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A MONTANHA

Foi por isso que você me trouxe para o alto do Monte Cinco? Para que 
pudesse ver Israel? Para que pudesse ver o vale, a cidade, as outras montanhas, 
as rochas e as nuvens? O Senhor costumava mandar seus profetas subir as mon-
tanhas para conversar com Ele. Eu sempre me perguntei por que fazia isto, e 
agora entendo a resposta: quando estamos no alto, somos capazes de ver tudo 
pequeno. Nossas glórias e nossas tristezas deixam de ser importantes. Aquilo que 
conquistamos ou perdemos fica lá embaixo. Do alto da montanha, você vê como 
o mundo é grande, e os horizontes são largos. (...) 

Elias ficou na montanha até o final dos seus dias. Conta a Bíblia que certa 
tarde, quando conversava com Eliseu – o profeta que nomeara seu sucessor –, 
um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro; e Elias subiu aos 
céus num rodamoinho.

 (O Monte Cinco – Paulo Coelho)

Quando li o trecho deste livro pela primeira vez, com 24 anos de ida-
de, eu não tinha a mínima noção do que a vida guardava para mim num 
futuro próximo. Mas em breve estaria sendo chamado para o alto de uma 
grande montanha para encontrar Deus. Esta linda montanha se chamava 
Alma. Na base, olhando para cima, parecia amedrontador o fato de ter 
que subir toda ela, correndo diversos riscos ao longo do caminho. Parecia 
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impossível! Será que eu conseguiria enfrentar todos os desafios e provas? Só 
sabia que, em algum momento, antes de vir para esta vida, me propus a esse 
desafio inevitável. Será que aprenderia as lições? Não sabia responder essas 
perguntas. Mas tinha certeza que eu queria conversar com Deus! Queria 
escutá-Lo! Queria conhecê-Lo! E, para isso, tinha que ir no âmago do meu 
Ser, para minha Essência, na raiz de minha Alma.

 E você? Já foi chamado ou subiu no alto de uma montanha para 
encontrar sua Essência? Está pronto para subir a montanha da sua Alma e 
encontrar o Infinito? 

Não há tragédia, mas o inevitável. Tudo tem sua razão de ser: você só 
precisa saber distinguir o que é passageiro, do que é definitivo.

– O que é passageiro?, perguntou Elias.
– O inevitável.
– E o que é definitivo?
– As lições do inevitável. 
(O Monte Cinco – Paulo Coelho)

O meu desejo, a partir do relato de parte de minha vida na forma deste 
livro, é de que você possa lembrar o seu caminho de reencontro com a sua 
própria Alma! Que você tenha sucesso!

PRIMEIROS ANOS

Não me recordo de muitos eventos de quando era bem pequeno, e é 
mesmo muito difícil lembrar a idade sobre certos fatos ocorridos. Eu era 
muito "na minha", bem silencioso, muito mais introspectivo. Não era mui-
to de falar em casa, apreciava mais o silêncio. O que talvez até incomodasse 
alguns familiares que gostavam de falar muito. Até hoje é uma característica 
bem marcante minha, gosto muito do silêncio, de falar somente o neces-
sário. Lembro-me, entretanto, de ser acompanhado por uma sensação de 
inquietude interior muito grande, tinha uma mente muito questionadora. 
Uma espécie de menino "fora do mundo". Uma sensação sempre esteve 
presente, desde cedo na infância, de que algo estava faltando, mas não tinha 
ideia alguma do que era.
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Minha mãe contou-me algumas histórias de quando era pequeno. 
Como quando eu estava sentado na grama da fazenda, indo em direção a 
fezes de ovelha, achando que eram bolinhas de chocolate... ou de tomar es-
condido quase meia cartela de aspirina infantil, porque gostava do gostinho 
do remédio na boca. Talvez seja por isso que não tive quase dores de cabeça 
na infância. Ela falava que eu não gostava muito de bico (chupeta) e que, na 
verdade, amava andar com uma mamadeira com coca-cola pendurada na 
boca. Lembro-me também de falar que, quando crescesse, não queria servir 
o exército nem ir para o quartel. Não porque pensava muito em guerras, e 
sim porque eles só serviam suco de uva no almoço, do que eu não gostava. 
Minha mãe levou-me em um ortopedista porque eu tinha as pernas cha-
madas de "tesoura", as tíbias eram um pouco tortas para fora. O médico 
sugeriu a ela que eu colocasse botas ortopédicas e não me inscrevesse em 
esportes, pois seria provável que não conseguisse fazer nada. Lógico que ela 
pediu outras opiniões e colocou-me no futebol e na natação. E, no curso 
do tempo, minhas pernas naturalmente tomaram o formato contrário ao de 
tesoura, permitindo-me viver tudo que viveria posteriormente no mundo 
dos esportes.

