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PREFÁCIO 

Em função da necessidade premente de estimular os companheiros a se 

engajarem com entusiasmo nas campanhas encetadas pelos governadores, 

preparamos esta coletânea de Instruções Leonísticas Motivacionais com a finalidade de 

motivar os companheiros a viverem o Lions com intensidade e a participarem das 

propostas de Lions Internacional e dos distritos, dentre elas, destacamos:  

 Aumento e Conservação de associados. 

 Ingresso da Mulher no Movimento Leonístico. 

 Trazer os jovens para o Movimento Leonístico através da criação de clubes de 

LEOS e Castores. 

 Marketing Leonístico. Divulgação dos nossos eventos perante a comunidade. 

Os assuntos desenvolvidos nos textos foram baseados em situações vivenciadas 

nos clubes durante minhas visitas,  perguntas feitas pelos leitores do Site de 

Instruções Leonísticas e Inspirações Leonísticas. 

Os textos desta coletânea poderão ser copiados, exibidos, distribuídos, desde 

que seja dado crédito ao autor original. 

“Vamos viver o Lions com mais intensidade, pois o Lions só existirá se você, 

eu, todos nós plenos de entusiasmo pudermos dizer com toda a convicção: Sim, 

estamos em Lions para servir!” 

 

 

 CL Paulo Fernando Silvestre 

Membro da Escola de Preparação de Líderes do Distrito LC-2 

Assessor de Instruções Leonísticas da Confraria APLIONS ( Apaixonado por Lions) 
Assessor de Relações Públicas e Instruções Leonísticas do Distrito LC-2 

Editor do Site de Instruções Leonísticas e LEOísticas 

www.instrucoesleonisticas.jor.br 

Associado do Lions de São Paulo - Ipiranga 

E-Mail: Paulo@instrucoesleonisticas.jor.br 

paulolions@aim.com 

http://www.instrucoesleonisticas.jor.br/
mailto:Paulo@instrucoesleonisticas.jor.br
mailto:paulolions@aim.com
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Comunicações recebidas de companheiros 

  

Meu caro Silvestre, 
Muito grato por sua mensagem e pela Coletânea de Instruções Leonísticas Motivacionais que você me enviou. 
Você é um símbolo dentro do leonismo com sua dedicação a nossa causa. Fico-lhe muito obrigado pelo que você 
tem feito pelo movimento.  Siga nesta senda, você é muito necessário. 

Um abraço, 
João Fernando Sobral 

Presidente Internacional AL 1976/77 
 Meu prezado Companheiro Paulo Fernando Silvestre, 
Com prazer, acuso o recebimento da "Coletânea de Instruções Leonísticas Motivacionais". Vou imprimi-la e lê-la 
com toda a atenção, já certo de que se trata de uma jóia preciosa de excepcional valor. Após a leitura, transmitir-
lhe-ei as minhas impressões. 
Você fez uma coisa que estou pretendendo fazer há muito tempo, isto é, reunir em único volume tudo o que até 
hoje escrevi sobre o Lions. No meu caso, desde 1971, quando escrevi o primeiro e pequeno artigo publicado no 
boletim Elevinte, do antigo Distrito L-20, subordinado ao tema É Preciso "Sentir" O Leonismo... 
 Um forte abraço. 

CL Nelcy Pereira Guimarães  
EGD 1972/73 do antigo L-20 (Sul de Minas Gerais), hoje incorporado ao LC-12. 

Associado do Lions de Volta Redonda - 17 de Julho - LC-1 (RJ) 
Autor do livro "Pelos Meandros do Protocolo" 

Prezado companheiro Paulo Silvestre 
Parabéns pela Coletânea de Instruções Leonísticas Motivacionais, que li e reli, enriquecendo-me acerca da nossa 
filosofia.  
Continue assim e ampliando-as. Que tal um livro para preencher a lacuna na Literatura Leonística? 

Cordial abraço  
CL Aurélio Pires 

PCC DML AL 1987/88 
 CL Paulo, 
Recebi sua Coletânea de Instruções Leonísticas Motivacionais o que me deixa muito feliz. Um trabalho digno de 
ser elogiado e acho que já o fiz em outras ocasiões. Mas nesse mister, fico contente se pecar por excesso, pois é 
melhor do que pela omissão. Parabéns! 
 Cordial abraço 

José Aristóteles Falcão 
PDG do Distrito LA-3 – AL 1996/97 

Associado do Lions de Recife - Centro 
Prezado companheiro Paulo Fernando Silvestre, 

Parabéns pelo excelente trabalho que presta a toda Comunidade Leonística do Brasil e do mundo.  
É sempre bom ter um amigo tão dedicado com o desejo de compartilhar conhecimento em prol da grande 
instituição que é o Lions Internacional.  
Que tenha um ano com muita saúde, pois a idéia da árvore frondosa foi maravilhosa. Até porque junto às 
diretrizes de minha gestão que gostaria muito de seu comentário, no sentido de um feedback de minhas 
pretensões. 

