


Para todos os atletas  
da grande corrida da vida.



O prazo de validade da vida humana é muito curto. Em pou-
cos anos fecham-se as cortinas do espetáculo de nossa exis-

tência e nós voamos... 
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que al-

cancemos corações sábios”, suplicava Moisés tentando tornar sua 
existência mais proveitosa.

Não nascemos sabendo tudo. 
Muito do que somos hoje aprendemos com nossos pais, até o 

dia em que achamos que já temos conhecimento suficiente. É aí 
que mora o perigo.

Alguém já disse que o povo que não aprende com sua histó-
ria está fadado a cometer os mesmos erros. Quem não aproveita 
o legado de seus antecessores está condenado a perder o rumo 
dos caminhos traçados por eles e a desperdiçar a vida tentando 
reinventar a roda e as rodovias para traçar o próprio destino pelo 
método de tentativa e erro. 

Não há nada de novo debaixo do sol:
Os medíocres aprendem com as próprias experiências.
Os sábios aprendem com suas experiências e com as dos outros.
Os tolos não aprendem nem com as suas nem com as dos outros. 
Mas visitar o passado só tem sentido se nele encontrarmos 

pistas que nos ajudem a redirecionar nosso futuro para dias me-
lhores – aqui e na eternidade.

A intenção deste livro é fornecer as pistas deixadas pelos atle-
tas que aprenderam na panela de pressão do esporte de alta per-
formance, em que experiências de anos e décadas são vividas em 
minutos e frações de segundo. 



Os personagens aqui apresentados não são perfeitos nem in-
falíveis, mas concordaram em compartilhar suas histórias na es-
perança de que elas possam ajudá-lo a montar o quebra-cabeça 
de sua existência para que você também encontre a força para 
vencer na própria vida. 
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PREFÁCIO

Força para vencer

WILLIAM DOUGLAS

Juiz federal e professor

Este livro traz experiências, emoções e lições de vários heróis 
do esporte nacional, cada qual com uma contribuição para 

dar ao leitor exatamente o que promete o título da obra: Força 
para vencer.

O autor é uma das lendas do automobilismo brasileiro, e não 
é todo dia que podemos conversar com uma lenda. Melhor ainda 
quando essa lenda conta histórias de várias outras lendas. Pode-
mos aprender com todas elas, nos mais diferentes esportes abor-
dados aqui. 

Eu tive a oportunidade de conversar com esse brilhante ex-
-piloto durante um almoço que se estendeu por uma tarde intei-
ra. Considero-me, portanto, um privilegiado. Sei quanto aquela 
tarde e as conversas que vieram depois me ajudaram a pensar e 
repensar minha vida, minha carreira, minha relação com o su-
cesso e tudo o mais. Então eu sei, como um tipo de testemunha 
ocular, até que ponto estar perto de uma lenda pode ajudar, ins-
truir, motivar e inspirar. Hoje, com imensa alegria, posso dizer 
que esse tipo de “almoço” está disponível para quem não tem a 
sorte de ter o contato direto com o autor.

Vivemos em um país que valoriza a falta de recursos mais do 
que as conquistas pessoais. Como dizia Tom Jobim: “No Brasil, 
sucesso é ofensa pessoal.” A “síndrome de vira-lata” está presente 
em quase todos os cenários, desde a política, passando pela eco-
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nomia e pelas instituições. Milhões de brasileiros se contentam 
com menos: menos direitos, menos capacidade... menos vitórias. 
Por tudo isso, precisamos de pessoas que sigam e ensinem a se-
guir uma estrada diferente: a estrada da fé e do sucesso, na supe-
ração pessoal e na busca por excelência.

A obra que você tem em mãos é uma brisa de ar fresco que 
surge para abordar o sucesso de maneira positiva. Força para 
vencer apresenta quadros de vitória, quadros de derrota, uma 
série de obstáculos e a superação vivida por cada personagem. 
Da lavra de um piloto de alta performance, temos uma verda-
deira corrida literariamente representada: curvas, derrapadas, 
acelerações, freadas, alta velocidade, acidentes e muitas vitórias. 
Exatamente como uma boa prova, tanto de Fórmula 1 quanto na 
grande corrida da vida.

