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LEMAS DA FAMÍLIA
Sem sacrifício não há vitória

A união faz a força
O bem sempre vence

A família sempre ajuda e protege a família
O pai faz tudo que é certo e não o que a criança quer

CÓDIGOS
Prestar atenção sempre
O treino leva à vitória

Viver com honra e coragem



Salmo 23 

O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará.

Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranqüilas.

Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.

Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás 
comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam.

Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com 
óleo, o meu cálice transborda.

Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e 
habitarei na casa do Senhor por longos dias.
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Dizem que Gandhi orava assim:

“Senhor…
Ajuda-me a dizer a verdade diante dos fortes
e a não dizer mentiras para ganhar o aplauso dos fracos.

Se me dás fortuna, não me tires a razão.
Se me dás o sucesso, não me tires a humildade.
Se me dás humildade, não me tires a dignidade.

Ajuda-me a enxergar o outro lado da moeda.
Não me deixes acusar o outro por traição aos demais,
apenas por não pensar igual a mim.

Ensina-me a amar aos outros como a mim mesmo.

Não deixes que me torne orgulhoso se triunfo,
nem cair em desespero se fracasso.

Mas recorda-me que o fracasso
é a experiência que precede ao triunfo.
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Ensina-me que perdoar é um sinal de grandeza
e que a vingança é um sinal de baixeza.

Se não me deres o êxito, dá-me forças para aprender com o fracasso.

Se eu ofender as pessoas, dá-me a coragem para desculpar-me,
e se as pessoas me ofenderem, dá-me a grandeza de perdoá-las.
“Senhor, se eu me esquecer de ti, nunca te esqueças de mim”.
        Mahatma Gandhi
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VIDA EM FAMÍLIA 
 Família é a base para uma vida completa. Mesmo com todas as dificuldades que isso 
implique.

   Por isso é muito importante, eu diria até essencial, a constante atenção mútua dentro 
da família.

  É preciso cuidado diário com cada membro.

  Gestos gentis dos pais para os filhos e vice-versa podem representar poderoso antídoto 
contra os males da alma.

 Não há nada que será mais esperançoso que saber que seus pais estarão lá por você.

 Seja nos momentos ruins ou nos momentos de  parar o fôlego.

 Assim, abrace seus pais e fale “EU TE AMO” em toda e qualquer oportunidade que tiver. 

 Talvez você não tenha oportunidade quando você quiser.
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AMIGOS 
 Amigos são família que você escolhe.
Escolha bem seus amigos, pois todos nós precisamos deles, nos bons momentos e nos 
momentos difíceis.
 Sempre seja você mesmo com seus amigos. Trate todos eles com consideração, com 
atenção e acima de tudo confie neles e se faça confiar.
 Lembre-se que a gratidão pode salvar vidas, pode mudar histórias.
 Mas, mesmo na companhia dos seus amigos, sempre respeite seus limites e nunca traia 
seus princípios e sua consciência.
 Milan Kundera, escritor tcheco, escreveu em seu último livro, A Identidade, que a 
amizade é indispensável para o bom funcionamento da memória e para a integridade do 
próprio eu. Chama os amigos de testemunhas do passado e diz que eles são nosso espelho, 
que através deles podemos nos olhar. Vai além: diz que toda amizade é uma aliança contra a 
adversidade, aliança sem a qual o ser humano ficaria desarmado contra seus inimigos.
 Amigos recentes custam a perceber essa aliança, não se atentam para o que ainda está 
sendo construído. São amizades não testadas pelo tempo, que não sabemos se enfrentarão 
com solidez as tempestades ou se serão varridas numa chuva de verão. Veremos.
 Um amigo não racha apenas a gasolina: racha lembranças, crises de choro, experiências. 
Racha a culpa, racha segredos.
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 Um amigo não empresta apenas a prancha. Empresta o verbo, empresta o ombro, 
empresta o tempo, empresta o calor e a jaqueta.
 Um amigo não recomenda apenas um disco. Recomenda cautela, recomenda um 
emprego, recomenda um país.
 Um amigo não dá carona apenas pra festa. Te leva pro mundo dele, e topa conhecer o 
teu.
 Um amigo não passa apenas cola. Passa contigo um aperto, passa junto as comemorações.
 Um amigo não caminha apenas no shopping com você. Anda em silêncio na dor, entra 
contigo em campo, sai do fracasso ao teu lado.
 Um amigo não segura a barra, apenas. Segura a mão, a ausência, segura uma confissão, 
segura o tranco, o palavrão, segura o elevador.
 Duas dúzias de amigos assim ninguém tem.
 Que a vida e os amigos nos ensinem a cuidarmos uns dos outros, cada vez mais e 
sempre!
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ESCOLA/ESTUDOS 
 Os estudos, as informações aprendidas nas escolas, nos livros, filmes e internet são 
essenciais para o entendimento do mundo.
 Também não há como formar um guerreiro da vida sem o treinamento das informações, 
ou seja, sem base teórica, sem que se dominem conhecimentos.
 Portanto, a ordem é aprender sempre, da forma tradicional, como em conversas com 
pessoas edificantes, sejam essas mais humildes ou mais estudadas.  Deve-se aprender 
observando o mundo à sua volta, aprender a todo o momento.
 Quem não pensa em sempre aprender não evolui, não cresce como ser humano.
 Mas, atenção: é fundamental ser crítico e saber analisar toda e qualquer informação 
que recebe.
 Por fim, lembrar que a escola ensina, mas quem educa são os pais.
 Honrar pai e mãe! É questão de inteligência emocional. É questão de sobrevivência.
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ESPORTE 
 O esporte é muito importante na formação do guerreiro da vida.
 Além de ajudar ao crescimento saudável da criança, quando adulto é fundamental para 
manutenção da saúde física e mental.