CL João Lopes da Cruz Neto 
Governador do DLA-3 – AL 2008/09 

             Caríssimo CL Paulo Silvestre 
 

             Como sempre você continua "um eterno e valente soldado" do nosso Movimento Leonístico. Dizemos nós, 
na vida militar, e por lá permanecemos trinta anos, que "não há nada mais valente do que o coração de um 
voluntário”. E creia meu prezadíssimo amigo, você é possuidor desse coração. Que bom seria se tivéssemos em 
nosso Sodalício, mais Companheiros da sua estipe, da sua bondade, da sua invejável cultura, do seu 
discernimento e principalmente com o comprometimento com a causa maior de "bem servir".  
             Os nossos mais sinceros agradecimentos pelo envio de tão importantes  mensagens e que por certo terão 
uma valia enorme dentro do nosso Lions Clube da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara.  
             Sempre ao seu dispor, receba o nosso fraternal abraço.  

 

                                                                                       CL Luiz Carlos Telles 
                                                                            Governador eleito DLB-1 - AL 2009/2010 

___________________________________________________________________________________________ 

Caro CL Paulo Silvestre, 
Recebi, salvei e aplicarei sempre nas minhas visitas aos Clubes, como governador do Distrito LA-2 
Muito agradecido pela sua contribuição enviando para mim sua Coletânea de Instruções Leonísticas Motivacionais 
e a  motivação para usá-la. 
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Parabéns  Companheiro Leão: Lidere, realize sempre, não espere. 

CL Dione Santos Guttemberg da Costa e  CaL Maíza 

Governador do DLA-2 – AL 2008/09 

               Prezado Companheiro Paulo Silvestre, 

Obrigado pela sua manifestação de carinho e de apoio, incentivo necessário aos trabalhos que pretendemos 
desenvolver neste nosso Ano Leonístico. 

Sempre visitamos o Site de Instruções Leonísticas e LEOísticas e ali  buscamos e obtemos grandes 
conhecimentos. Certamente ainda nos valeremos dele em  várias outras ocasiões. 

Agradecemos pela remessa da sua Coletânea de Instruções Leonísticas Motivacionais. Ela será muito útil para 
nós. 

 Um grande abraço 

DG João Martins/Cal Celeste  

Governador do  Distrito LB-3   - AL 2008/09 

 Prezado CL Paulo Fernando, 

Obrigada pela maravilhosa oportunidade que nos apresenta de apresentar aos clubes suas Instruções Leonísticas 
vivenciadas. 

Desde que tive contato com o Site de Instruções Leonísticas, encaminhei ao meu clube e de lá temos tiradas 
várias instruções para nossas reuniões. 

Muito obrigada, na certeza de que estaremos juntos em mais um ano. 

 Fraterno abraço 

CaL Liza Ganem  

Governadora do Distrito LD-6 – AL 2008/2009 

Caríssimo Paulo, 

Estou confirmando não somente o recebimento, mas a leitura da maioria dos textos que recebi. 

Parabéns pela excelente coletânea, um conjunto rico e variado de assuntos leonísticos, que com certeza me será 
de imenso proveito; além disso, eles nos remetem para a aplicação de seus ensinamentos extramuros do Lions, 
visto que o fundo ético-moral destas lições perpassa transversalmente os diversos temas e momentos de nossas 
vidas, nos campos profissionais e particulares. 

Eu lhe agradeço, sensibilizado, pela gentileza da remessa deste tesouro, o qual guardarei com carinho. Aproveito 
para cumprimentá-lo pelo seu trabalho, tanto nesta coletânea como no seu site, para o qual eu auguro e prevejo 
um crescente sucesso, em escala bem maior do que o atual nível de acessos e leituras indica. 

Um grande abraço. 

CL Adonai de Ávila Camargo 

Presidente do Lions  de Pelotas - Laranjal  AL 2008/09 

Distrito LD-3 – RS 

Parabéns CL Paulo,  

Sua Coletânea de Instruções Leonísticas Motivacionais  uma vez mais, um sucesso de informações e materiais de 
formação leonística. 

O êxito do Leonismo e da vida como um todo depende de pessoas como você, sempre prontas e aptas para 
ajudar. 

Um grande e fraterno abraço. 

PDG Celso Duarte Silveira 

Distrito L-23  (LD-8) – Ano Leonístico  1990/91  

CL Paulo, 

Agradeço pela remessa da sua Coletânea de Instruções Leonísticas Motivacionais.  

Parabéns pela sua dedicação ao movimento e com certeza tem contribuído em muito para o esclarecimento de 
muitas duvidas sobre o Movimento Leonístico.  

Eu tenho utilizado o teu site e divulgado em todos os clubes para que busquem informações  e atualizações   e 
que sejam repassadas para todos os associados. 

Abraço carinhoso, 

PDG Ari Galera 

Distrito LD-8  - Ano Leonístico  2007/08 

CL Paulo Silvestre, 

Parabenizo-o pela sua iniciativa e pela sua dedicação ao Movimento Leonístico. 

Durante meu AL 2007/2008, em todas minhas reuniões administrativas indiquei seu site para pesquisa e utilização 
do material leonístico. Creio que o Distrito LD-1 se beneficiou de suas instruções. 

Desculpe-me por não ter respondido alguns de seus e-mails, mas o ano foi corrido e com muito trabalho. 



6 

 
PDG CL Roberto  Borges da Costa 

Distrito LD-1 – Ano Leonístico 2007/08    

 

 

Estimado CL. Paulo Fernando Silvestre, 

Parabéns pela Coletânea de Instruções Leonísticas Motivacionais e pela sua dedicação ao nosso Movimento 
Leonístico. 

São pessoas como você, que nos entusiasmam em nossa caminhada leonística e levam a aumentar o 
conhecimento daqueles que ainda o Lions não entrou em seus corações. 

