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A DIFICIL ARTE DE SER ROTARIANO 
 

             Ser rotariano 100% não é fácil, necessita que a pessoa tenha grande dose de boa 
vontade, urbanidade, desprendimento, compreensão, responsabilidade e profundo senso de 
fraternidade.  
              Ser rotariano de fato, não é somente comparecer às reuniões do clube, pagar em dia 
suas obrigações e usar o distintivo do Rotary, é tudo isso e muito mais; deve, ainda, estar 
imbuído do espírito rotário, compreender a fundo a existência da filosofia rotária, exercer o 
companheirismo não só no clube como também em público, não só com os companheiros , mas 
como um comportamento de vida, com a demais pessoas; demonstrar compreensão dos 
problemas da comunidade em atos, procurar ajudar seu semelhante em momentos difíceis.  
             O rotariano tem que ler muito sobre Rotary e procurar assimilar aquilo que Paul Harris 
idealizou e quis transmitir à humanidade: religar nações e povos através dos clubes rotários, 
transformando o mundo em um lugar de paz e concórdia, onde não haja ódios pessoais,, 
políticos e raciais, guerras e desavenças sociais, onde o problema de um seja o problema de 
todos, onde o ideal de servir seja a meta principal de cada individuo. Isso é difícil, porque nós, 
simples seres humanos, ainda somos muito egoístas e pomos em primeiro plano nossos próprios 
problemas, não nos importando os problemas alheios, ainda repudiamos a máxima de “dar de si 
antes de pensar em si”,  considerando-a doque quimera; antes pensamos primeiro em nós e só 
damos daquilo que nos sobra.  
              No entanto, para começar, o problema é apenas de simples boa vontade e de um pouco 
de desprendimento. Procuremos dominar nossa natureza egoísta e exercer a solidariedade, 
começando dentro de nosso clube e acabando fora dele e assim temos a certeza de dominar a 
difícil arte de ser rotariano.  
 
 
             Escolhi hoje o tema acima porque com tantos anos de vida rotária  devo penitenciar-me 
por ver o Rotary  na situação que está, e não ter podido fazer mais por ele. 
             Vamos apenas citar apenas três pontos: 
 

1. Em âmbito mundial: Faz cerca de 25 anos que transpusemos a barreira de um milhão 
de sócios. Faz cerca de 12 anos que não saímos da casa de 1.200.000 sócios.  

 
2    No Brasil: No último Informativo Rotário  de Rotary International Brazil Office,  

        mostrando os 11 clubes maiores do Brasil (dados de 12 de Agosto de 2009), não consta  
        nenhum do Sul do Brasil. Até mesmo os grandes clubes tornaram-se pequenos: o decano                             
        dos clubes do  Brasil, o do Rio de Janeiro, está reduzido a 134 e o de São Paulo menos   
         ainda, com apenas 117 sócios 
   
  3     Em nosso Distrito:  Há anos que os Governadores se esforçam para chegar a 2.000    

            sócios, e até agora não conseguimos. Lendo a bem feita e bem informativa Carta 
Mensal do caro Governador Rocco, de Agosto, vimos a baixa de 28 sócios, no mês de 
Julho apenas um por causa justificada (falecimento) e, só de um clube foram 9. – É de 
estarrecer.     

 
            Cada clube, com os olhos e o pensamento voltados para sua família, sua atividade, 
sua comunidade e a população de seu território, num fórum interno, deveria debruçar-se 
sobre este problema e pensar e trocar idéias, para alcançar um futuro melhor, dentro do 
espírito de um Rotary forte.  
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