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“Uma história poderosa e emocionante.
 Um livro compacto, que o leitor 

não consegue largar.” 
Washington Times

Os famosos discursos de Churchill 
foram reunidos  no livro

  Jamais ceder! Os melhores discursos    
de Winston Churchill
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O discurso inaugural de Winston Churchill como primeiro-                              
ministro diante da Câmara dos Comuns, em 13 de maio de 1940, foi 
duro como os tempos que se anunciavam. Com uma retórica corajo-
sa e visionária, o estadista preparou os britânicos para a perspectiva 
de longos anos de sofrimento que estavam por vir com a Segunda 
Guerra Mundial. Melhor do que ninguém, sabia o que estava em 
jogo: mais do que a defesa de um país, tratava-se da luta pela liber-
dade e pelos valores mais caros à civilização ocidental.

Em Churchill e o discurso que mudou a história, o notável historia-
dor John Lukacs descreve e analisa esse valioso discurso, recriando 
as reações e o ambiente da época e dando ao leitor a dimensão do 
impacto causado por aquelas palavras.

Muito antes da maioria, ele reconheceu o poder de Hitler e o vigor 
das forças alemãs. Mas naquele momento, Churchill era uma voz 
isolada, com pouco apoio de seu Partido Conservador. Em muitos 
diários e cartas daqueles dias, “inescrupuloso”, “irresponsável”, “am-
bicioso” e “desprovido de discernimento político” foram descrições 
aplicadas a ele. Seu discurso não recebeu nenhuma ovação, nem foi 
transmitido por rádio para a nação. No entanto, marcou o início de 
uma nova forma de ver a guerra que se iniciava. Ele sabia que “san-
gue, trabalho, lágrimas e suor” haviam sido as palavras certas. 

JOHN LUKACS lecionou história na Filadélfia até se aposentar.             
É autor de mais de 20 livros, sendo oito publicados no Brasil pela 
Zahar, entre eles, Cinco dias em Londres; O duelo: Churchill x Hitler;                           
Junho de 1941: Hitler e Stálin. Seu trabalho recebeu diversas distinções 
e prêmios acadêmicos.

“Eu diria à Casa, como disse àqueles que se juntaram 
a este governo: nada tenho a oferecer senão sangue,                      
trabalho, lágrimas e suor. Temos diante de nós um desa-
fio dos mais graves. Temos diante de nós muitos, muitos 
e longos meses de luta e sofrimento. Os senhores pergun-
tam: qual o nosso plano de ação? Posso dizer: é travar 
guerra, por mar, terra e ar, com todo o nosso poder e com 
toda a força que Deus nos possa dar; travar guerra contra 
uma monstruosa tirania jamais suplantada no sombrio e 
lamentável catálogo dos   crimes humanos. ...”