Um Fraternal Abraço. 

PDG Denério Neumann 

Governador LD-3 AL.2007/2008 

CL Paulo Fernando Silvestre, 

Tudo que eu queria, hoje eu recebi. 

O futuro Presidente convidou-me para ser a Secretária, e eu, mesmo tendo muita vontade de ser, estava 
esperando uma resposta de Deus. Mas eu falei pra Deus: "O Senhor sabe do meu amor pelo LIONS, estou à Sua 
disposição para SERVIR!" 

Agora, ao ler, todas estas Instruções Leonísticas, vi que Deus mandou você, caríssimo companheiro. 

E, nesta noite, dormirei mais tranqüila. 

Obrigada novamente, companheiro Paulo! 

CaL Maria Socorro Nogueira de Souza Pinto 

Lions de Presidente Prudente-Centro - DLB-1 

Caro companheiro Paulo, 

Recebi seu precioso site e sua Coletânea de Instruções Leonísticas Motivacionais. 

Informo que já estamos usando em nossas reuniões as Instruções Leonísticas divulgadas em seu Site. Este seu 
trabalho chegou em momento muito importante para o  nosso Movimento Leonístico. 

Estou comunicando aos clubes da nossa Divisão que compreende os Lions de Conchas, Botucatu - Centro , 
Botucatu - Leão da Serra e de São Manuel, este seu importante trabalho. 

Parabéns companheiro. Conte com o Lions  de Laranjal Paulista. 

CL. Élbio / CaL Glaucia 

Presidente AL 2008/09 

Prezado CL Paulo Silvestre 

Adorei sua Coletânea de instruções Leonísticas Motivacionais. Ela é muito útil para os clubes. Vou divulgar. 

Um abração. 

França Menezes 

Lions Clube de Caucaia 

Distrito LA-4 

Estimado CL Paulinho, 

Fiquei emocionado quando tive a felicidade e a honra de receber de você a maravilhosa Coletânea de Instruções 
Leonísticas Motivacionais. É uma rara preciosidade, feliz de quem teve o privilégio de ganhar. 

Vou confeccionar uma apostila e deixar no meu clube, para que seja sempre consultada. 

Muito obrigado pelo extraordinário e belo presente. 

Abração. 

Amigos para sempre. 

CL Waldo Melazzo 

Lions de Uberlândia – Adolfo Alves da Silva 

Distrito LB-3 – Minas Gerais 

Caro CL Paulo, 

 Na qualidade de Presidente do Lions Clube de Guarulhos - Centro, do Distrito LC-5, queira aceitar os meus 
melhores agradecimentos pelas mensagens de cunho leonístico enviadas através de sua Coletânea de Instruções 
Leonísticas Motivacionais, que será de grande valia  e adicionará conhecimento sobre o nosso inigualável  
Movimento Leonístico. Estou transmitindo a nova diretoria do meu clube, para a gestão 2008/2009, assim como a 
todos os meus companheiros e dos Clubes da nossa região. 

Como um cordial  e fraterno abraço, 

CL Juvenil Flora de Jesus 

Presidente  do Lions Clube de Guarulhos Centro 
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Distrito LC-5 

 

 

 

Meu querido CL Paulo. 

Terminei ontem de estudar as 63 páginas da Coletânea de Instruções Leonísticas Motivacionais que me enviou. 

Não tenho palavras para dizer do meu crescimento leonístico depois de ter estudado e meditado página por 
página. 

Hoje cedo, já enviei para os endereços da minha nominata. (Distrito LB-1) 

Sou grata a Deus por ele ter colocado você na minha vida e do meu CL João. 

Este AL 2008/2009, o meu CL João será Presidente de Divisão e eu também serei Assessora da Governadoria. 

Obrigada CL Paulo. Estamos esperando-o aqui em Presidente Prudente,no Lions Clube que seu padrinho de 
casamento fundou,o Magnífico PDG Enio Botelho Perrone. 

Saudações Leonísticas 

CaL Maria Socorro Nogueira de Souza Pinto 

Lions de Presidente Prudente-Centro - DLB-1 

Meu amigo e companheiro Paulo Fernando Silvestre, 

Primeiramente quero dizer-lhe que foi para mim extremamente importante conhecer um companheiro com 
tamanha expressão no leonismo e profundo conhecedor de nosso movimento, quando da reunião de Editores em 
Santos no mês de Maio. 

Agradeço-lhe de coração o envio de imensa gama de Instruções Leonísticas contidas na sua Coletânea de 
Instruções Leonísticas Motivacionais, as quais sem dúvida serão publicadas em nosso jornal e apresentadas para 
leitura em nossas Reuniões Assembléias. 

Muito obrigado por mais essa gentileza.  

Um grande abraço. 

CL Jair Alves Pinto  

Lions Clube de  Itapira – Distrito LC-3 

CL Paulo Fernando Silvestre, 

Parabéns! parabéns! parabéns ! Você deveria ser eleito o mentor do Leonismo Brasileiro pelo trabalho 
maravilhoso que vem executando. Com certeza não cansaria de tecer elogios ao seu trabalho, porque rezamos na 
mesma cartilha e para confirmar digo-lhe que nosso lema é:"Conhecer para Amar". 

 

PDG Nadim Kadi 

Distrito LB-3 - AL 2007/08 

Estimadíssimo CL Paulo Silvestre,   

Os nossos sinceros cumprimentos pelas Instruções Leonísticas.  