 Cada pessoa tem a predileção por um ou outro esporte, além do que, cada ser humano 
pode ter um a atividade física que melhor se adapte.

 Tudo bem. O importante é a freqüência, dedicação e intensidade. Esses atributos farão 
o diferencial, seja no esporte competitivo, seja nos resultados desejados.

 Lembrando que cada pessoa deve competir com ela mesma.

 Mas não espere a vontade de fazer atividade física vir até você. Você deve ter o esporte 
como objetivo e lutar, se auto-programar para se exercitar.

 Lutamos contra nosso instinto. Mas a luta vale a pena. A vitória é nossa.
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ALIMENTOS E SONO 
 A alimentação é parte importante também para o crescimento saudável e manutenção 
da saúde adulta.

 Alimentação e sono podem fazer a diferença em uma qualidade de vida superior ou 
não.

 Para tanto, em relação à alimentação é imprescindível aprender a dosar cada refeição.

 Toda refeição, café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia são 
importantes.

 Cada uma delas deve conter proteínas (Carne, Ovos, Queijo, Leite e etc), carboidratos 
(Arroz, Macarrão, Pão, de preferência integral e orgânico etc), Verduras e Frutas.

 Ficar muito tempo sem se alimentar, pular refeições não irá ajudar na saúde, ou em 
regimes.

 A idéia é sempre o equilíbrio e razoabilidade na alimentação.

 Ler sobre alimentação saudável, aprender sobre cada alimento e aprender a preparar 
pratos, bem como a higienização adequada é fundamental na vida do guerreiro.

 Já o sono está interligado a alimentação correta, pratica de esportes e até exposição 
adequada e controlada ao sol.
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Na primeira noite eles se aproximam e...

Na primeira noite eles se aproximam
e roubam uma flor

do nosso jardim.
E não dizemos nada.

Na segunda noite, já não se escondem;
pisam as flores,

matam nosso cão,
e não dizemos nada.

Até que um dia,
o mais frágil deles

entra sozinho em nossa casa,
rouba-nos a luz, e,

conhecendo nosso medo,
arranca-nos a voz da garganta.

E já não podemos dizer nada.
(Eduardo Alves da Costa)

19



20



DIVERSÃO E LAZER
 A diversão, o descanso, é parte importante para o ser humano e para o guerreiro da 
vida.

 É necessário recarregar as baterias, descansar o corpo e mente das tarefas diárias, 
dos compromissos, das obrigações.

 Assim, evitar o descanso e lazer não trará benefícios, mas ao contrário, vai sobrecarregar 
o corpo, a mente e o espírito.

 Portanto, cumpra suas obrigações, mais reserve tempo para o descanso, para a 
diversão e o lazer. 

 Apenas lembre, a diversão deve ser segura, não pode por em risco a sua vida, a vida 
de outras pessoas e não pode ser nociva.