Algumas das lembranças mais marcantes desse período são os Natais 
na casa da minha avó paterna. Lembro-me de, no início, ter até medo do 
Papai Noel, achava ele meio louco por usar roupas de inverno no calorão 
de Porto Alegre, porque ele suava demais. Apesar de o Natal ser uma data 
em que se recebia muitos presentes, comia-se muito e encontrava-se fami-
liares, nunca foi um momento de extrema alegria para mim. Eu sentia uma 
certa tristeza, uma melancolia natalina. Não entendia muito bem, como 
criança, o seu significado. Claro, era o nascimento de Jesus Cristo, mas 
já sentia também que ele tinha morrido e sido crucificado, pois essa era a 
imagem que se via na maioria dos lugares e das igrejas. O que, para mim, 
não fazia muito sentido, pois não era a única coisa que ele tinha feito, nem 
era a única e mais feliz parte da vida; e, no entanto, assim ele era lembrado. 
Não fazia sentido, então, as famílias reunindo-se, distribuindo um monte 
de comida, presentes... E aquelas pessoas que não tinham como comprar 
presentes? Ou aquelas que não podiam passar o Natal com as suas famílias?

Estava dentro do carro com a minha família, indo para mais um Na-
tal na casa da minha avó paterna. No trajeto, vi um ônibus passar e senti 
que aquele motorista estava trabalhando e não iria passar o Natal com sua 
família. E o porteiro do prédio onde morava a minha avó também traba-
lhava na noite natalina. Ele não teria Natal? Que Natal é esse? Quantas 
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crianças também não podiam receber presentes? Esse era meu pensamento 
de criança. Muitas vezes, eu ia para a sacada da minha avó, no lado onde 
tinha a mesa com o banquete natalino. Ficava ali observando, olhava todos 
os prédios, todas as luzes, pessoas passando, e ao mesmo tempo via, por 
exemplo, passar na rua um senhor com uma carrocinha lá embaixo, bem ao 
longe... Aquilo me fazia doer o coração. Algumas vezes, várias vezes, para 
dizer a verdade, sem a minha família saber, eu chorava na sacada. De algu-
ma forma, eu sentia ali o “outro lado” do Natal naqueles dias. Amor seria 
só dar presentes para familiares?

Batizado na Igreja Católica, fiz a primeira comunhão na Igreja do Me-
nino Deus, em Porto Alegre. Costumava ir na missa com minha família 
todos os finais de semana. Eu não gostava de ir na igreja todo domingo, 
achava muito chata toda aquela repetição. Não conseguia entender algumas 
coisas e me questionava internamente. Pensava: "Por que colocam uma 
estátua de Jesus crucificado, sofrendo, em todas as igrejas? Não existiria 
nenhuma outra lembrança de Jesus? Ele não tinha feito mais nada a não ser 
morrer na cruz?”. E aquelas imagens em que ele está irradiando amor do 
coração? Estas, sim, faziam muito mais sentido para mim. Tive uma edu-
cação religiosa católica, tanto nas escolas que frequentei quanto em casa. 
Meus pais me colocaram na catequese, onde fui todas as semanas durante 
dois anos. Eu não gostava muito de participar, achava um tédio, na real, 
mas tinha curiosidade e medo com relação ao sabor da hóstia. Como eu ia 
saber se iria gostar daquilo? Eu não gostava de comer qualquer coisa, era 
muito chato para comida. Era um parto para me fazer comer. Se eu não 
gostasse do cheiro da comida, não comia. Interessante de perceber que al-
guns alimentos, desde pequeno, eu não tolerava, e muitos desses alimentos, 
posteriormente, fui aprender que não eram benéficos para a mente e para a 
meditação, de acordo com a Yoga, a Ayurveda e outras tradições espirituais.