Alex é um dos grandes pilotos que o Brasil teve o privilégio 
de acompanhar. Estou convencido de que foram pilotos como ele 
que pavimentaram o caminho para o Brasil se tornar o que é no 
automobilismo mundial. Ele pode se sentar à mesa com Wilsi-
nho, Emerson, Piquet e outros poucos precursores. 

O livro costura a narrativa histórica de forma brilhante, com-
partilhando boa parte das experiências e vivências por que os 
atletas passam desde a preparação até a competição. Essa contri-
buição vai muito além de sua experiência nas pistas: Alex empres-
ta à obra toda a sua experiência como líder da ONG Atletas de 
Cristo, comprovando que sucesso e conquistas podem estar asso-
ciados a uma profissão de fé e à crença em um poder maior. Eis 
outro ponto muito relevante da obra: ela aborda um tema consi-
derado sensível, mas nem por isso passível de esquecimento. A fé 
é um assunto delicado talvez por ser tantas vezes mal abordada 
ou praticada! Mas também tem seu potencial catalisador, trans-
formador e magnético. Bem abordada e praticada, a fé pode fazer 
toda a diferença.

Estudos demonstram que a decisão de continuar em vez de 
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desistir, a força para prosseguir quando tudo parece indicar o ca-
minho oposto, a capacidade de lidar com a pressão, a fama e os 
reveses, até mesmo a disposição para fazer parte de um milagre, 
tudo pode ter a contribuição da fé. Não é à toa que empresas to-
talmente laicas têm dado espaço à espiritualidade e, muitas vezes, 
até incentivado o seu cultivo. A fé ajuda a enfrentar os desafios do 
cotidiano e a dar um sentido maior à vida de quem deseja encon-
trar um caminho mais sublime. Este livro vem em boa hora falar 
de sucesso nos esportes e na vida sem dispensar a importante 
contribuição da fé e do sagrado na busca do êxito.

Eu mesmo já tive a oportunidade de levar ao mercado essa 
conjugação de objetivos técnicos e palpáveis criados ou poten-
cializados através dos ensinamentos bíblicos. O livro As 25 leis 
bíblicas do sucesso obteve imensa receptividade justamente por 
canalizar, na busca pelo sucesso, a orientação milenar que a Bí-
blia disponibiliza. Já Alex vem fazendo isso de forma exponen-
cial na vida de atletas e seus familiares. Certa vez, um crítico de 
futebol declarou que, apesar de não ser religioso, reconhecia que 
atletas com esse tipo de suporte costumavam administrar melhor 
as dificuldades que todo esportista de elite enfrenta.

A Editora Sextante, mais uma vez, está de parabéns por tra-
zer muito material e conhecimento sobre o assunto por meio 
de livros espetaculares – com ensinamentos de técnicos de es-
portes bem-sucedidos, na carreira e na vida pessoal, que con-
seguiram aliar sucesso e espiritualidade –, dando um conteúdo 
prático a lições milenares que podem resolver as questões mais 
importantes da vida. Essa virtude, de disponibilizar conheci-
mento relevante e de nos permitir sentar à mesa com lendas 
vivas, merece todo o aplauso.

Sinto-me extremamente honrado por ter sido convidado para 
prefaciar um livro que acredito ter enorme potencial para trans-
formar histórias de vida. É muito atraente ler o que heróis do 
esporte nacional têm para contar, ver como a presença de Deus 
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influenciou direta ou indiretamente suas caminhadas e, assim, 
ter em mãos algo cuja influência pode ser irresistível. 

O livro é didático, inspirador e intimista. Didático, pois con-
segue apresentar caminhos para que o leitor tenha experiências 
tão espetaculares quanto as descritas; inspirador, por mostrar o 
extraordinário acontecendo no dia a dia; e intimista, por trazer 
para mais perto de nós personalidades que admiramos. Não há 
como não nos projetarmos e nos animarmos convivendo com 
esses vencedores em áreas em que cada décimo de segundo equi-
vale a uma eternidade.

