
Esta história é trazida a você por 
Ririro.com/pt gratuitamente. A nossa 
missão é oferecer a todas as 
crianças do mundo acesso grátis a 
uma variedade de histórias. As 
histórias podem ser lidas, baixadas e 
impressas on-line e abrangem uma 
ampla variedade de tópicos, incluindo 
animais, fantasia, ciência, história, 
culturas diversas e muito mais.


Apoie a nossa missão compartilhando 
o nosso site. Desejamos-lhe muita 
leitura divertida! 
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A estrada espinhosa da honra 
Houve pessoas na terra que fizeram grandes coisas. Eles 
se tornaram importantes para a história. A vida dessas 
pessoas muitas vezes não era fácil. Suas ideias 
maravilhosas eram frequentemente ridicularizadas por 
outras pessoas. Às vezes as pessoas tinham medo deles. 
Eles foram trancados. Ou eles foram intimidados. Mas 
essas pessoas não deixaram que isso as impedisse de 
realizar seus sonhos. Às vezes, essas pessoas tornavam 
as coisas muito difíceis para si mesmas. Você não pode 
sempre culpar os outros por sua miséria. Sejamos 
honestos. Às vezes, também é parcialmente sua própria 
culpa.

A história é como uma lanterna mágica. Ele lança luz 
sobre como pessoas corajosas sacrificaram suas vidas 
por algo em que acreditavam imensamente. A história 
nos mostra imagens da vida dessas pessoas. Como 
viveram com suas vitórias pessoais, mas também com 
derrotas e lutas. Somente após a 
morte deles ficou claro o quanto 
eles significam para nossa 
história. Isso lhes dá a fama 
que merecem. Não durante a 
vida, mas por muito tempo 
depois. Para sempre e sempre.

Sócrates era um sábio. Ele 
adorava conversar muito. Ele 



também fez muitas perguntas. As pessoas acharam isso 
muito perturbador. Eles pensaram: "Este homem deve 
estar tirando sarro de nós!" Eles ficaram com raiva 
porque ele os fez se sentir estúpidos. Mas Sócrates não 
pensava assim. As respostas o tornariam mais inteligente. 
Sócrates foi acusado de não acreditar nos deuses e teve 
que morrer por causa disso. Felizmente, Sócrates não 

teve medo da morte. Ele acreditava 
que sua alma viveria. Mais e mais 
pessoas passaram a acreditar em 
seu conhecimento da sabedoria. 
Após sua morte, esse grupo de 
pessoas cresceu cada vez mais. O 
conhecimento da sabedoria agora 
é chamado de filosofia.


Ferdowsi passou 30 anos 
escrevendo um livro. O Livro dos Reis. Tornou-se o livro 
mais importante da antiga Pérsia. Esse país agora se 
chama Irã. O livro, escrito em rima, cobre 3.600 anos da 
história persa. Ferdowsi recebeu uma recompensa do 
rei, mas achou que era muito pouco e não fez segredo 
disso. O rei ficou tão irritado que queria que Ferdowsi 
fosse morto. Ferdowsi se salvou implorando ao rei que 
não o fizesse. Ferdowsi não ficou muito feliz consigo 
mesmo depois disso. Mas ele pode se orgulhar de ainda 
sabermos seu nome 1000 anos depois. Ele conseguiu isso 
com este livro.


"Você está louco!" gritou o ministro do rei francês 
quando Salamon de Caus pediu sua ajuda. Sua ajuda era 



necessária para realizar testes para sua invenção. Com 
vapor ele colocaria máquinas em movimento. O pobre 
homem morreu no hospício. Mas a máquina a vapor, 
acabou sendo construída!

A heroína francesa Joana d'Arc era uma jovem corajosa. 
Ela lutou na guerra pelo rei francês. Sua vida terminou 
tristemente na fogueira. Séculos depois, ela foi 
canonizada e elogiada por sua coragem.


A vida nem sempre são rosas 
quando você vê oportunidades 
que os outros não veem. O 
caminho espinhoso da honra é 
um modo de vida para mostrar o 
quão corajoso ou inteligente 
você é. Você tem que ser forte 
o suficiente para isso, porque 
não é uma vida fácil. Mas 
imagine como é bom quando 
você consegue. E se as pessoas 
não te entenderem agora, talvez o façam mais tarde. E 
se não nesta vida, pense na glória eterna que o espera 
depois. Para sempre e sempre.