 Divirta, mas com responsabilidade, com consciência.

 Sua vida pertence a você, proteja sua vida sempre. Mente de guerreiro.

 Escolha os lugares que vai, escolha as pessoas que convive.
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MENTE CRIATIVA

  A idéia que os guerreiros nascem prontos, que são frutos puramente da genética e 
falsa, mais induzida por muitos, as vezes até de forma não intencional.
 Mas a verdade é que a mente do guerreiro, a mente vencedora deve ser forjada todo 
dia, deve ser trabalhada , treinada e acima de tudo, desejada.

 Cada um de nós tem o livre arbítrio para, diante das adversidades simplesmente 
reclamar e achar que é vítima ou usar esse contratempo para se fortalecer, para aprender, 
para ficar mais forte.

 Assim, temos de trabalhar cada parte da mente, estudar sempre, se capacitar 
intelectualmente através da vida e de toda e qualquer oportunidade do dia a dia.

 Além disso, temos que trabalhar o lado emocional, cultivar relação familiar, cultivar as 
amizades e ter uma convivência social saudável.

 Por fim, temos de ter contato com a natureza, com o divino, ter a mente conectada com 
o grande espírito, aceitando as diferenças e sempre respeitando pensamentos diversos.

22



O Homem na Arena

 Não é a crítica que conta; nem aquele que aponta para o homem forte que tropeça, ou 
aquele que diz que o outro poderia ter feito melhor.

 O crédito pertence ao homem que está dentro da arena, cujo rosto está sujo de poeira, 
suor e sangue;

 Aquele que se esforça corajosamente;

 Aquele que erra, que tenta de novo e de novo, porque não existe esforço sem erro e 
falha;

 Aquele que realmente se empenha para realizar as tarefas;

 O Homem na Arena.

 Aquele que mostra grande entusiasmo,

 Aquele que tem grande devoção;

 Aquele que se entrega a uma causa digna;

 O Homem na Arena.

 É quem acredita no triunfo final das grandes realizações, ou na pior das hipóteses, 
sabe que se falhar, pelo menos fracassará ousando muito, de modo que seu lugar nunca será 
junto às almas frias e tímidas que não conhecem a vitória nem a derrota.(1910, ROOSEVELT, 
Theodore).
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BEBIDAS, CIGARROS E OUTROS VÍCIOS

  Todo e qualquer vício deve ser evitado como princípio, como regra, já que não podemos 
ser guiados por armadilhas.

 Temos que tomar a vida em nossas mãos, como o bem mais precioso que temos e defender 
esse presente de Deus com todas as nossas forças.

 Os vícios, como bebidas, cigarros, drogas, jogos de azar, já fizeram vítimas em todas as 
épocas e ainda hoje são motivos de grande preocupação de autoridades e de pais.

 Os vícios tiram da pessoa o poder de decidir seu próprio destino e criam uma ilusão, que 
pode custar a própria vida da pessoa.

 Infelizmente, uma simples curiosidade ou um momento de fraqueza, em que a mente do 
guerreiro ainda não estava pronta, é suficiente para levar a pessoa para o mundo do vício.

 Assim, resista a curiosidade da droga, resista a fazer parte da “turma”, resista a tomar o 
caminho errado.

 Olha, a vida deve ser vivida da forma mais intensa possível, mas com responsabilidade e 
olhar de guerreiro.

 Os verdadeiros prazeres da vida são gratuitos, são saudáveis e são harmônicos com o 
universo.

 Abraçar seus pais, pegar seus filhos no colo, não tem preço e com certeza sempre será um 
momento daqueles de perder o fôlego.
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Salmos 26
Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor, sem 
vacilação.

Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente;

pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade.

Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas;

detesto o ajuntamento dos malfeitores, e não me assento com os ímpios.

Lavo as mãos na inocência, e do teu altar, Senhor, me aproximo

cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas.

Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita.

Não me dês o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos;

suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente.

Mas eu vivo com integridade; livra-me e tem misericórdia de mim.

Os meus pés estão firmes na retidão; na grande assembleia bendirei o Senhor.
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RELIGIÃO
 Alguns atribuem essa frase a um grande religioso, citando onde estaria Deus: “levante uma 
p Alguns atribuem essa frase a um grande religioso, citando onde estaria Deus: “levante uma pedra 
e lá estarei. Quebre um pedaço de madeira e lá me encontrarás.”