Ter uma meta e conquistá-la está ao alcance de todos, e isso 
fica profundamente marcado após a leitura de Força para vencer, 
bem como a compreensão de que a fé é um ingrediente funda-
mental que pode fazer toda a diferença nessa trajetória. Por todas 
essas razões, recomendo fortemente a leitura deste livro.



Parte 1 

OS ANOS DOURADOS

Mergulhar no passado só tem sentido 
se encontrarmos nele as pistas que nos levem 
a redirecionar o futuro para dias melhores.
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Era uma vez um país subdesenvolvido conhecido como Gi-
gante Adormecido por sua enorme extensão geográfica e 

abundância de recursos naturais, suficientes para suprir quase o 
mundo inteiro de água, comida e oxigênio. 

Um dia, ainda em minha infância, o gigante acordou. Assustado 
e meio cambaleante de sono, desandou a fazer tanta besteira que 
levou o mundo a concluir e decretar: O Brasil não é um país sério.

Mas o mundo teve que se curvar ao perceber quão enganado 
estava em sua avaliação quando o assunto era esporte. E esse foi 
o pontapé inicial do chamado Milagre Brasileiro.

Futebol, Pelé, JK, Brasília, etc. e tal
A Taça do Mundo é nossa
Com brasileiro não há quem possa.
Ganhou a Copa do Mundo
Sambando com a bola no pé!

Ao som dessa marchinha carnavalesca, subimos de país sub-
desenvolvido para sexta potência mundial em apenas 50 anos, 
impulsionados pelo otimismo e pelo orgulho de ser brasileiro na 
conquista de cinco Copas do Mundo e oito Campeonatos Mun-
diais de Fórmula 1– além de vários títulos no vôlei, no basquete, no 
atletismo e em tantos outros esportes. Uma aceleração vertiginosa!
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Na virada de 1994 para 1995, com o real valendo mais que o 
dólar, o brasileiro estava com mais grana no bolso e mais comida 
na mesa, o Brasil tinha o povo mais alegre e otimista do planeta, 
segundo pesquisa do jornal O Globo. 

Mas nem tudo foi obra do entusiasmo e do acaso. O brasileiro 
era também campeão em jogar com o coração na ponta da chutei-
ra – não só no gramado, mas também na construção, na fábrica, 
na lavoura, no mercado de trabalho e, acima de tudo, na fé. O país 
tinha a maior população católica do mundo e o maior índice de 
crescimento evangélico em todo o planeta. 

Nunca antes na história deste país o ditado “Deus é brasileiro” 
foi tão apropriado. É sobre isso que trata o livro que você tem 
em mãos. Ele reúne histórias alegres, histórias tristes, histórias 
dramáticas, histórias incríveis, mas, acima de tudo, histórias de 
personagens e situações reais.

A maioria delas aconteceu no fim do século 20 e chegou a 
nós por meio de cartas, relatos, reportagens ou testemunhos 
de pessoas reais que se relacionam com um Deus real. Vários 
capítulos foram publicados no jornal Atletas de Cristo; outros, 
na revista Placar; e alguns depoimentos nunca chegaram ao co-
nhecimento do público. 

A primeira edição deste livro, intitulada Atletas de Cristo: as 
fascinantes histórias dos atletas que estão aprendendo a vencer na 
vida, foi publicada logo depois da conquista do tetracampeonato 
na Copa do Mundo de Futebol de 1994, nos Estados Unidos. A 
festa de lançamento contou com a presença de seus personagens 
e atletas vitoriosos, teve grande cobertura jornalística, e o livro 
ganhou o prêmio ABEC de Melhor Biografia do ano.

Nesta nova edição, mantivemos todos os textos, dados, da-
tas e fichas técnicas da versão original, para que o leitor possa 
compará-los com o capítulo 30, no qual nossos heróis do passado 
emergem 25 anos depois, revelando como as lições que eles esta-
vam aprendendo passaram pelo teste do tempo. E acrescentamos 
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as histórias de Ayrton Senna, Taffarel, Ciça Maia, Emerson Fitti-
paldi e Daniel Dias.