São Companheiros como você que nos entusiasmam cada vez mais a acreditar no que fazemos: A verdadeira 
filantropia.  

Lembre-se sempre. O seu ensinamento sobre o Leonismo não é de pessoa diletante mas sim altamente abalizada 
e principalmente comprometida com tudo o que faz. 

Receba o nosso fraternal abraço.  

CL Luiz Carlos Telles  

Lions Clube de Águas de Santa Bárbara - SP - DLB-1. 

Companheiro Paulo, 

Sou um Leão novo, entrei no movimento em 1971 (37 anos).  

Mas devo confessar que, talvez para algumas regiões do nosso Mundo Leonístico, tenham sido enviadas 
mensagens deste tipo, não vou julgar.  

Agora, da maneira que o companheiro enviou, é ímpar. Beleza de instruções. Com responsabilidade, puxando as 
orelhas dos nossos companheiro(a)s, inclusive a minha. Por isto, queria  parabenizá-lo pela sua atitude de enviar 
estas belíssimas instruções, diga-se de passagem para aqueles que esquecem um pouco para que vieram ao 
Movimento Leonístico.  

Parabéns Companheiro e que Deus ilumine o seu caminho no sentido de levar a Cultura Leonística ao movimento 
criado há 91 anos. A sociedade, principalmente a mais carente, precisa sempre ouvir o urro dos nossos leões.  
Saudações leonísticas 

CL José Peixoto Noya   

Secretário do Lions Clube de Santana do Ipanema – Alagoas - DLA-3 
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Presente de R$ 10,00. Eis o problema. 

Nossos pais e avós, muitos  foram homens sem muita cultura, mas com um grande 
conhecimento da vida. Eles costumavam educar seus filhos com seus exemplos e repassando 
os conhecimentos e suas vivências herdadas dos seus antepassados. Meu pai em particular, 
costumava me passar alguns conceitos comportamentais através de estórias. Uma estória que 
teve uma grande influência na minha  atitude comportamental, foi a estória do Valor do 
Presente Recebido com a qual, após algumas adaptações,  faço a abertura da presente 
Instrução Leonística. 

Se eu receber um presente no valor de R$ 10,00, é claro que isso não me causará 
emoção alguma. 

Se eu receber um presente no valor de R$ 1.000,00, talvez eu me interesse um pouco 
mais. 

Se, porém, eu receber um presente no valor de R$ 10.000,00, certamente  ficarei 
felicíssimo. 

Agora, se eu receber um presente no valor de R$ 100.000,00, vou me achar um sujeito 
de muita sorte. Vou, certamente, dar pulos de alegria e provavelmente vou querer contar aos 
outros o que me aconteceu. Vou falar nisso pelo resto de minha vida. 

Na nossa vida, temos recebido inúmeros presentes: nossa esposa, nosso marido, 
nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, nosso trabalho, etc. 

Quando nos convidaram para pertencer ao Lions, o companheiro que propôs nosso 
nome, certamente quis nos valorizar dando essa oportunidade como um presente de amigo. 

Qual o valor que atribuímos a este presente que recebemos? R$ 10,00.  R$ 1.000,00.  
R$ 10.000,00  ou   R$ 100.000,00. Eis a questão. 

Há companheiros que acham ter recebido um presente no valor de R$ 10,00. E 
ninguém, hoje em dia, se entusiasma muito ao ganhar um presente de pequeno valor. 

No Lions existem companheiros que estão vivendo uma mentalidade de R$ 10,00. 
Esses companheiros vivem indagando se vale a pena ser leão. 

Muitos deixaram nosso sublime movimento, sem mesmo terem tentado entender Lions, 
retirando-se da luta a que foram convocados. Há os que partiram até magoados ou 
melindrados, deixando lacunas a se preencher. 

Não é de admirar que tais companheiros não tenham entusiasmo algum para falar aos 
outros a respeito no Movimento Leonístico, muito menos dos seus clubes.  Para muitos 
companheiros, ser leão significa apenas ir aos jantares (quando vão) e colaborar com o clube 
em suas promoções (quando colaboram). Existem companheiros  que acham que ser leão é 
usar o distintivo na lapela, aparecer na sociedade, fazer muito “companheirismo” e que o Lions 
não é uma instituição de servir ao próximo. 

Se esta é a concepção que o companheiro tem de Lions, dá para entender porque ele 
nunca falou sobre Lions ao seu vizinho, seu parente, seu colega de trabalho, seu fornecedor, 
seu cliente, enfim, pessoas que estão ao seu redor.  

Porque para ele o Lions é como se fosse um presente de R$ 10,00. Que interesse tem 
isso para ele? Ele não precisa de um presente tão “mixuruca” desse! 

Mas, se ele tivesse recebido um presente de R$ 100.000,00 até que gostaria de receber 
mais e estaria disposto a contar  a todos, para que outros também pudessem ganhá-lo. 

O interesse do companheiro pelo Lions cresce à medida que ele compreende o seu 
funcionamento, pois em verdade, não se ama aquilo que não se conhece. 

A inércia, o desinteresse e a deserção de muitos associados são decorrentes mais do 
desconhecimento do que seja realmente Lions, do que da falta de vontade para a ação 
leonística. 
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E o que é preciso para que o companheiro conheça melhor o Movimento Leonístico, 
para conhecendo, amar e viver intensamente o Lions? 