 Seria talvez o recado de que Deus não estaria somente dentro de templos, das igrejas, mas 
dentro de cada casa, dentro de cada família e principalmente, dentro de nós.

 Nossas ações do dia a dia que podem fazer a diferença. Cada pequena ação, cada pensamento, 
podem fazer a diferença no mundo.

 Cada um de nós tem o livre arbítrio, podemos escolher a cada minuto que vida levar, o que 
seguir.

 Assim, vamos fazer o bem a todo momento. Vamos sempre pensar positivo. Vamos sempre 
acreditar. Vamos fazer nossa parte.

 Frequentar ou não uma igreja é uma opção de cada um, mas fazer o que é certo é uma 
obrigação com a humanidade, uma obrigação com nossa família e uma grande ajuda para nosso 
pai celestial.

 Tolerância, caridade, coragem e perseverança devem ser qualidades perseguidas, desejadas 
e trabalhadas.

 De qualquer forma, a religião deve ser parte da nossa vida, como meta de desenvolvimento 
espiritual.
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 Por fim, a questão do perdão merecerá um livro a parte, dada a importância do tema.
 Mas, por enquanto, é imprescindível registrar que o perdão é a limpeza.
 Apenas com o perdão conseguimos desbloquear o espírito e seguir a vida como deve ser 
vivida.
 O perdão não significa concordar com atos errados ou até mesmo o esquecimento total.
 Mas o perdão compreendido permite que a gente possa seguir adiante. Permite que a vida 
possa seguir seu fluxo.

O Sermão da Montanha - As Beatitudes

“E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus 
discípulos; E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo:
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus;
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados;
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra;
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos;
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia;
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus;
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus;
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus;
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal 
contra vós por minha causa” (Mateus 5: 1 - 11) 
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ARTES, MÚSICA, CINEMAS E ETC.
 Todo tipo de arte, música, pintura, livros, cinema pode trazer conhecimento para a mente 
do guerreiro.

 Apenas não devemos esquecer nunca de olhar com espírito crítico, admirar, mas sem 
reverência cega.

 A melhor pintura é aquela que toca nossa alma, que nos faz enxergar com emoção, que 
nos faz enxergar no escuro.

 Portanto, respeite a opinião alheia, respeite o gosto de cada um, mas acredite no seu 
olhar, na sua percepção.

 Toda pintura, toda canção, cada filme, deve servir para a construção de um mundo melhor.

 Aprenda portanto com cada oportunidade, busque a felicidade, mas lembrando que a 
felicidade dos outros também importa. Na verdade, às vezes somente a felicidade do outro 
pode trazer paz de espírito.

 Evite assim todo tipo da chamada arte que estiver a propósito de um objetivo vil ou tiver 
a intenção errada.

 Não acredite na arte ideal ou na arte perfeita porque a mídia ou alguém lhe disse que é 
assim.

 Assim, viva a arte, se envolva, mas não perca seus princípios e acredite na sua impressão, 
no seu discernimento.
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DINHEIRO

 Precisamos ser práticos, sem dinheiro não é possível sobreviver com dignidade.

 Assim é preciso saber que o dinheiro fará parte da sua vida, quer você queira ou quer 
você não queira.

 Então é preciso que você tenha em mente que deve trabalhar honestamente para ganhar 
seu próprio dinheiro e não esperar que ninguém ganhe dinheiro por você.

 Você pode até ser um grande administrador de talentos, de uma empresa, mas lembre-
se de que deve ser justo.

 Trabalhe, ganhe, invista, poupe, gaste.

 Essa é a grande verdade sobre o dinheiro.

 Como você dividirá sua vida para resolver essa questão vai depender de seus objetivos 
de vida, de suas aspirações.

 Mas procure dividir sua vida de forma a dar valor ao que mais importa.  Trabalhe o 
suficiente, ganhe o que merece, invista o que puder, poupe o necessário e gaste com parcimônia.

 O dinheiro não é seu amigo e nem é seu inimigo, é apenas parte de sua vida.

 Aprenda sobre dinheiro, estude sobre como administrar suas finanças, mas não fique 
refém do dinheiro. 
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TEMPO E PRIORIDADES
 A moeda mais valiosa que temos é o tempo. Tem o famoso ditado popular que diz: “ Toma 
meu dinheiro, mas não toma meu tempo.”