Acreditamos que vale a pena deixar um legado para as próxi-
mas gerações, levando a você um pouco do que aprendemos ao 
longo de nossa caminhada na força daquele que criou o universo 
e o mantém funcionando para que vivamos em harmonia com o 
único que pode nos proporcionar a vida plena e abundante – não 
só aqui mas por toda a eternidade. 

Por isso resolvemos reeditar este livro contando as fascinan-
tes histórias dos atletas que seguem vencendo no jogo da vida 
mesmo depois que o brilho de suas carreiras se tornou menos 
intenso. 

Qual é a moral da história? Descubra você mesmo. 

Boa leitura! 
Alex Dias Ribeiro
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CAPÍTULO 1

Quem venceu o tetra?

TAFFAREL

Dois bilhões e meio de telespectadores, milhares de torcedores nas 

arquibancadas, milhões de dólares em jogo, milhares de jornalistas 

e fotógrafos, 22 jogadores em campo. Quem ganhou a Copa do Mundo 

de 1994?

O juiz encheu o peito e detonou o apito, erguendo os braços. 
Estava decretado o fim da prorrogação da decisão da Copa do 
Mundo de 1994, entre Brasil e Itália.

Em pé na arquibancada do estádio Rose Bowl, em Pasadena, 
Estados Unidos, junto com a perplexa torcida brasileira, eu mal 
podia acreditar no que via.

Foram 120 minutos de um dos jogos mais amarrados da histó-
ria. Cada lance gerava expectativas que acabavam não se concre-
tizando. Nenhuma das jogadas espetaculares tinha conseguido 
quebrar o encanto. Nenhum gol havia liberado o grito que cada 
brasileiro carregava no peito, pronto para colocar para fora.

O que ninguém sonhava estava acontecendo: a responsabili-
dade pela conquista do tetra escapava dos pés mágicos de Romá-
rio, nosso herói maior. De repente, as esperanças do Brasil inteiro 
foram transferidas para as mãos do goleiro Taffarel. Pela primeira 
vez na história de todas as Copas, o campeão do mundo sairia de 
uma disputa de pênaltis.

Mas não só o Brasil estava de olho no lance do dia 17 de julho 
de 1994. Foi um dia em que a Terra parou. Assistindo ao vivo à 
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final dessa Copa estavam mais de 2,5 bilhões de pessoas: mais 
gente do que a multidão que acompanhou a descida do homem 
na Lua ou a coroação da rainha da Inglaterra, ou mesmo a festa 
de abertura das Olimpíadas. Naquela hora, quase metade do pla-
neta estava de olho na TV. 

Quem quer que ganhasse aquela disputa de pênaltis, o Brasil 
ou a Itália, seria o primeiro tetracampeão mundial da história do 
futebol.

Enquanto o goleiro Pagliuca da Itália e o gaúcho Taffarel ca-
minhavam juntos em direção à baliza, o planeta continuava sin-
tonizado no campo. E torcendo: “Pra frente, Brasil!”

Àquela altura, no Brasil, não havia ninguém nas ruas.
Os que trabalhavam nos serviços essenciais estavam com pelo 

menos um olho na TV ou um ouvido no rádio. Pela primeira vez 
em muito tempo a Seleção acenava com a possibilidade do tetra, 
e o Brasil acreditou.

Estava mais do que na hora de repetir a glória da Copa de 
1970 (também contra a Itália) e, ao mesmo tempo, revidar todas 
as Copas perdidas e entaladas na nossa garganta.

Tinha sido assim desde os primeiro jogos. Já às duas ou três da 
tarde, bastava sair pelas ruas para perceber que todo mundo – nos 
ônibus, nos automóveis, no metrô ou na calçada – estava indo a al-
gum lugar para ver o jogo. O país caminhava junto, cheio de espe-
rança, na mesma direção. De todas as conhecidas paixões nacionais, 
só o futebol podia conseguir tamanha unanimidade.

Por um engano qualquer do coração, a realidade dentro da te-
linha e na arquibancada parecia mais nítida que a própria vida. A 
torcida do lado de cá não tinha escolha. Tudo que se podia fazer 
era acompanhar a bola que rolava levantando a esperança de um 
povo inteiro.