É importante uma Informação Leonística, para manter os companheiros dos clubes, 
antigos e novos, informados a respeito do que vai pelo mundo. 

As Informações Leonísticas são o espelho do Lions, a imagem dos leões, a fonte de 
informação, instrução e de notícias das quais todos os leões devem tomar conhecimento. 
Como ser leão, agir ou atuar leonisticamente sem notícias e sem ciência dos assuntos de 
Lions? 

É lendo as revistas e boletins (além das mensagens oriundas da governadoria) que 
ficamos sabendo o que se passa com os companheiros na Comunidade Leonística, nos clubes, 
nas regiões e no mundo leonístico em geral. 

É importante também uma Instrução Leonística previamente preparada, que deverá 
ser direcionada a todos os companheiros do clube, principalmente aos companheiros novos, 
procurando interessá-los em curto prazo no conhecimento do Movimento Leonístico, 
possibilitando-lhes um aprendizado mais rápido. 

Os companheiros de “jubas largas”  com vivência leonística  adquirida ao longo dos 
anos, devem assumir o compromisso de colocar a disposição dos companheiros novos seus 
livros e revistas leonísticas e principalmente ministrar seus conhecimentos através das 
Instruções Leonísticas. 

Existe companheiro, que quando perguntado o porquê dele não ministrar uma boa 
Instrução Leonística, ele responde que não tem motivação, porque quando está na tribuna, 
parte dos ouvintes estão conversando e estão totalmente alheios e desinteressados em 
aprender. 

Companheiro. Se você realmente acha que o seu ingresso no Lions foi um presente de 
R$ 100.000,00 que você recebeu de um grande amigo, então faça uma lista dos seus “amigos 
do peito”  e dê a  apenas um amigo, pelo menos um, o mesmo presente valioso que você um 
dia recebeu. 

Se o presente que você recebeu vale R$ 100.000,00, dê pulos de alegria, vibre bastante 
com o presente e conte para “todo o mundo”  qual foi o presente que você ganhou e para que 
ele serve. Enfim, divulgue o Lions em sua plenitude para sua comunidade. 

Diga a todos que o Lions trabalha em favor da criança, do jovem, da família, dos 
doentes e dos idosos. Lions procura desenvolver as comunidades mais carentes. Lions prega e 
enaltece os mais elevados padrões de ética e de moral. Lions trabalha em favor do melhor 
entendimento entre os povos e pela paz mundial. Lions favorece a boa amizade, a tolerância e 
a compreensão. Enfim, Lions procura fazer este mundo melhor  mais justo e mais feliz. Por 
tudo isso devemos valorizar o Lions e ter imensa fé na validade do seu objetivo, pois o Lions é 
a maior ONG de voluntários do mundo e está em 205 países.  

Se o presente que você ganhou trouxe vantagem na sua vida, “bote a boca no 
trombone”, procure a mídia do seu bairro e/ou do seu município e mostre às autoridades, às 
lideranças comunitárias e a sociedade como um todo, os ideais, os projetos e as atividades que 
dão sentido ao nosso movimento, procurando motivar outras pessoas, fora de nossos quadros, 
a adotá-los e praticá-los, ajudando-nos a promover o sublime ideal de servir. 

Vamos viver o Lions com mais intensidade, pois o Lions só existirá se você, eu, todos 
nós, plenos de entusiasmo pudermos dizer com toda a convicção: 

SIM, AQUI ESTAMOS PARA SERVIR! 



10 

 

Há Vagas no Lions 

 Uma das principais preocupações do nosso Presidente Internacional e do nosso 
Governador do Distrito, nestes dias conturbados em que vivemos, deve ser a priori, como 
encontrar pessoas com os requisitos necessários para dar prosseguimento a esta maravilhosa 
obra iniciada por Melvin Jones. Todavia, estas preocupações não devem ser apenas do nosso 
Presidente Internacional e do nosso Governador, mas de todos os leões, ciosos dos seus 
deveres do crescer e multiplicar  na causa de Lions. 

 Temos obrigações na vida comunitária, social e familiar. As obrigações concernentes ao 
Lions não se enquadram apenas no trinômio comunitário, social e familiar, ela é profissional. 
Da mesma forma que temos a obrigação de levantar toda manhã e ir para o trabalho em busca 
do sustento para nossa família, também temos o dever de estarmos atentos para  
descobrirmos pessoas com o ideal de servir e disposição para ingressar na maior instituição de 
voluntários do planeta: o Lions Clube. O ano de 2001 foi o Ano Internacional do Voluntariado, e 
uma média de 30.000 pessoas procuraram o Centro de Voluntariado de São Paulo oferecendo-
se para servir. Isto mostra que não é difícil encontrar a pessoa com o perfil para ser um grande 
leão. 

 Precisamos de homens e mulheres que saibam sorrir, mesmo que eventualmente 
tenham que chorar devido ao peso do trabalho. Mas que possam, acima de tudo, manter acesa 
a chama do amor ao próximo. 

 Precisa-se de homens e mulheres com o ideal de servir. Mas não queremos máquinas, 
queremos corações amigos que vejam no amigo um companheiro e no desconhecido um irmão 
que precisa do nosso trabalho e da nossa compreensão. 

 Buscamos profissionais da amizade, que possam oferecer os préstimos e que nunca 
peçam algo em troca. 