 O tempo é precioso e deve ser usado com inteligência, lembrando que tempo é vida, tempo 
é o que faz a gente poder viver.

 Assim, devemos usar o tempo com as nossas prioridades, sempre, já que não somos 
eternos. A vida é somente uma passagem.

 Use seu tempo de forma eficiente, trabalhe, estude, planeje, divirta, pense.

 Quais são nossas prioridades? O que é mais importante? O que nos liberta? O que nos puxa 
para baixo?

 Lembre, mágoas, ressentimentos, questões mal resolvidas podem tomar nossa alma, 
podem sugar nosso precioso tempo.

 Por isso, aprenda a dizer não! Diga não as coisas erradas, diga não as festas indevidas, diga 
não a situações indesejadas, diga não sempre que sua consciência assim determinar.

 Ao dizer não, está ganhando tempo para fazer coisas boas, para fazer o bem, para cuidar de 
sua família.
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És Um HOMEM, Se...

Se és capaz de conservar o teu bom senso e a calma, Quando os outros os perdem, e te 
acusam disso, 

Se és capaz de confiar em ti, quando  te ti duvidam  E, no entanto, perdoares que duvidem, 

Se és capaz de esperar, sem perderes a esperança  E não caluniares os que te caluniam, 

Se és capaz de sonhar, sem que o sonho te domine,  E pensar, sem reduzir o pensamento a 
vício, 

Se és capaz de enfrentar o Triunfo e o Desastre,  Sem fazer distinção entre estes dois impostores, 

Se és capaz de ouvir a verdade que disseste,  Transformada por canalhas em armadilhas aos 
tolos,

Se és capaz de ver destruído o ideal da vida inteira  E construí-lo outra vez com ferramentas 
gastas, 

Se és capaz de arriscar todos os teus haveres  Num lance corajoso, alheio ao resultado,  E 
perder e começar de novo o teu caminho,  Sem que ouça um suspiro quem seguir ao teu lado, 

Se és capaz de forçar os teus músculos e nervos  E fazê-los servir se já quase não servem,  
Sustentando-te a ti, quando nada em ti resta,  A não ser a vontade que diz: Enfrenta! 
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Se és capaz de falar ao povo e ficar digno  Ou de passear com reis conservando-te o mesmo, 

Se não pode abalar-te amigo ou inimigo  E não sofrem decepção os que contam contigo, 

Se podes preencher todo minuto que passa  Com sessenta segundos de tarefa acertada, 

Se assim fores, meu filho, a Terra será tua,  Será teu tudo que nela existe 

E não receies que te o tomem, 

Mas (ainda melhor que tudo isto) 

Se assim fores, serás um HOMEM.

Rudyard Kipling 

http://www.citador.pt/textos/es-um-homem-se-rudyard-kipling
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HISTÓRIAS E CASOS, OS TRÊS CONSELHOS, 
 Há muito tempo, um homem e sua esposa viviam juntos, em condições de extrema 
miséria. Seu maior desejo era ter uma pequena propriedade onde pudesse viver com a sua 
família, sendo feliz e tranquilo. A fim de conseguir um dinheiro, ele conseguiu trabalho em 
uma fazenda distante, e disse a esposa que ficaria lá até que conseguisse juntar a quantia 
suficiente para comprar uma terrinha. Muito abalado, com a alma triste ele despediu-se da 
esposa, a quem tanto amava.

 Por muitos anos, o homem se esforçou e trabalhou exaustivamente. Tudo que ganhava 
o Patrão guardava a pedido dele. O que o impelia a continuar era a inefável saudade da 
esposa, e a implacável esperança de construir uma família feliz. Depois de muito tempo, o 
homem foi até o seu chefe e disse: “Você foi um ótimo patrão e agradeço muito, mas agora 
que juntei o dinheiro que precisava, preciso partir”. O patrão que já era um senhor idoso, fez 
ao homem uma proposta: “Você trabalhou muito bem e merece o dinheiro, mas te darei outra 
opção. Você pode escolher receber todo o dinheiro e nada mais, ou pode escolher receber 
três conselhos”. O homem, pensativo, pediu ao chefe um dia para refletir, e este lhe concedeu.

