na defesa e no sucesso dessa grande empresa, TRANSPETRO, tem, com sabedoria,
exemplo de vida, honradez e com seu carisma, conquistado grandes
amigos e vitórias em sua trajetória profissional.
Que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa a cada dia
mais abençoá-lo. Parabéns!

Deus Ergue um Vencedor

Pastor Getúlio Augusto Xavier, Presidente da
Igreja União Evangélica Pentecostal, pastor que
batizou Rubens
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Pr. Isaías Lemos Coimbra, Pr. Presidente da A.D.
Ministério Ouro Fino, 1º Secretário da CGADB
Há diversos ângulos pelos quais se pode olhar a vida e
a trajetória de uma pessoa. No caso do Pr. Rubens Teixeira,
podemos ousar a dizer que sob qualquer uma delas se perceberá fortemente a mão de Deus abençoando a sua vida. Como
jovem cristão ele sempre foi exemplo por sua postura de defesa
permanente da fé e de temor ao Senhor. Como estudioso, a
qualidade de sua produção intelectual se torna visível através
do reconhecimento obtido com os diversos títulos acadêmicos
em renomadas instituições, e também a partir das diversas vitórias conquistadas em sua carreira profissional, em que teve a
bênção de alcançar importantes postos em instituições de enorme importância na vida do país. Como cidadão, participando
ativamente dos rumos da sociedade civil através de um posicionamento político sempre muito claro e direto, sem falar na
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profunda colaboração que suas inferências, artigos e pesquisas
trouxeram para a economia e para a política nacionais.
Sua forma aguda e pertinente de se posicionar acerca
de temas polêmicos ou de difícil compreensão dentro do mundo religioso o coloca na condição de ser um dos mais novos e
promissores formadores de opinião do moderno pensamento
evangélico brasileiro.
E embora seja um legítimo representante das Assembléias de Deus no Brasil, seu pensamento, influência e atuação
transcendem denominações devido a sua postura permanente
de colocar o “Ide” como prioridade, o que o faz atuar como
“sal da terra” e “luz do mundo” de um modo firme, coerente e combativo também em ambientes seculares, apoiada não
apenas no profundo conhecimento da Palavra de Deus, mas
sobretudo no exemplo diário de cristão que nos fornece.
Pr. Isaías Lemos Coimbra

Pr Magner Ferreira, Pastor da Assembléia de
Deus de Marechal Hermes (RJ)
Agradeço a Deus pela vida do Pr. Rubens Teixeira. Uma
nova liderança que está emergindo, com muito entusiasmo e vontade de ver os resultados e objetivos alcançados.
Pr. Rubens, um pastor jovem, com visão para o futuro,
tem se preparado para grandes desafios, e o resultado é este, vitória nos projetos e objetivos com o fito de melhor servir a nossa
sociedade e principalmente o Reino de Deus.

Pr. Dirceu Benedito de Paula, Presidente da
Assembléia de Deus em Bangu (RJ)
Eu quero louvar a Deus pela vida do Pr. Rubens Teixeira e
pelo privilégio que Ele nos outorgou, na minha gestão, na Assembléia
de Deus em Marechal Hermes, Rio de Janeiro. Lá, fomos prestigiados pelo Senhor com a amizade, o companheirismo e a simpatia da
mui digna família Teixeira, nos anos que passamos naquela Igreja.
Podemos afirmar, com certeza, que o Pr. Rubens é uma reserva moral e espiritual que enobrece o povo de Deus com a sua humildade e
fidelidade. Este servo de Deus que vem despontando como esperança
em uma sociedade sofrida clamando pelo amparo e por justiça.
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Tenho um profundo conhecimento da pessoa de Rubens
Teixeira. Homem inteligente, com uma grande capacidade de um
bom empreendedor, e um excelente gestor que muito poderá fazer
pela nossa Pátria nas funções que vem exercendo ou funções ainda
maiores, pois, segundo a nossa observação, a sua capacidade de
gestor e empreendedor é muito superior àquilo que muitos poderiam ver só na aparência.
Registramos essa nossa impressão por uma questão de justiça, pois, ele é também um empreendedor na área Social Humanista de Direitos Humanos. É um grande economista profissional.
Que Deus continue a abençoá–lo na sua linda tarefa de
homem público.

Deus Ergue um Vencedor

Reverendo Izaias de Sousa Maciel, jornalista,
escritor, membro da Academia Evangélica de
Letras do Brasil há mais de 40 anos.
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Testemunho
O próximo parecer não é propriamente dito um depoimento.
Trata–se de um testemunho de suma importância, neste livro, de
uma pessoa que acompanhou de perto a vida de Rubens dentro
do Banco Central e, inclusive, foi sua chefe.