 Os profissionais que buscamos devem ser altamente qualificados no manejo da 
máquina do amor e, ainda, ser especialista em ver tudo com os olhos da benevolência. 
Devem ter como objetivo a progressão nesta grande empresa de combate as 
desigualdades, a miséria e as doenças. Este profissional se reportará diretamente ao 
Grande Arquiteto do Universo: o Senhor Deus.  

 O salário que oferecemos é compatível com a função, e podemos assegurar um ótimo 
ambiente de trabalho, com a garantia de que o maior prêmio é a satisfação de poder enxugar 
as lágrimas daqueles que choram e ver um sorriso brotar nos olhos dos aflitos. Os salários e 
prêmios, evidentemente, serão superiores aos que alguém possa pagar e serão creditados 
mensalmente no Banco Pai, Filho e Espírito Santo S/A. 

 O endereço da empresa? Há! É muito fácil: ela está em todos os Lions  do Brasil e em 
205 países do mundo, à disposição dos interessados. 

 “Um dos focos de minha administração será o recrutamento de homens e mulheres 
nascidos entre 1946 e 1964, a geração conhecida nos Estados Unidos como os baby boomers, 
que já provaram ser pessoas bem sucedidas em suas profissões, financeiramente seguros e 
comprometidos com a melhoria da qualidade de vida de suas comunidades”, ressalta o nosso 
Past - Presidente Internacional Dr. Tae-Sup Lee. 



11 

 

Juventude e Lions 

 

 Se formos ao dicionário encontraremos o seguinte significado  da palavra juventude: mocidade, 
adolescência, idade juvenil. 

 De fato, esta tradução exprime o extrato etário correspondente à palavra. Mas na verdade, 
juventude apresenta algo muito mais grandioso, algo muito mais profundo do que uma mera delimitação 
de idade. 

 Juventude significa vida, criação, disposição, vontade, fé, alegria e esperança. Juventude não 
restringe idade, mas sim mentalidade.  

 E é sob a égide da formação de uma mentalidade leonística, fundamentada no ideal de servir, no 
companheirismo e na conduta individual que o Lions Clube desenvolve as suas atividades pró-
juventude que objetivam assegurar o bem estar físico, mental e moral dos jovens, cooperando para que 
se tornem bons cidadãos.  

 Trazer os jovens para o Movimento Leonístico significa garantir a sua continuidade e a sua 
dinâmica. Valorizar o jovem e criar condições  para a sua participação efetiva no universo leonístico é, 
portanto, um objetivo permanente. 

 O LEO Clube e o Clube de Castores são organizações patrocinadas pelo Lions Clube, que 
almejam basicamente, representar um espaço para a prestação de serviços e o desenvolvimento da 
compreensão internacional pelos jovens. 

 Os clubes  têm a obrigação moral de preparar a juventude para vir a constituir bons cidadãos, 
produtivos na comunidade em que vivem. Isto significa deixar a juventude decidir por si mesma, a tomar 
responsabilidade e requerer criatividade por parte dos Lions Clubes que devem procurar acompanhar 
as mudanças nas tendências dos jovens. 

 Como fazer para o jovem descobrir suas potencialidades? 

 O jovem deve  identificar-se com os propósitos e objetivos do Lions Clube, uma organização 
dedicada ao servir, canalizando sua energia para efetivos serviços e projetos factíveis, que venham 
melhorar a qualidade de vida de sua comunidade. 

 Poucos acreditam na sensibilidade e capacidade de reflexão da juventude. Todavia, ela, a 
juventude, resiste ao ceticismo e manifesta-se livre e coerentemente, equacionando com inteligência e 
praticidade os problemas, emocionando-se com eles mesmo quando, aparentemente, estes já não 
emocionam a mais ninguém. 

 Muitas vezes as emoções aparecem nos jovens em situações  exatamente inversas, 
relacionando-se mais com dor e sofrimento, principalmente quando estes denunciam as questões 
sociais emergentes, como pobreza, carências afetivas, desamparo, mendicância, fome e 
subdesenvolvimento. Estas situações sociais fazem aflorar no jovem a emoção fraterna e a 
sensibilidade solidária. 

 O jovem é dotado de uma fraternidade inviolável. Sua confiança, outorgada pela energia em 
querer fazer e a consistência construída pela vitalidade de poder fazer, faz a sua força. 

 Hoje os jovens apresentam-se mais conscientes e indagadores. Isto decorre da maior facilidade 
de acesso às informações. Os dias atuais transformaram o jovem num ser aglutinador, capaz de formar 
grupos para discutir problemas e buscar soluções. 

 É neste exato momento que entram o LEO Clube e Clube de Castores que buscam com 
sangue novo oxigenar suas comunidades, direcionando a energia dos jovens, transformando belos 
sonhos em agradáveis realidades, fazendo o jovem sentir a recompensa de ser útil, responsável, e de 
encontrar muitos e verdadeiros amigos. 

 O jovem do movimento leonístico não quer e não aceita apenas se sensibilizar, ele participa. Ele 
evolui espiritualmente, cresce moralmente, progride profissionalmente, lutando pelo seu próximo, pois 
ele sabe que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de chegar e há 
tempo de partir; tempo de pedir e tempo de agradecer. 

 Hoje, nós adultos e leões, chegamos à idade da razão e estamos nos preparando para partir, 
porém ainda há um tempo determinado debaixo deste céu azul, para pedir a Deus que nos dê força e 
inspiração para a formação de um clube de jovens em nosso Lions Clube, pois assim, com eles, 
estaremos construindo um Brasil mais forte, mais igualitário, mais digno e mais respeitado por todos. 
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Lions Clube ou apenas Lions? 