Essa não tinha sido uma Copa fácil. Os jogos foram tensos, so-
fridos, e as vitórias, apertadas. A diferença é que estava dando certo.

Até aquele momento...
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Grandes esperanças

Nas arquibancadas do Rose Bowl ou nas poltronas do Brasil 
não havia ninguém tranquilo. Pelo contrário, quando o juiz api-
tou o término da prorrogação, a tensão da galera atingiu níveis 
nunca antes imaginados...

Muita gente abandonou na hora a esperança do tetra. Se São 
Romário, o baixinho de ouro, não tinha ganhado essa Copa para 
o Brasil, ninguém mais conseguiria.

A decisão, na loteria da disputa de pênaltis, estava agora nas 
mãos de Taffarel. Será que ele salvaria a pátria nesse momento 
crucial?

Pagliuca, o goleirão italiano, andou confiante e cheio de si na 
direção do gol. Desafiador, passou o braço pelas costas de Taffa-
rel. Sem se intimidar, o brasileiro falou-lhe ao pé do ouvido: “Vai 
vencer esta Copa quem está predestinado a vencer...”

O que Pagliuca não sabia

Até aquele momento, eu não tinha qualquer pressentimento, 
ideia ou sinal de quem ganharia aquela disputa nos pênaltis. A 
única certeza que eu tinha era a de estar bem preparado física, 
técnica, mental e, sobretudo, espiritualmente. 

Em cada reunião ministrada pelo Alex Ribeiro ao nosso grupo 
de atletas, a palavra de Deus nos era trazida em forma de alívio e 
conforto, naquele período de tanta pressão e estresse.

Minha maior alegria era ver a cordialidade entre todos os jo-
gadores e a comissão técnica. Deus tinha colocado a amizade, o 
carinho e o amor no meio da gente. Isso foi fundamental. Eu nunca 
tinha visto isso na Seleção Brasileira.

Deus falava claramente ao nosso coração. E a mensagem era: 
dar o nosso melhor em campo, entregar tudo nas mãos dele, pro-
ceder com humildade, confiar no taco divino e relaxar para ver o 
que ele iria fazer.
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A partir do momento que você consegue colocar isso em práti-
ca, tudo fica claro e suave. Mas, quando isso me veio ao coração, 
o placar apontava 2 a 2 nas cobranças de pênaltis. Então pensei: 
preciso deixar o nervosismo de lado, ajudar meus companheiros, e 
foi nesse exato momento que defendi o chute de Massaro. 

Quando fomos para a próxima cobrança italiana, aquela falta 
de intuição do início transformou-se em certeza absoluta. A Copa 
estava chegando ao fim na cobrança do Baggio e pintou a agradável 
sensação de saber o que ia acontecer. Enquanto bilhões de pessoas 
no mundo inteiro esperavam o resultado, eu já sabia.

Tenho certeza de que Deus me capacitou para ser um jogador 
de Seleção, para que, bem no início, nas categorias de base, junto 
com o Silas e o Müller, eu começasse a entender o seu amor e o seu 
propósito para minha vida.

Foi nas Olimpíadas de 1988, em Seul, que aceitei o convite de 
Jesus para ser o meu Senhor, guiando os meus passos e transfor-
mando a minha vida. Essa transformação não sai de moda e não 
envelhece. Ao contrário, ela se renova e brilha mais a cada dia. 
Basta somente estar ao lado de Jesus e buscá-lo.

O chute final

Roberto Baggio e Claudio Taffarel cara a cara no centro da 
atenção do planeta inteiro. Entre os dois, a bola.

No estádio, silêncio absoluto, os jogadores brasileiros de mãos 
dadas, as bandeiras de ambos os lados prontas para serem agita-
das. O suspense tinha durado até ali, mas estava perto de acabar. 
Aquele poderia ser o último lance da Copa. A cena final.

Vinte e quatro anos de um grito de vitória entalado na gargan-
ta dos brasileiros estavam prontos para vir à tona.

O juiz apitou, Baggio arrancou em direção à marca do pênalti, 
Taffarel flexionou as pernas para pular.