Uma aula em particular de catequese me marcou. Falando sobre a 
Oração do Credo, que é geralmente logo após o sermão do padre na igreja 
(que achava a pior parte da missa – o que mais gostava era do Pai-Nosso 
e de saudar uns aos outros, assim como o Cordeiro de Deus, até porque já 
estava quase no final da missa). A catequista perguntou em quantas coisas 
cremos na Oração do Credo. Eu respondi que somente em Deus Pai e em 
Jesus Cristo, e ela “abriu” meus olhos dizendo que todas as partes da oração 
consistiam em credos.

Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra. E em Jesus 
Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito 
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Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, 
morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, su-
biu aos Céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de 
vir a julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católi-
ca, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, 
na vida eterna.

Amém.

Eu não acreditava na "Santa” Igreja Católica, nunca me soou bem in-
ternamente. Não conseguia rezar essa parte com vontade. E como poderia 
alguém nascer de uma virgem? Pôncio Pilatos, para mim, era um lugar! 
E se Jesus era o único filho, por que ele nos chamava de irmãos e irmãs? 
E a confissão, então? Se eu tinha aprendido desde pequeno que poderia 
rezar diretamente para o "Papai do Céu", por que eu precisaria de um in-
termediário para perdoar meus pecados? Não bastaria Deus saber do meu 
arrependimento? Por que eu teria que contar as minha coisas para um ho-
mem totalmente estranho? Ele não era um ser humano como eu? Diversos 
questionamentos para uma mente de criança. Mas, no fundo, eu só queria 
jogar futebol com meus amigos. Brincar, fazer esporte. Colecionar camisas 
de futebol e de basquete. Jogar jogos e videogame nos finais de semana. 
Enfim, ser criança! 

O INÍCIO NO BASQUETE

Aos 6 anos de idade, eu e meu irmão entramos na escolinha de bas-
quete Celso Scarpini, um ex-jogador da seleção brasileira profissional. Lá 
comecei a jogar e continuei até os 10, 11 anos. Jogava futebol ao mesmo 
tempo, amava jogar futebol, jogava campeonato pela escola, e também fazia 
escolinha no Bráulio, um ex-jogador de futebol profissional. Na verdade, 
o futebol era a minha paixão, muito mais do que o basquete. Queria virar 
jogador profissional, sonhava com futebol, dormia de chuteiras ou com 
tênis de futebol de salão.

Quando nos mudamos para nossa casa no bairro Menino Deus, em 
Porto Alegre, meu pai construiu uma pequena quadra de esportes. Eu e 
meu irmão jogávamos futebol, basquete, tênis e “praticávamos” artes mar-
ciais, como boxe, muay thai, karatê, porque sempre brigávamos. Não tinha 
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um esporte ou jogo que não acabasse em briga ou discussão. Geralmente eu 
apanhava e saía chorando, porque eu era bem menor do que ele, três anos 
e meio de diferença. Quase sempre acabava o jogo por agressão de alguma 
parte. Sempre um de nós implicava com o outro... coisas de irmãos. Não 
preciso dizer que não acabava nada bem. Acho que, desde de pequeno, tive 
desafios interessantes. Sempre me puxando para um nível acima.

Com 10 para 11 anos, fui jogar um campeonato estadual em Santa 
Maria. Apesar de a escolinha do Celso Scarpini ser muito fraca, comparada 
a grandes clubes do estado, como União, SOGIPA e Santa Maria (demais 
times participantes), fui escolhido como jogador destaque de minha equi-
pe, pois tinha sido um dos cestinhas do quadrangular. Isso rendeu-me um 
convite para ir jogar na SOGIPA. O convite primeiro partiu do Seu Zé 
(roupeiro do time, que chamava todo mundo de “Pateta”) e, se não me 
engano, depois, o Pena, que era técnico da categoria mini, conversou com 
meus pais na arquibancada do ginásio.