 No dia seguinte o homem retornou e foi ter com o chefe: “Quero os três conselhos”, 
disse com convicção. O chefe disse firmemente: “Está bem! Escute e guarde estes conselhos: 
Nunca pegue um atalho; Cuidado com a curiosidade; Nunca tome decisões de cabeça quente”. 
O homem escutou atentamente. Quando terminou, o chefe entregou parte do dinheiro que 
pertencia ao homem e entregou-lhe, junto com uma caixa. “Você foi muito honesto e trabalhou 
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bem, por isso, pode ficar com parte do dinheiro e com esta caixa. Mas atenção: não abra a 
caixa até chegar em casa”.

 O homem foi embora e no caminho viu todas as pessoas pegando um atalho. Lembrou 
no entanto do conselho que tinha recebido de nunca pegar atalhos.

 Seguiu o caminho normal e no outro dia ficou sabendo que várias pessoas que tinham 
pegado o atalho tinham sido assaltadas e mortas.

 Agradeceu a Deus e viu que o conselho tinha salvado sua vida.

 Seguiu o caminho e após alguns dias, cansado de dormir na mata, avistou um hotel e 
resolveu passar a noite em uma cama de verdade.

 No meio da noite escutou uma música alta, barulho de festa, luzes e viu hóspedes 
entrando na festa.

 Resolveu ir também, mas lembrou do outro conselho de ter cuidado com a curiosidade.

 Não foi. No outro dia, foi tomar café e não viu nenhum hóspede. Perguntou ao gerente 
onde estava todo mundo e este respondeu que todos foram numa festa no dia anterior e 
desapareceram.

 Agradeceu a  Deus e viu que o conselho tinha salvado sua vida.

 Seguiu viagem, que era longa.

 Depois de várias semanas chegou finalmente a cidade que tinha deixado para traz há 
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dezoito anos.

 Ao chegar perto de sua casa avistou, de longe sua esposa escovando os cabelos de 
outro homem.

 Ficou muito irritado e pensou em pegar uma arma e agredir a esposa.

 Mas, lembrou do conselho de nunca tomar decisões de cabeça quente.

 Foi para a casa de um velho amigo e no outro dia de cabeça fria, voltou a casa de sua 
esposa disposto a se separar.

 Mas quando chegou e contou o que viu, a esposa começou a chorar e chamou um 
homem.

 Perguntou então se era esse o homem que tinha visto e ele respondeu que sim.

 A esposa então lhe contou que era seu filho.

 Todos começaram a chorar e então ele pediu que se sentassem.

 Abraçados, abriram o presente que o patrão havia lhe dado.

 Todo o dinheiro de dezoito anos de trabalho estava ali.

 Portanto, podiam continuar a vida! Eles teriam a terra prometida.
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QUANTOS AMIGOS VOCÊ TEM? 
 Uma família morava em uma pequena propriedade em uma região dominada por várias 
propriedades de agricultura familiar.

 Certo dia um pai de uma certa idade um pouco avançada, conversando com seu jovem 
filho, começou a conversar  sobre assuntos do dia a dia.

 A certa altura chegaram ao ponto de falar sobre amizades. Nesse momento o filho disse 
ao seu pai que tinha muito mais amizades que ele, e achava estranho o pai não ter muitas 
amizades se é que tinha algum amigo.

 O pai com a voz serena e amor nos olhos disse que o filho não tinha amigos, só achava 
que tinha. Disse ainda que na verdade tinha mesmo poucos amigos, mais verdadeiros para 
uma vida inteira.

 O filho começou a rir de forma sarcástica, dizendo que o pai só poderia estar doido, 
porque suas redes sociais  provavam que tinham milhares de amigos.

 O pai disse ao filho para fazer um teste, pedindo que matasse um porco grande e arriasse 
dois cavalos. Pediu ainda para o filho confiar nele e que era preciso fazer isso.

 Assim foi feito, arriaram dois cavalos e o pai jogou o porco arriado do tamanho de um 
adulto e saíram cavalgando só os dois, pai e filho.

 O pai então pediu ao filho que fosse na casa de seu melhor amigo. O filho sem entender 
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muito aceitou, e foram os dois. Chegando na casa do amigo do filho, o pai bateu na porta 
e quando ele saiu disse que tinham matado uma pessoa em legítima defesa e precisavam 
esconder o corpo. O amigo do filho, na mesma hora começou a gritar e disse para irem embora 
se não chamava a polícia.

