
Na ética do comprometimento

O Reizinho, Jota C. I.
Versão em Português



por Friedhelm Wachs || Senador # 62758 
Presidente do Senado Europeu em 2018/2019

Tradução: Günther Meyer 
Revisão: Adriana Nunes Machado

Idioma: Portuguese (Brazil)

www.littlekingjci.com

Por favor, ajude-nos a contar nossa história no maior 
número de idiomas possível. Traduza este texto para 

seu dialeto ou idioma regional.



Era uma vez um reizinho chamado Jota 
Cidadão I. 

Jota C. I. estava sempre triste.



Quando ele olhava ao seu redor, via 
apenas egoísmo. Ninguém estava cuidando 

dos cidadãos. Os reizinhos cinzas só 
pensavam neles, os grandes reis cinzas 

eram ainda piores. Mesmo assim, nenhum 
dos reis eram felizes.

 Que situação ruim.

 O reizinho Jota C. I. queria 
mudar isso. Ele queria fazer algo pelos seus 
cidadãos, melhorar os negócios, melhorar 
a educação, ajudar os pobres e fazer mais 

pelos bairros.



E ele também queria rir. Ele queria ter 
uma vida mais divertida, aprender coisas e 

descobrir este maravilhoso mundo.

Mas como ele, um reizinho, fazer tudo isso 
sozinho?

Ele pensou e pensou... e então de repente 
ele teve uma ideia!



“Por que não falar com os outros reis que 
também querem mudar vidas?” ele pensou.
“Aprender com os outros é a chave para o 

sucesso,” continuou Jota C. I com 
convicção.

Assim ele começou uma longa jornada para 
visitar outros reis.



A rainha Ciana disse: 

As pessoas com grandeza não perguntam 
o que seu país pode fazer por eles, mas o 
que eles podem fazer pelo país. Esta é a 

verdadeira fraternidade. Faça isso e você 
vai ser feliz.



Aquela foi uma grande ideia. Saltitando o 
reizinho Jota C. I seguiu a viagem.



A pessoa que moveu a montanha era a 
mesma que começou a mover pequenas 
pedras. Se começarmos com o primeiro 

passo, grandes tarefas podem ser 
realizadas. Podemos alcançar os 

objetivos da ONU. A paz é possível.

O rei Verde disse:



“Que maravilha!” pensou o reizinho Jota 
C. I., “começar é a chave para mudanças 

positivas.” 

E assim ele seguiu viagem...



No mercado, venda caniços em vez 
de peixe. Se as pessoas aprenderem 
a pescar, elas aprenderão a cuidar da 

própria vida. Isso é liberdade. As 
pessoas livres prezam a justiça.

O conselho do rei Vermelho foi:



“Que bom,” pensou Jota C. I, “isso foi muito 
bom.” E sorrindo o reizinho seguiu...



O maior tesouro que uma pessoa pode 
ter não são seus bens, o maior tesouro 

são o caráter e a personalidade. 
Quanto mais você melhora o caráter, 

melhor pode servir a sociedade.

A rainha Roxa disse:



“Melhorar meu caráter por toda a vida. Isto 
soa bem. Isto vai nos manter alertas para 
a adversidade que nossos cidadãos podem 

passar” pensou Jota C. I. 

Assim o reizinho seguiu a viagem...



O grande líder lidera com justiça e sem 
preferências ou preconceitos. 

Liderança só é aceita se ela aplica as 
mesmas regras para todos. Só a lei, 
independentemente de amizades e 

relacionamentos.

O rei Azul falou:



Isso torna a vida em comum muito mais 
feliz, quando a preferência não é só para os 
amigos. As mesmas regras para todos. Que 
grande ideia! Com essa ideia bem guardada, 

Jota C. I. foi andando...



O rei Laranja falou assim:

Onde quer que você vá, vá com todo seu 
coração. Lembre-se que nada acontece 

por acaso e qualquer ação só tem valor se 
for feita voluntariamente e de coração.



De repente o reizinho Jota C. I. levantou 
os olhos e não podia acreditar no que via. À 
distância ele viu um castelo. Estaria ele em 

casa?

Ele viajou feliz e sem muito trabalho pelo 
mundo e recebeu grandes conselhos.



Jota C. I. imediatamente começou a colocar 
em prática os conselhos dos reis.

 Ele deixou seu povo viajar para 
poder ter a mesma experiência que ele 
teve. As pessoas deveriam fazer o bem 

enquanto se divertem.

Eles abriram suas casas para receber 
visitas de outras pessoas. Eles criaram 

regras que os visitantes também tinham que 
seguir. Tudo era muito divertido.



Os outros reis descobriram que tinham 
aprendido muito com o reizinho Jota 

C. I. Eles estavam mais felizes ainda porque 
Jota C. I não tinha guardado nada para si. 

Ele tinha compartilhado os grandes 
conselhos com os outros reis. A cada dia 

eles fizeram o mundo ser um pouco melhor.



Um dia, todos os reis se reuniram de novo. 
Eles fizeram festa o dia todo e também de 
noite e aprenderam muito mais sobre cada 
um. Eles até deram um nome para o grupo. 
Eles se chamaram JCI, em homenagem ao 

reizinho Jota C. I. 



E porque essas reuniões 
eram tão boas, eles 

começaram a organizar 
conferências pelo menos 

duas vezes por ano.
 
Eles se encontravam no 
Congresso Mundial, nas 

Conferências regionais e 
até criaram mecanismos 
locais para intercambiar 

ideias.



Finalmente eles tinham uma vantagem sobre 
os grandes e malvados egoístas!

Os membros da JCI eram muito felizes. 
Eles também ficaram mais justos. Eles 
melhoraram seus países e sempre riam 

muito juntos.





Disso tudo resultou uma ética de 
comprometimento.

Cada rei escreveu suas ideias e juntos eles 
criaram este credo:



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

www.jci.cc



Queremos mostrar o poder que a JCI tem. Somos 
a diversidade que não se encontra em nenhum 

outro lugar do mundo. Cada um fala não apenas o 
idioma do seu país, mas também o dialeto 

materno, paterno, regional e tribal.

Vamos mostrar isso.

Por favor, ajude-nos a contar nossa história no 
maior número de idiomas possível. Traduza este 

texto para seu dialeto ou idioma regional.
Envie a tradução para: 

jcicreed@wachsonian.de
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