No ano seguinte, fui jogar na SOGIPA com o técnico João Willi, 
da categoria de minibasquete (professor do Colégio Israelita – claramente 
vejo hoje, aqui, a minha primeira ligação e aprendizado com o povo ju-
deu). Logo no primeiro ou segundo mês de treinos, o Pitu, que se tornou 
um grande amigo posteriormente, era na época jogador do profissional e 
técnico da categoria do mirim pré-infantil e infantil, onde conheci meus 
melhores amigos da SOGIPA, começando com Paulinho, Bernardo, João-
zinho, Gabriel.

Comecei a destacar-me um pouco mais e, nesse mesmo período de 
11 para 12 anos de idade, fui convocado para a minha primeira seleção 
gaúcha, com o técnico uruguaio Larralde. Treinamos no Ginásio do Te-
sourinha, em Porto Alegre, e em outros lugares também, e eu acabei sendo 
um dos dois últimos cortes, sendo o único convocado da categoria abai-
xo (mini). Ele deu preferência a um jogador que era um ano mais velho 
na época, o Luís Fernando, que jogava no Corinthians de Santa Cruz do 
Sul. Foi uma das minhas primeiras tristezas no esporte, mas o que percebi, 
posteriormente, era que, quando eu tinha alguma derrota, aquilo gerava 
mais energia interna para atingir meus objetivos, que na época eram todos 
ligados ao basquete.

Foi bem dolorido para mim. Acho que todas as quedas que tive sem-
pre me serviram como um motor de motivação para continuar e lutar um 
pouco mais. Sempre acreditava na superação. Então, sempre treinava um 
pouco mais, sonhava o tempo todo. O sonho de virar jogador profissional 
da NBA já me alimentava.
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Nessa fase, tomei conhecimento do livro O Tao do Esporte. Era um 
primeiro contato concreto com o conhecimento espiritual, sem nem saber 
do que se tratava. O livro continha muitas visualizações, afirmações, pro-
gramação neurolinguística (PNL) e reflexões sobre os princípios do Taoís-
mo adaptados ao esporte, o que poderia me auxiliar nas quadras. Entre as 
visualizações que mais fazia, uma delas servia para terminar com o medo do 
fracasso e o medo do sucesso, alguns dos medos que atingem muitos atletas, 
inclusive eu na época. 

Assim como o tumulto da tempestade traz a chuva benfazeja, que permite 
à vida florescer, também nos assuntos humanos os períodos de progresso são 
precedidos por tempos de confusão. O sucesso chega para os que conseguem ser 
firmes durante a tempestade. (I Ching n.3)

 (O Tao do Esporte – Chungliang Al Huang & Jerry Lynch)

Uma visualização que me marcou muito foi a de confiança. Nessa vi-
sualização, a indicação era para imaginar-me extremamente autoconfiante 
sobre minha capacidade de atuação. Em estado de relaxamento, era para me 
lembrar de uma época em que me sentia confiante sobre meu desempenho. 
Poderia ter sido em um treino ou no auge de uma competição. Era para me 
sentir unido ao esporte, meu jogo sendo uma extensão de minha grandeza 
interior; sentir o otimismo e a alegria de atuar com perfeição. Daí, associar 
essa sensação a uma âncora, como um círculo formado pelos dedos indica-
dor e polegar, o que se tornou o meu primeiro mudra! Esse era meu ponto 
de referência para sensação de confiança no jogo. Era para utilizá-lo sempre 
nos momentos de enfraquecimento da confiança. No final da visualização, 
era para me ver calmo e confiante, entrando em quadra e desempenhando 
o que eu sabia que podia. A capacidade de atuar num estado de total con-
fiança em minha capacidade de atuar bem, sob quaisquer circunstâncias.