 O filho ficou decepcionado. Arrasado na verdade.

 O pai então pediu para ele e o filho irem em outro amigo dele. Assim foi feito. Aliás, 
foram em vários amigos do filho e todos tiveram a mesma reação, quando pediram ajuda, 
mandaram o filho e o pai embora.

 O filho ficou arrasado, com olhos cheios de vergonha e totalmente sem cor. Parece que 
tinha visto um fantasma.

 O pai então novamente com a voz serena e firme, disse ao filho que iriam até um amigo 
dele, do pai.

 O pai avisou que iriam naquele amigo do rancho simples, que o pai não via muito, mais 
tinha grande apreço!

 Lá chegando, o pai disse ao amigo que tinha matado uma pessoa, mostrando o porco 
embrulhado.

 Antes de o pai começar a explicar que tinha sido em legítima defesa, o amigo disse para 
descerem o corpo, que iria buscar a pá para cavar o buraco.
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 O amigo disse ainda ao pai que o conhecia bem, de longa data, que se foi preciso fazer 
o que fez, tinha um bom motivo, um motivo justo.

 O pai olhou para o filho e os dois sem dizer nada se entenderam.

 Logo falaram ao amigo do pai que aquilo era só um porco de presente para ele. Todos 
então riram da situação.

 Na volta para casa, o filho disse ao pai que ele realmente tinha amigos e pediu desculpas.
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CÓDIGO BUSHIDÔ

 義 GI – JUSTIÇA
 Esta regra diz respeito à integridade. Você deve acreditar que a justiça não é algo que é 
praticado pelos outros, mas algo que você respeita todos os dias. Deve ser honesto sempre e 
tomar suas decisões baseadas naquilo que é certo e justo para as pessoas ao seu redor. 

勇 YUU – CORAGEM 

 Viver é arriscado e perigoso. Ficar escondido não é a melhor maneira de encarar a vida. 
Você deve se esforçar para viver ao máximo e intensamente. Mas ser corajoso não é ser um 
idiota. Você deve ter inteligência e cautela por trás de seus atos. 

仁 JIN – COMPAIXÃO 

 Um samurai treina arduamente para fazer o bem. Amor, amizade, solidariedade e 
nobreza de sentimentos são considerados como os maiores atributos da alma. 
Ajude seus colegas em todas as oportunidades que houver. 

礼 REI – RESPEITO

 O samurai não tem nenhuma razão para ser cruel. Não há necessidade de provar a sua 
força. Ele deve ser cortês até mesmo para com os seus inimigos. Se não fosse assim, ele não 
seria melhor do que qualquer animal. Um homem é respeitado não só por sua coragem, mas 
também pela forma como trata os outros os seu redor. 
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诚 MAKOTO – HONESTIDADE 

 Mentir é um ato covarde e desonroso. Quando um samurai diz que vai fazer algo, é 
como se já tivesse feito. Nada vai impedi-lo de cumprir uma promessa.

名誉 MEIYO – HONRA 

 O verdadeiro samurai só tem um juiz de sua honra: ele mesmo. As escolhas que você faz 
e como você trabalha para obtê-las são um reflexo de 
quem você realmente é. Você não pode se esconder 
de si mesmo. 

忠 CHUU – LEALDADE

 Um samurai é leal àqueles que estão sob seus 
cuidados. Por quem ele é responsável, ele permanece 
fiel.

(Edson Castro, 7 Princípios do Bushido, 
manualdohomemmoderno.com.br).
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FRASES

 “Rise, rise, never give up. Until lambs turn into lions”
“O silêncio encoraja o algoz mais nunca o oprimido”. Elie Wiesel - 1960
“Dentro de todos nós temos dois lobos, o lobo bom e o lobo mal.
Qual vai sobressair?
Aquele que a gente alimentar”.
“Os tolos se multiplicam quando os sábios ficam em silêncio”. Nelson Mandela
“Viva a tolerância”.
“Trabalhar, aprender, pensar e servir”.
“Pais” (Prevenir, Adaptar, inovar e superar).
“Desistir nunca, retroceder jamais”
“Sucesso: 1% de inspiração e 99% de transpiração”.
“Caia sete vezes, levante oito.”
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