
A Ética do compromisso

O Pequeno Rei, Jay C. I.
Versão em português 



Havia uma vez um 
pequeno Rei. 
O seu nome era 
Jay Cidadão I. 
Jay C. I. estava 
sempre triste.
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Quando olhava em volta ele só via 
egoísmo. Ninguém se preocupava com 
os seus concidadãos. Os pequenos Reis 
cinzentos só pensava neles próprios, 
os grandes Reis cinzentos eram ainda 
piores. Apesar disso, nenhum dos Reis 
era feliz. 

Que situação tão terrível! 

O pequeno Rei Jay C. I queria mudar 
isto. Ele queria fazer algo pelos seus 
concidadãos: pelas crianças, pelos 
negócios, pela educação, pelos pobres 
e pelos bairros. 

E ele queria 
também rir. 
Queria ter 
alegria na vida, 
aprender algo e 
descobrir este 
mundo maravilhoso! 

Mas como podia ele, um 
pequeno Rei, fazer isto 
sozinho? 
Ponderou e ponderou… 
e de repente teve uma ideia! 



“Porque não falar com os 
outros Reis que também 
queriam mudar as suas 

vidas?” Pensou o 
pequeno Rei. 

“Aprender é uma 
chave do sucesso”, 

continuo firmemente 
Jay C. I. Então ele partiu 

numa longa viagem para 
visitar outros Reis.

A Rainha ciano disse: 

“Uma grande pessoa pergunta não o 
que o país pode fazer por ele, mas o que ele 

pode fazer pelo seu país. Isso é fraternidade real. 
Faz isso e serás feliz.”



Que grande conselho. Com passo ágil, o pequeno 
Rei Jay C. I, continuou a sua viagem… “O homem que removeu 

a montanha era o mesmo que começou a 
carregar as pequenas pedras. Se nós começamos 
com um pequeno passo, até as grandes tarefas 

serão realizadas. Nós podemos alcançar os 
objetivos das Nações Unidas. 

A paz é possível.”

O Rei verde sabia: 



O Rei vermelho aconselhou-o:
“Fantástico!” Pensou o pequeno Rei JaY C. I, “começar 
é a chave para uma mudança positiva”. 
E assim ele continuou a sua viagem…

“No mercado, vende antes canas de 
pesca do que peixe. Se as pessoas aprendem 
a pescar, elas aprendem a ajudar-se a sim 
mesmas. Autoajuda é o nosso dever. É a 
liberdade. As pessoas que são livres, 

defendem a justiça.”



A Rainha lilás disse-lhe:

“O maior tesouro de uma pessoa 
não são as suas posses materiais. O seu 

maior tesouro é o seu caráter e personalidade. 
Quanto mais treinas o teu caracter, melhor 

poderás servir a sociedade.”

“Ótimo”, pensou Jay C. I. “isto é útil”. 
Com um sorriso o pequeno Rei continuou…



O Rei verde sabia:

“Uma grande pessoa lidera 
com justiça e sem preferências ou prejuízos. 

Liderança só é credível quando aplica as mesmas 
regras para todos. Nem relacionamentos, nem 

amizades determinam a aplicação, 
apenas a lei.”

“Treinar o meu caráter durante a minha vida. 
Parece-me bem. Desta forma ficaremos atentos a 
adversidade enfrentada pelos nossos concidadãos”. 
Pensou Jay C. I. O pequeno Rei viajou mais…



O Rei laranja disse:

“Onde quer que vás, vai com 
coração aberto. Lembra-te que nada vem de 

nós próprios e que qualquer ação só tem valor 
se fizeres voluntariamente e de 

coração aberto.”

Isso torna a vida em comum muito mais feliz, 
quando não há preferência só pelos amigos. As 
mesmas regras aplicam-se a todos. Esta é uma boa 
ideia. Com esta ideia em mente Jay C. I continuou 
as suas viagens…



Jay C. I. decidiu aplicar o que as Rainhas e os Reis o 
aconselharam a fazer.

Ele deixou o seu povo viajar para que eles experimentassem 
o mesmo que ele. Eles deveriam fazer o bem pelo mundo e 
divertirem-se ao mesmo tempo. Eles deveriam abrir as suas 
casas para que outros os pudessem visitar. Eles criaram 
regras para que os seus visitantes tivessem também de 

aplicar. Foi divertido.
De repente o pequeno Rei 
Jay C. I olhou para cima 
e não acreditou no que 
via. À distância ele viu um 
castelo? Estava de volta 
a casa? 

Ele viajou feliz e sem 
esforço à volta do mundo 
e tinha recebido grandes 
conselhos.



Um dia, todos os Reis reuniram-se outra vez. Eles 
festejaram todo o dia e noite e aprenderam uns com os 

outros e conheceram-se melhor. 
Eles até deram um nome ao seu grupo, Jaycees, 

em honra do pequeno Rei Jay C. I.

Os outros Reis compreenderam que tinham apreendido muito 
com o pequeno Rei Jay C. I. Eles eram muito mais felizes, 
porque Jay C. I. não tinha guardado nada para ele. Ele 
partilhou os bons conselhos com os outros Reis. 
Todos os dias, eles fizeram o mundo um bocadinho melhor.



E porque os encontros foram tão maravilhosos, eles 
começaram a organizar conferências pelo menos duas 
vezes por ano. 

Eles encontraram-se no Congresso Mundial, nas 
conferências de área, nas conferências nacionais e 
até locais, e foram capazes de criar plataformas 
para partilha.

Finalmente, eles tinham uma vantagem sobre os 
grandes, maus egoístas! 
Os Jaycee tornaram-se mais felizes. Tornaram-se 
mais justos. Eles tornaram os seus países mais 
coloridos e acabaram a rir em conjunto.



Nós acreditamos: 

•	 Que a fé em Deus dá sentido e finalidade à vida
•	  

Que a fraternidade entre os homens transcende a 
soberania das nações 

•	 Que a justiça econômica pode ser melhor obtida  
por homens livres, através da livre iniciativa 

•	 Que os governos devem ser de leis mais que de 
homens 

•	 Que o grande tesouro da terra está na  
personalidade humana 

•	 E que servir a humanidade é a melhor obra de  
uma vida.

Daqui surgiu uma 
ética de 
compromisso. 

Cada Rei escreveu 
os seus pensamentos 
e em conjunto 
criaram o seu credo.

www.jci.cc



Queremos mostrar o poder que a JCI tem. Nós 
somos a diversidade que não se encontra noutro 

sítio do mundo. Cada um de nós fala para além do 
idioma oficial do seu país, mas também a língua 
materna, a língua paterna, o idioma regional, o 

idioma tribal.

Vamos demonstrá-lo!

Agradecemos que nos ajude a contar a nossa 
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