Além disso, havia algumas afirmações para mentalizar e expressar jun-
to com a âncora: “calmo e confiante, jogo melhor”; “não importa o placar, 
jogo muito bem”. Não é necessário dizer que utilizava diversos momentos 
de vários jogos, tanto pela escola quanto pelo clube Sogipa. Às vezes, sem 
nem perceber, estava fazendo o círculo com os dedos e aquilo foi-se incor-
porando na minha rotina de jogos e, principalmente, nos momentos finais 
e decisivos, como lances livres no final de partidas disputadas. Com certeza, 
já entrava em contato com o poder da mente e o quanto poderíamos treinar 
para conseguir o que objetivamos.
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Minha mãe já falava que era para me imaginar treinando arremessos e 
fazendo cestas, que aí teria um resultado concreto, pois dizia que a mente 
não diferenciava o “real” do imaginado. Ela comentava que talvez eu nem 
precisasse treinar tanto se conseguisse fazer isso acreditando totalmente. 
Tinha entrado em contato concreto com o trabalho mental, o poder do 
pensamento e da mente, e como poderíamos explorar mais nosso potencial 
a partir do controle da mente. 

Os anos passaram-se e eu permanecia jogando na Sogipa, sempre duas 
ou até três categorias acima da minha idade. Comecei a sentir o gosto do 
sucesso e despontar no cenário do basquete gaúcho, com o acúmulo de tí-
tulos estaduais e convocações para seleções gaúchas. Aos 14 anos de idade, 
fui convocado para uma seleção da região Sul, jogando em Rio Claro (SP), 
com várias seleções de outros estados. Recebi minha primeira proposta para 
jogar em São Paulo, o centro do basquete no país. A equipe que mais me 
assediou foi o Dharma/Yara, de Franca (que ironia do destino... o Dharma 
estava me chamando para sair de casa e ir paro mundo), um time forte e 
repleto de craques da seleção brasileira. E nas categorias de base deles havia 
jogadores como o Kaçamba (Daniel Campos) e o Renato (jogador de Rio 
Preto, um dos melhores laterais da sua geração). O problema é que eu tinha 
apenas 14 anos e já queria sair de casa, voar longe, como mencionei antes, 
não tinha o chip de tanto apego familiar, não tinha o medo de desbravar. 
Meu pai e minha mãe não deixaram, por óbvio. Imaginem só, um adoles-
cente de 14 anos já querendo sair de casa e fazer sua vida! 

Sempre tive muita honra, amor e respeito pela minha família. A ques-
tão é que entendia ter nascido com um “chip” diferente, meio cidadão do 
mundo, uma preparação interna no meu DNA. Essa sensação de conexão 
familiar sem amarras faria mais sentido para mim no futuro, quando in-
ternamente me liberei da família pessoal e passei a enxergar e pertencer à 
família humanidade, e posteriormente à família Universal. Isso não quer 
dizer que havia deixado minha família para trás, pelo contrário, honrava 
muito mais meus familiares de sangue, para além do físico! E também sabia 
que o verdadeiro aprendizado espiritual estava nos alicerces invisíveis da 
"luta" em casa.

Se formos relacionar com a astrologia, essa é uma das características 
também do signo de Sagitário, que gosta de viajar, de se aventurar em no-
vos desafios, principalmente os que têm sabor de “impossível”. Meu lema 
sagitariano sempre foi “o impossível só é impossível até que alguém prove 
o contrário”. E para quem será impossível, quando o Criador de tudo está 
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dentro de nós? Quem teria coragem de estabelecer limites ao Infinito e Sem 
Limites? Somente nosso próprio ego, nossa própria mente distorcida. Mas 
vamos por partes, chegaremos a esse assunto em breve.

Lembro-me de uma viagem de ônibus de volta de Rio Claro (SP) 
para Porto Alegre, quando escutava a música Pensamento, da banda Cidade 
Negra, e me animava (otimismo, outra característica sagitariana) em buscar 
meus sonhos e tornar-me um jogador de basquete profissional. As músicas 
sempre serviram em diversos momentos como veículo de mensagens, basta-
va ficar atento. É impressionante como o Universo constantemente utiliza 
diversos meios para falar conosco e o quanto não prestamos atenção a todas 
as sincronicidades e mensagens.