Baggio chutou! Taffarel não pegou a bola...
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O chute de Baggio passou longe, bem longe, muito acima do gol. 
E o estádio explodiu!

Mãos ao alto!

Taffarel caiu de joelhos erguendo as mãos e os olhos para o céu.
Nas arquibancadas, a torcida brasileira passou de oito a oi-

tenta em menos de um segundo. Fogos, gritos, abraços, papéis 
picados, bandeiras, faixas, sorrisos, lágrimas de alegria, pulos no 
ar, cambalhotas no gramado. 

Explode, coração! O Brasil inteiro gritou unânime, lançando 
aos quatro ventos o tão ansiado grito de vitória: “Brasil! Te-tra-
-cam-pe-ão!”

A foto de capa do Los Angeles Times de segunda-feira, com o 
Taffarel ajoelhado, me fez acordar para o tamanho da realidade 
que tínhamos acabado de viver. A manchete era impressionante: 
“E tudo acabou assim.” 

Fiquei todo arrepiado... porque estava diante da resposta con-
creta às orações que fizemos em nossas reuniões: “Senhor, que 
vença esta Copa o país que puder trazer maior honra e glória ao 
teu nome!”

O mundo teve de reconhecer que o maior espetáculo da Terra 
acabou com um homem de joelhos agradecendo, louvando e glo-
rificando o Todo-Poderoso.

Embora ele não tenha sido visto na festa do encerramento, nem 
nos 52 jogos, tudo esteve sob o controle dele nos mínimos deta-
lhes. E, como Deus não divide sua glória com ninguém, o lance 
decisivo não saiu dos pés de Baggio nem das mãos de Taffarel. 

“Deus foi tão justo e bom que não permitiu que eu fizesse 
a defesa e me tornasse o herói do tetra. Porque é isso que todo 
mundo iria pensar”, disse Taffarel.

Invisível mas real, Deus esteve no controle de tudo relaciona-
do a essa Copa do Mundo. Quem você acha que venceu o tetra?
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Ficha técnica

Nome: Claudio André Mergen Taffarel

Local e data de nascimento: Santa Rosa, RS, 8 de maio de 1966

Estado civil: Casado

Esposa: Andrea

Filhos: Catherine e Cláudio

Livro favorito: A Bíblia

Herói: Jesus

Objetivo de vida: Andar sempre de cabeça erguida, sendo justo e 

ajudando a quem precisa 

Ambição secreta: Não tenho

A maior alegria da carreira: Vitória na Copa de 1994 

A maior frustração: Derrota na Copa de 1998 

Hobby: Pesca

O que gostaria de ser se não fosse o que é? Militar

O que gostaria de fazer depois de se aposentar? Morar  

na Itália

Como gostaria de ser lembrado daqui a 100 anos? Como um 

bom companheiro

Clubes ou equipes de que participou: Sport Club Internacional 

(RS); Parma Calcio e A. C. Reggiana (Itália); Atlético Mineiro (MG); 

e Galatasaray (Turquia); Seleção Gaúcha de Juniores, Seleção 

Brasileira de Juvenis e Seleção Brasileira de Futebol de 1989 a 1998 

Títulos conquistados: 

• Campeão mundial de juniores de 1985

• Campeão pan-americano de 1987

• Vice-campeão olímpico de 1988

• Campeão da Copa da Itália de 1992 e de 2002

• Campeão da Eurocopa de 1993

• Campeão da Copa do Mundo de 1994

• Campeão mineiro de 1995 pelo Atlético Mineiro
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•  Vice-campeão da Copa Conmebol de 1995 e de 1996 pelo 

Atlético Mineiro

• Campeão da Copa Conmebol de 1997

• Campeão da Copa América de 1997

• Campeão da Copa das Confederações de 1997

• Vice-campeão da Copa do Mundo de 1998

• Campeão turco de 1998,1999 e 2000

•  Campeão da Copa Turca de 1998 e de 1999 pelo Galatasaray

• Campeão da Copa da UEFA de 2000

• Campeão da Supercopa Europeia de 2001 

 


