
 
DEPOIMENTOS 

Por não ser leitor frequente da Bíblia, fiquei surpreso ao perceber,  no livro de William Douglas 
e Rubens Teixeira, que conceitos escritos há milênios e por eles citados, se encaixam como 
receitas para transformar sonhos profissionais e pessoais em realidade. 
Hans Donner - designer 

 
 

Eu considero os ensinamentos da Bíblia tão válidos nos dias de hoje quanto nos tempos 
antigos. Ela é rica em sabedoria e inspiração. Com freqüência eu cito passagens do Novo 
Testamento em meu dia a dia empresarial. Meu versículo favorito é Mateus 7:7 "Pedi e 
recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á". 
Carlos Wizard Martins - Presidente da Rede de Escolas Wizard, autor do livro Desperte o 
Milionário que há em Você 
 
 
Esta obra ressalta os princípios necessários e fundamentais para se alcançar o sucesso, e mais 
ainda, para viver este sucesso, seja profissionalmente ou em outro contexto social. À luz das 
revelações constantes daquele que é o Livro dos Livros, os autores direcionam o leitor a atuar, 
no seu ambiente institucional, com foco, visão empreendedora, coragem, sabedoria, correção, 
simplicidade, respeito à vida, cuidado com as diferenças e planejamento do tempo. São 
orientações que conduzem o leitor a encontrar a felicidade no trabalho e se auto realizar. São 
orientações para toda vida".  
Sérgio Machado – Presidente da Transpetro 
 
 
 “Me surpreendeu positivamente a leitura desse livro, pois o mesmo conseguiu encontrar um 
novo sentido a nossa Bíblia Sagrada agora também no quesito empreendedorismo. Os autores 
William Douglas e Rubens Teixeira estão de parabéns pela clareza do texto aliada ao conteúdo 
riquíssimo”. 
Sidney Oliveira – Presidente ULTRAFARMA   
 
 
O livro que traz esse título, que é feliz e verdadeiro, editado pela Impetus,  tem a autoria de 
duas figuras eminentes, a do Dr. William Douglas, nobre juiz federal e mestre de Direito e a do 
Dr. Rubens Teixeira,  doutor em economia  e mestre em engenharia nuclear, torna-se pela 
sabedoria de  suas setenta leis  e a fonte de séria pesquisa, uma lição fundamental a todos os 
que, crentes ou não, almejam ascender na sociedade dos homens,   não só pelo 
desenvolvimento da personalidade, pela estratégia, liderança, marketing pessoal e espírito 
empreendedor.  
 Dir-se-ia que são princípios milenares, contudo, atuais, na medida em que são  postos 
em prática e funcionam como regras de bem viver – consigo mesmo e com o próximo- 
derrubando velhas e já desplumadas regras de procedimento.   E, portanto,  vale “seguir o 
coração”, mas sem perder a cautela e a vigilância; não basta sonhar, há que planejar o rumo; 
trabalho não é castigo, é conquista de alegria; o mal ceifa, o que se isola, erra, o que se omite, 
peca e apenas o  bem recolhe; e  seremos tratados pela forma com que tratarmos; toda a 
perseverança deve ser lúcida ,nunca igual a machado de lâmina cega; a imaginação é um dom, 
mas precisamos  imaginar com grandeza; a espera custa, mas é carvão que faz o diamante. 
 A leitura desta obra nos prende, tendo a ciência de Deus, que é a mais alta, num estilo 
escorreito, paciencioso em ensinar, límpido na maneira de conduzir o leitor, absorvente, 
prevendo que a humildade vem antes da honra, o louvor antes do  murmúrio, a integridade 
como inteligência, a fuga da fraude que não leva a nada ,a não ostentação, o indispensável 



esforço, o apto entusiasmo, a fidelidade, a disciplina no sucesso sem pressa,  a economia 
diligente, sem a perda de generosidade.Perseguindo as leis: da causa e efeito, da 
oportunidade,  da ação; da prudência, do justo ordenamento, do relacionamento e do nome ( 
que se singulariza pela confiabilidade). 
  Este livro se mostra precioso como norma de existir, reparando erros e enganos, 
renovando cânones esquecidos,  baseado na Bíblia, manual do Pai da Eternidade, que não é 
apenas nosso presente, é  futuro. Pondo-nos na condição jubilosa de filhos.  

Sim, esta coletânea, de utilíssima pesquisa e fecundos frutos,  deve ser recebida e 
aclamada como um serviço de amor, experiência e vitória . Sobretudo neste áspero tempo de  
tormentas, crises, falta de perspectivas. Toda ela me faz lembrar o versículo do 
“Deuteronômio”, que me acompanha, como a palavra que merece ser digerida até aos ossos 
:”O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, se só estarás em cima e não debaixo, quando 
obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno, para os guardar e 
fazer”( Deuteronômio
 E estou certo de que  a leitura deste compêndio e a sua mais atenta percepção, ao 
também nos ler por dentro, prepara-nos a uma prosperidade antes não conhecida. E ao segui-
lo, seremos capazes de ser os nossos  sonhos. E por que não ? Os sonhos de Deus. 