Izabel Cristina M. S. Quintana – Chefe da Divisão de
Suporte Operacional do departamento do Meio Circulante do
Banco Central.
Escrever um testemunho sobre o Rubens significa, em
parte, escrever um testemunho sobre a minha própria vida,
pois durante alguns anos experimentamos uma parceria diária que exigiu de nós sintonia perfeita diante de algumas
situações críticas. Foi a partir dessa vivência diária intensa
que pude conhecer o Rubens, não só como servidor público
exemplar, homem íntegro e amigo leal, mas, principalmente,
como servo fiel do Senhor Jesus Cristo.
Vi o Rubens pela primeira vez no Banco Central, em
meados de Março de 2000. Na ocasião, eu chefiava um setor da estrutura administrativa do BACEN que cuida, dentre
outras coisas: da segurança predial; segurança ostensiva; administração da garagem própria; conserto de máquinas e equipamentos; manutenção predial; acompanhamento da execução
de obras de engenharia; fretamento de aviões para transporte de
dinheiro; organização das remessas de numerário terrestres ou
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por via aérea; monitoramento remoto das instalações; gestão
de contratos administrativos; organização de escolta de autoridades; planejamento de rondas diurnas e noturnas; controle
dos acessos ao prédio; etc. O serviço era diversificado e perigoso, e a ocorrência de falhas não era desejável, visto que
poderia acarretar riscos para a vida de pessoas e prejuízos
para os cofres públicos.
O Rubens estava vindo transferido de um outro setor
que era localizado em outro prédio, portanto eu nunca o
havia visto antes. Eu soube depois que ele fora aprovado
em um concurso recente e que estava há pouco tempo no
banco.
De imediato, o que mais me chamou a atenção na
pessoa do Rubens foram: o fato dele falar rápido e ter um
discurso muito firme, sua inteligência e sua determinação.
Ele sabia com clareza o que queria, articulava muito bem
as idéias, e, apesar da pouca idade, possuía experiência profissional pretérita do mais alto nível no Exército Brasileiro.
Ouvindo a sua história, observei que ele possuía ousadia em
suas atitudes, era motivado para enfrentar desafios e, provavelmente pelo fato de ter sido Oficial das Forças Armadas,
era obediente à hierarquia.
Rubens, mesmo quando estava apenas entre homens,
não falava palavras de baixo calão, não utilizava termos
chulos e não contava piadinhas indecentes ou com duplo
sentido, o que era bastante comum em um ambiente predominantemente masculino, como era o do nosso trabalho.
Com o tempo, pude constatar também que ele possuía
forte gosto pelos estudos; estava sempre envolto em leituras,
e tinha prazer em compartilhar seus conhecimentos.
Em razão do perfil técnico e da conduta ética, Rubens
tornou–se o meu braço direito naquele setor do BACEN.
Quando a situação era de crise, eu sabia que podia convocar
o Rubens tranquilamente, pois tinha certeza do seu preparo
para resolver situações que fugissem à normalidade. Ele era
prático, ágil, destemido e tinha a habilidade necessária para
resolver tais situações.
Nosso convívio diário nos aproximou como amigos,
e foi aí que pude conhecer a fonte daquelas características
que tanto chamavam a atenção das pessoas que conviviam
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com o Rubens: em primeiro lugar, havia um Deus, real,
vivo, presente, de quem Rubens sempre fez questão de se
declarar servo; em segundo lugar, havia uma família, que
servia a Cristo em primeiro lugar e praticava no seu cotidiano os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Descobri que
tudo o que o meu amigo praticava no trabalho ele havia,
primeiramente, aprendido em casa, com seus pais: características como Correção, Verdade, Integridade e Temor a
Deus eram sementes plantadas por uma família cristã no
coração dos seus filhos.
Lembro que uma vez, visitando a casa dos pais dele
em Niterói, achei muito interessante o fato de eles orarem
antes de iniciarem as refeições e antes de saírem de casa. Registro que, nessa época, eu era uma pessoa de muitas crenças
e pouca fé, prisioneira de uma gama enorme de crendices e
tolices espirituais, que sofria de várias fobias e que, apesar
de amar a Deus e entender a natureza divina de Jesus Cristo, tinha o espírito intranqüilo e completamente divorciado
da Verdade. Rubens foi o instrumento que Deus usou para
me mostrar a verdade da Sua palavra e transformar meu
entendimento acerca da Sua vontade.
Como já disse, eu era uma pessoa de muitas crenças
nessa época: ia à missa aos domingos e comungava, possuía
em casa uma coleção de imagens de gesso e acendia velas
para essas imagens para pedir proteção, defumava a casa
quase toda semana, tomava banhos de descarrego, usava
patuás, freqüentava cartomantes e astrólogos com assiduidade, e nunca tomava uma decisão sem antes consultar um
jogo de búzios. Ou seja: o que eu considerava como “vida
espiritual” era, na verdade, um acúmulo de lixo, e eu era
uma pessoa escravizada e infeliz. Quero registrar aqui que,
mesmo sabendo dessas coisas (pois eu comentava), nunca
ouvi do Rubens qualquer palavra de censura ou de crítica e não me sentia diminuída ou desprezada em razão das
minhas crendices; pelo contrário, ele sempre contrapunha o
que eu falava com as verdades bíblicas e a palavra poderosa
da Salvação, mas sem me criticar, ou ferir, ou diminuir. Por
essa razão eu ouvia atentamente suas ponderações. Além
do mais, ele possuía o dom de argumentar de uma maneira
muito clara e lógica.
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Devo dizer que eu era uma pessoa que não só desconhecia o verdadeiro teor da Bíblia, como também nutria
um forte preconceito contra os crentes de um modo geral.
Quando um crente vinha pregar para mim na rua, na condução ou na minha porta, eu os ouvia apenas por educação
e porque ficava com pena de interrompê–los de imediato.
Eu sempre considerei os crentes pessoas ignorantes, sem
estudo e sem conhecimento, talvez porque tenham sido as
pessoas mais simples as que primeiro vieram pregar para
mim. Mas Deus usou o Rubens para quebrar o meu preconceito, pois sendo ele inteligente, estudioso e tão preparado, como não dar crédito ao que ele afirmava?
Acredito que o Rubens tenha ficado muito penalizado com a minha ignorância espiritual, pois algum tempo
depois ele começou a me convidar para conhecer a sua
família, a sua casa, a casa dos seus pais... Semanalmente,
havia um convite que era certo: visitar sua igreja em Marechal Hermes (ainda que, se não me engano, residisse em
Niterói).
O fato é que, durante um bom tempo, todo domingo
por volta de 4 horas da tarde, lá vinha o Rubens no seu
carrinho, junto com sua esposa Marta, me buscar em casa
para me levar à igreja; após o culto, me levavam para lanchar na casa deles e depois me traziam de volta até à calçada do meu prédio em Copacabana. Nessa época, Rubens
não possuía casa própria, tinha apenas um carro velho, e
acredito que nesse período até mesmo seu combustível fosse “contado”. Friso isto apenas para mostrar que eu tinha
consciência de que o que ele fazia significava um sacrifício
seu para Deus. Mas esse sacrifício não foi em vão, pois o
carinho e o cuidado que ele e sua família me dispensavam
tocaram fundo o meu coração, preparando o terreno para
que eu pudesse, de fato, ouvir, entender e aceitar a Palavra
da Salvação.
Coincidentemente, o período em que convivi com o
Rubens foi o pior período de toda a minha vida, tanto no
aspecto pessoal, como no profissional e espiritual. Por isso
tenho plena convicção de que foi obra do amor de Deus
eu ter conhecido e convivido com alguém como o Rubens
exatamente naquele momento. Dessa convivência, guardei
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muitos ensinamentos; o principal deles é o de que o melhor
que temos a fazer, em qualquer situação ou circunstância,
é obedecer à palavra de Deus, guardando os seus estatutos
e os seus preceitos, para que o Senhor nos abençoe segundo
nos prometeu.