O  tema que lanço à meditação e à análise dos CCLL quebra uma antiga tradição, exige 
um difícil posicionamento e só com muito trabalho e persistência conseguiria a aprovação  
desta idéia tão polêmica. 

 O tema proposto é audacioso, é um sonho, é um anseio. É uma idéia, que tal qual uma 
semente, no futuro poderá germinar. 

 Assim, procurem compreender, ou até melhor, sentir a minha idéia. 

 Positivamente não gosto da palavra clube associada ao nosso Movimento Leonístico: 
Lions Clube de S. Paulo/São Miguel Paulista, Lions Clube de S. Paulo/Vila Maria, Lions Clube 
de S. Paulo/Centro, Lions Clube Sorocaba Oeste, Lions Clube de S. Paulo/ Monções, Lions 
Clube de S. Paulo/Alto dos Pinheiros, Lions Clube de Itapetininga,  Lions Clube de Tatuí e  
Lions  Clube de S.Paulo/Anhembi 

 Clube, não tem a conotação de um grupo de pessoas dispostas a servir altruisticamente, 
unidos pelo nobre ideal de servir. 

 Clube, tem a conotação de uma agremiação esportiva, social ou similar. Tênis Clube de 
São Paulo, Jockey Clube de São Paulo, Clube de Regatas Tietê, São Paulo Futebol Clube, etc. 

 O Lions é, muitas vezes, confundido e assemelhado com agremiações, cujos méritos e 
valores reconhecemos, mas que nada têm em comum com o Movimento Leonístico que nos 
irmana através de um sublime ideal, com uma dignificante missão, como homens livres, líderes 
e voluntários. 

 Quantos CCLL “mal informados ou distraídos”, ao responderem à pergunta: - A que 
clube você pertence?, respondem: - Sou sócio do Palmeiras, do Clube Pinheiros, etc. 

 Uma resposta dessa natureza demonstra total e completa ignorância do que o Lions é 
verdadeiramente. 

Quantas vezes somos abordados por pessoas perguntando quanto se paga para ser 
associado do Lions Clube e quais atividades  esportivas que o clube possui. 

 A Cruz Vermelha é clube? A Legião Brasileira de Assistência é clube? O escotismo é um 
clube? 

  Porque então o Lions deve ser chamado de clube, que no meu ponto de vista pessoal 
diminui a sua grandeza. 

 Não seria melhor dizermos Lions de Cotia, Lions de Tatuí, Lions de São Paulo/Anhembi, 
Lions de São Paulo/Imirim, Lions de São Paulo/Penha, Lions de São Paulo/Vila Formosa, Lions 
de Itapetininga ou  Lions de Rondonópolis. 

 E entre nós, oficializaríamos o que tanto já se usa: 

 - Qual é o seu Lions? 

 - Eu sou do Lions de S.Paulo/Pary. E você? 

 - Bem, inicialmente eu fui do Lions de S. Paulo/Cambuci, mas hoje sou do Lions de S. 
Paulo/ Campos Elíseos. 

 Fica o assunto para meditarmos dentro do espírito de liberdade de um tema que 
pessoalmente me inquieta, porque valorizo Lions de forma a considerá-lo muito mais do que 
simplesmente um clube. 
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Proporcionalidade Leonística 

 Durante o ano muitas esperanças são renovadas na busca do sonho por dias melhores. 

 Muitos fazem planos incluindo novas perspectivas de vida profissional, familiar e social, 
esquecendo-se de incluir o Lions nesses planos e dimensionar sua vida com ele. 

 O compromisso que assumimos de realmente viver Lions não é uma atitude isolada, 
mas envolve dezenas de companheiros que vêem em nossa organização a possibilidade de 
mudança de sua própria vida. 

 Quando assumimos a condição de leão, incorporamos uma responsabilidade social que 
transcende nossa vida pessoal mais corriqueira.  

 Como sempre digo: nós não somos leões por acaso. Nascemos leões para  cumprirmos 
a missão de servir, missão esta assumida com o plano espiritual. É o algo mais que 
precisamos fazer por uma sociedade mais justa e igualitária. Não que tenhamos de assumir 
sacrifícios sobre-humanos, mas precisamos nos superar e nos doarmos de coração. 

 A existência e potencialidade de um clube de Lions são diretamente proporcionais a esta 

capacidade de doação de cada um dos companheiros que o compõe. Em todos os clubes, 
existem formas para o companheiro prestar a sua colaboração: é preciso apenas que ele 
assuma a sua responsabilidade e tome a iniciativa de servir. 

 Se um clube enfrenta dificuldades, é quase certo que, proporcionalmente, os 
companheiros não estão se dedicando objetivamente ao seu trabalho dentro das comissões. 

 Perceba que se o quadro social está pequeno, se o companheirismo não funciona, se as 
campanhas comunitárias foram abandonadas, alguma comissão não está cumprindo bem o 
seu papel. 

 Existe um paradigma que diz que todo leão é um homem ocupado. E tem que ser 
mesmo, pois Lions não é lugar para desocupados. A experiência tem mostrado que, 
mesmo com seus afazeres, o leão sempre consegue tempo quando se tem em mente a 
obstinação pelo ideal de servir. 