, 28: 13.). 

@Carlos Nejar, da Academia Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Filosofia. Poeta, 
ficcionista, autor de A História da Literatura Brasileira ( 2ª ed., Leya) e Os Viventes

 

 ( poesia, 3ª 
edição, Leya). Advogado e Procurador de Justiça do  Rio Grande, aposentado. 

Um oásis de ensinamentos 
Fui premiado pela oportunidade de ler antes do lançamento o livro Sucesso 

Profissional e conhecer as 70 leis baseadas na Bíblia, que realmente funcionam.  
Como eu faria uma viagem de 14 horas para Doha (capital do Qatar), me programei 

para ler este livro durante o vôo. Porém, ao folhear alguns capítulos já na sala de embarque, 
me entusiasmei pelo assunto e pela forma como foi conduzido. Então voltei no tempo e me vi 
como os hebreus que, saindo do Egito, encontraram no deserto as 70 palmeiras e as 12 fontes. 
Posso imaginar a alegria daquele povo no meio de um deserto, ao desfrutar a sombra e o 
frescor daquelas palmeiras.  

À medida que fui lendo cada capítulo, o meu entusiasmo foi aumentando pela 
abordagem adotada pelos autores para expor os princípios verdadeiros que, sendo praticados 
pelas pessoas, são capazes de levam ao sucesso pessoal e profissional, independentemente de 
aceitarem a Jesus como seu único salvador.  

Em minhas palestras para empresas e também nas ministrações em igrejas, venho 
sempre insistindo com a seguinte premissa: “Se a sua vida profissional não está sendo 
vitoriosa, é porque você não está praticando os princípios bíblicos, principalmente aqueles que 
estão no livro de Provérbios.” Isto também serve para os pastores que ainda não aprenderam 
a praticar um bom modelo de gestão em seus ministérios.  

Este é um livro de agradável leitura, mas para ser bem aproveitado recomendo que 
não seja lido de um só fôlego, pois seus comentários vão penetrando passo a passo em nossa 
mente, sendo necessário dar paradas para refletir e absorver profundamente os 
ensinamentos. Confesso que, na leitura de alguns trechos, fiquei várias horas meditando e 
procurando trazer a sabedoria dessas leis para a realidade das pessoas e das empresas, 
inclusive para minha própria vida. 

Como autor de 13 livros até agora, sei por experiência própria o quanto é exaustivo o 
minucioso trabalho de pesquisa feito pelos autores William Douglas e Rubens Teixeira. É um 
livro rico de conteúdo, que depois de ser lido pela primeira vez continuará sendo uma 
referência importante em nosso dia a dia. Uma obra como esta tem tudo para tornar-se o seu 
segundo livro de consulta, já que o primeiro livro será sempre a Bíblia, inesgotável fonte de 
inspiração de todos nós. 



Peço a Deus que as portas deste “oásis” sejam abertas a muitas pessoas e que esses 
ensinamentos funcionem como um bálsamo para as suas almas, trazendo mudanças de 
atitudes para a construção de um mundo melhor. Esta é a proposição central das 70 leis e 
princípios que aqui estão, ao seu alcance. 
Prof. Gretz  - Palestrante motivacional  

 
 

Todos buscam, incansavelmente, o sucesso. Pensam e agem, muitas vezes, de forma 
impensada e imatura, valendo-se apenas de todo o seu conhecimento e tecnicidade, mas nem 
sempre alcançam o desejado. O que está faltando? 

“Sucesso Profissional” é um livro recheado de leis e princípios da Bíblia capazes de 
nortear e ajudar a todas as pessoas que desejam mudanças em suas vidas.  

Se você deseja alcançar ou aumentar o seu sucesso profissional, a leitura desse livro é 
obrigatória, pois com maestria, os autores William Douglas e Rubens Teixeira escolheram nos 
brindar, em cada página, com dicas excelentes, que nos transformarão em profissionais de 
Sucesso.  
Boa leitura! 
Prof. Menegatti, escritor e conferencista – www.menegatti.srv.br 
 
  
Tenho imenso prazer em recomendar o novo livro de o Dr. William Douglas. Ofereço três 
motivos: 1) Seus livros já convenceram um público muito exigente. 2) O livro "Sucesso 
Profissional" é repleto de orientação gerencial bíblica que garante o sucesso de quem a seguir.   
3) As 70 leis e princípios revelam extraordinária criatividade. Mostram que a combinação da 
prática da Palavra de Deus e a boa administração criam sucesso 
Russell Shedd, Ph.D – Teólogo, editor-comentarista da Bíblia Shedd 
 