Apesar de o meu ego entender uma parte mais superficial da música, 
tenho certeza que minha alma já escutava mensagens mais profundas, men-
sagens ligadas à realização de quem verdadeiramente somos. 

Custe o tempo que custar
Que esse dia virá
Nunca pense em desistir, não
Te aconselho a prosseguir
O tempo voa, rapaz
Pegue seu sonho, rapaz
A melhor hora e o momento
É você quem faz
Faça por onde e eu te ajudarei

No ano seguinte, participei de um campeonato nacional de seleções 
de estados pelo Rio Grande do Sul, em Matão, no interior de São Paulo. O 
campeonato era de uma categoria com atletas até dois anos mais velhos que 
eu. Tive uma boa atuação, ainda como coadjuvante na equipe, e consegui-
mos a terceira colocação. O mais interessante do campeonato foi que, dos 
12 atletas convocados, cinco eram da Sogipa. Pelo entrosamento que existia 
entre esses jogadores, quando estavam em quadra juntos, a seleção tinha 
o melhor rendimento coletivo. Era interessante de ver que, mesmo tendo 
vários outros jogadores talentosos no elenco, quando um grupo se une por 
um objetivo comum e se sintoniza, o resultado ou consequência é muito 
mais do que a simples soma das partes. Na época, o técnico da seleção do 
estado de São Paulo era o Ênio Vecchi, que posteriormente seria o técnico 
da seleção brasileira na minha própria categoria de idade. O fato de eu ter 
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desempenhado um bom campeonato garantiu minha convocação para a 
seleção brasileira da minha idade.

Logo após o campeonato de seleções estaduais, fui convocado para a 
seleção brasileira de basquete na categoria cadete. 

Joguei no campeonato sul-americano no Peru, mas perdemos na final 
para a seleção da Argentina! Na seleção da Argentina jogavam o Luis Scola 
e o Andrés Nocioni, que posteriormente foram contratados para jogar na 
liga americana (NBA). Foi uma grande tristeza para mim termos perdido 
aquele campeonato. Lembro que chorei a noite inteira sentado no corredor 
do hotel, conversando com meu companheiro de quarto Márcio Cipriano 
(hoje músico e Coach), Rodrigo Viegas e Daniel Campos (um grande ami-
go, que hoje trabalha também com desenvolvimento humano). Era sim-
plesmente inacreditável. Ganhávamos até o final do jogo e, nos últimos 
segundos, tudo virou. Lembro-me de falar por telefone com meu pai e ele 
ter comentado de sentir a minha dor... estava presente no campo quântico 
de forma notável; quando queremos, podemos acessá-lo.

No final do ano de 1995, o ex-jogador da Sogipa Rogério Klafke, que 
integrava a seleção brasileira adulta, e o Evandro Saraiva comentaram com 
o técnico Hélio Rubens Garcia sobre mim e me indicaram para o elenco do 
time Cougar/Franca. Essa indicação resultou em um convite para jogar lá, 
na capital nacional do basquete. Então, com 16 anos de idade, saí de casa 
para me aventurar pelo mundo. Você se lembra dos seus primeiros sonhos? 
O que aconteceu com aquela criança ou adolescente idealista que sonhava 
com algo a mais?

SAINDO DE CASA

Meu pai acompanhou-me na viagem. Honrava muito a sua presença. 
Ele sempre foi um pilar na nossa família, um pilar de suporte. Ele relata que 
quando voltou sozinho para Porto Alegre, sentiu muita tristeza e chorou 
muito no ônibus de Franca a Ribeirão Preto. Imaginem só, deixar um filho 
de 16 anos no outro lado do país, sozinho, não é uma tarefa nada fácil para 
nenhum pai ou mãe. Minha mãe também ficou em Porto Alegre e sentiu 
muito a minha partida. Sempre que passava pelo meu quarto vazio em 
casa, sentia um aperto muito forte no peito, e contou-me posteriormen-
te que chorou muito nas primeiras semanas. Não consigo imaginar como 