Deus Ergue um Vencedor

Izabel Cristina M. S. Quintana
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Palavras de Rubens
sobre o autor
O pastor Jorge Videira, presidente da igreja Assembleia de
Deus em Jardim Leal, Ministerio Óleo e Vida, onde fui consagrado, em Duque de Caxias, é homem de Deus digno e experiente.
Foi escolhido por Deus para orientar um jovem pastor em missões
tão difíceis, sendo um líder espiritual que conjuga preparo intelectual, teológico e espiritual. Merece destaque o exemplo dado
por este líder que, ainda que tenha sido afetado por limitações na
saúde decorrente de uma picada de um inseto chamado barbeiro,
é um exemplo de motivação e fé. Quem o conhece se impressiona por sua incomum capacidade de instruir e aconselhar. É uma
prova da ação de Deus que neutralizou os efeitos ruins da enfermidade e tem dado saúde e vigor ao nosso pastor amado.
Rubens Teixeira da Silva
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Ao revisor de texto

Queremos expressar nossos agradecimentos ao revisor desta
obra, Major Sérgio Eduardo Martins de Oliveira, Engenheiro Militar do Exercito, pela brilhante colaboração na correção e revisão
deste trabalho.
Este grande companheiro de Rubens hoje ocupa função relevante em área estratégica de ciência e tecnologia no Exército.
Foi companheiro de Rubens nos 10 anos de cursos no Exército
(AMAN, IME – graduação e mestrado). Rubens o convenceu a
fazer o concurso para a graduação no IME e ele convenceu Rubens, cerca de 7 anos depois, a fazer o mestrado.
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