 
Os princípios são proposições que dispensam deduções e são aceitos como inquestionáveis. 
Em Rotary adotamos “a ética como um princípio que não pode ter fim”.As Leis bíblicas são 
princípios que têm consequências temporais e eternas. Os autores elencaram 70 leis e 
centenas de princípios que funcionam, quando aplicados à vida profissional e à vida financeira, 
independentemente da sua fé. São práticos porque são funcionais e funcionam porque são 
simples e práticos!É verdade sim, “quem falha em planejar, está planejando falhar.” O 
planejamento estratégico alinha a visão; já a Administração Estratégica alinha a ação. Um alvo 
sem orçamento é como um pássaro sem asas. Já um alvo que se torna meta, é mensurável e 
faz parte do orçamento, passa a ser um pássaro com asas, e um jato turbinado. Ler esta obra e 
praticar as leis e os princípios bíblicos aqui elencados é o mesmo que palmilhar a estrada do 
sucesso profissional e financeiro. Recomendo a obra porque conheço e admiro os seus 
autores: Acad. William Douglas e Acad. Rubens Teixeira, são imortais da AELB- Academia 
Evangélica de Letras do Brasil. A leitura é boa e faz pensar. Foi Ralph Goete quem afirma: “Não 
há nada mais poderoso no mundo, do que uma ideia cujo tempo é chegado.” Esta obra chegou 
na hora certa. 
Rev. Guilhermino Cunha - Presidente da Academia Evangélica de Letras do Brasil - AELB 
 
 
Senti-me muito honrado em receber o convite para apresentar ao público leitor de boas obras, 
o livro SUCESSO PROFISSIONAL. 
Dr. William Douglas é um dos mais renomados congressistas nos vastos campos Jurídico e 
Teológico. Sempre firme em suas convicções cristãs, valorizando a sua fé alicerçada na Santa 
Palavra de Deus. Na sua habilidade de grande palestrante, com a simplicidade de um bom 



cristão, impressiona os que ouvem os seus profundos conhecimentos Jurídicos, sempre 
baseados nos princípios bíblicos. 

Desde a criação da terra, Deus revelou o seu cuidado e amor pelo homem que Ele 
mesmo formou. Compreendemos que, “Plantando Deus um jardim no Eden”, regando com 
quatro braços de rios nascidos do Rio do Eden, fertilizando com toda boa semente, ali Deus 
fixou a excelente morada do homem numa terra rica dos mais preciosos minérios que 
conhecemos. 

Ao ser convocado para nomear toda a espécie de seres viventes criados por Deus, 
Adão demonstrou a sua inteligência, recebendo de Deus aprovação com SUCESSO no seu 
primeiro trabalho. Entendemos, pois, que Deus demonstrou o seu desejo que todos os seres 
humanos vivam bem e com SUCESSO. 

Possuidores de grandes conhecimentos JURÍDICOS e TEOLÓGICOS, os autores nos 
trazem com clareza importantes informações sobre matéria tão desejada por muitos, o 
SUCESSO. Alicerçados no livro sagrado, os escritores, Drs. William Douglas e Rubens Teixeira, 
abordam leis e princípios da Bíblia que ajudam o mover de todos os leitores. 
Obter sucesso é o apanágio de todos os que desejam vencer na vida; e por ser assunto de vital 
importância, o livro SUCESSO PROFISSIONAL nos leva a elucidação do emprego de leis usadas 
no exercício do nosso trabalho em todas as áreas profissionais, abrangendo o viver no 
ministério eclesiástico. 

Por ser um tema tão cobiçado, muitos seminários são realizados, outros livros trazem 
comentários sobre o sucesso, porém, o livro SUCESSO PROFISSIONAL se distancia dos demais 
pelo seu conteúdo Jurídico fundamentado na Palavra de Deus. 
Sendo a Bíblia Sagrada um compêndio completo na orientação da pessoa, e sobre tudo o que 
se relaciona à vida, os autores, na unção divina, nos levam a melhorar o uso das leis e 
princípios bíblicos abordados e vividos a cada instante em nosso labor. Toda essa profunda 
análise à luz da Palavra de Deus, somada às experiências e conhecimentos legais dos autores, 
nos faz sentir credibilidade e clareza no uso dos princípios Bíblicos. Por ser a Bíblia um 
manancial de importantes orientações, também nos mostra conceitos praticáveis que nos 
levam ao SUCESSO. 

As lições explicitadas neste livro produzem aos leitores conhecer melhor o grande 
plano de Deus relacionado ao SUCESSO dos homens. 
Estou certo que a agradável leitura deste importante livro aumentará a sua cultura teológica, e 
o uso das leis Humanas, Físicas e Espirituais. 
José Wellington Bezerra da Costa - Pastor Presidente da CGADB (Convenção Geral das 
Assembleias de Deus do Brasil) 
 
 
Fascinado que estava, nāo consegui abandonar a leitura deste livro até completá -la. Ele 
emociona a alma, enche o coração e desafia a mente. Ele é singular e extraordinário. Singular 
porque não há outra coleção no mercado que, em só volume, desvenda tantos princípios 
universais e os aplica ao sucesso profissional. Extraordinário porque ele ė essencialmente 
cristão sem ser religioso. Um livro que realmente pode enriquecer e mudar a nossa vida.  
Ebenėzer Bittencourt - Diretor Executivo do Instituto Haggai do Brasil 
 