 Nos clubes, nem 50% dos companheiros em média liberam o potencial maravilhoso que 
têm em si e que serviu de base para que fossem convidados a serem leões. 

 Se com essa proporcionalidade, o Lions tem mudado o mundo com suas grandiosas 
campanhas, tanto a nível internacional como local, imaginem vocês se esta proporção atingisse 
os 100% ou chegasse perto disso. 

 Como se pode notar, Lions tem um pouco de matemática. 

 Não adianta termos somente teoria e boas idéias. Ser um profundo conhecedor dos 

estatutos, regimentos, normas, manuais e não se aliar à prática do servir. É a química leonística 
que em doses proporcionalmente equilibradas alia a teoria à prática na obtenção de um 
resultado que atenda às necessidades do ser humano como um todo. 

 Precisamos dar nossa parcela de colaboração para mudar essa ridícula proporção. É 
necessário conseguirmos tempo, sacrificando inclusive parte do nosso lazer pessoal. 

 Lions  pode mudar o mundo. Pensem nisso. Cabe a nós efetuar essa mudança. 
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A Importância da Mulher 

Através da história dos povos, em todas as épocas observamos a influência da mulher 
na vida do homem. Ela é a companheira certa das horas incertas. A companheira dos dias 
cheios de luz e dos dias sombrios, procurando dar ânimo, coragem ao seu marido, nos 
momentos mais difíceis da vida a dois. 

É muito grande a importância da mulher na vida de um homem, pois ele, em qualquer 
setor da vida, só se realiza quando conta com o apoio incondicional da sua esposa, portanto, o 
leão só será um elemento atuante dentro do seu clube, se sua mulher vibrar com ele e 
lutar a seu lado para que juntos vivam Lions intensamente. 

As mulheres possuem um coração cheio de carinho e amor, assim sendo, elas são a 
mola a impulsionar seus maridos a viverem e sentirem cada vez mais a beleza que há no 
Movimento Leonístico. 

Sabemos que as mulheres não vieram ao mundo por acaso, simplesmente por vir. Elas 
têm um lugar a ocupar, uma missão importante a cumprir. Esta missão se traduz num gesto de 
doação, uma busca contínua de novas oportunidades com o objetivo de servir, minimizando 
dificuldades e procurando atender necessidades mais prementes. 

Fazemos parte de uma instituição cuja finalidade principal é desenvolver e estimular as 
boas relações dentro da família leonística, prestando serviços à nossa comunidade. 

Dentro do Lions a mulher como domadora ou companheira leão assume com seriedade 
suas tarefas, executando-as com o coração cheio de amor e dedicação. As mulheres possuem 
energia suficiente para enfrentar obstáculos, com atitudes de fé e esperança. 

A mulher é o maior milagre da natureza e a maior criação de Deus. 

O Leão sabe dividir, solicitar, reconhecer os valores de sua domadora e assim irá contar 
com ela na conquista de seus objetivos. Forças somadas, opiniões condensadas serão mais 
enriquecedoras. Veremos então companheiros e domadoras atuando sobre interesses comuns, 
cada qual a seu modo, com suas limitações, mas com o mesmo direcionamento: Servir. 

O dever cumprido é uma das fontes de realização humana. Fazemos parte de uma das 
maiores organizações de voluntários do mundo que depende do trabalho de cada um 
isoladamente, por isso não podemos esquecer que a mulher é a chave do sucesso na 
concretização do objetivo maior de nossa instituição, que é SERVIR. 

A MULHER É O INVÓLUCRO DE UM ANJO. Esta é a melhor frase que podemos utilizar 
para definir a mulher. 

Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. 
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Páscoa: A Esperança Renasce 

 Estaremos celebrando a décima primeira Páscoa do novo milênio! Pode parecer que na 
vida e na sociedade nada mudou. Muitos pensavam que este novo século seria um tempo de 
maior fraternidade e unidade entre as pessoas, e, diante da realidade de hoje, ficam 
decepcionados ao verem o ódio, a violência, a corrupção, a intolerância continuarem e até 
aumentarem a escalada. A proposta da Páscoa parece que permanece apenas teórica.  

 De um lado, a Páscoa marca não só o centro da liturgia e da fé, mas também o nosso 
próprio calendário. Da data da Páscoa é que dependem tantas outras festas móveis religiosas 
e também uma parte do nosso calendário civil. A Páscoa marca também um momento especial 
na vida do povo, seja pelas antigas tradições que se repetem pelo mundo, seja pelos novos 
modelos e eventos que vão ocorrendo hoje: procissões, encenações, filmes, programas 
especiais na mídia, exploração comercial da data... Uma parte da sociedade aproveita para o 
tempo de repouso em um feriado prolongado. Nas Igrejas, as celebrações litúrgicas misturam-
se com as devoções locais e tradicionais.  

 Questiona-se, porém, a continuidade e as conseqüências existenciais dessa 
participação. Durante 40 dias somos convidados a repensar sobre nossa vida e a dar passos 
de conversão, não só pessoal, mas também comunitária. 

 Desde Quinta-feira Santa à noite começa o tempo pascal! A Páscoa, como 
acontecimento primordial de nossa fé, será também celebrada a cada Eucaristia, a cada 
Sacramento, a cada transformação da vida e da sociedade. A Páscoa não pode permanecer 
apenas na confraternização familiar, festa do chocolate, feriadão e nem mesmo somente em 
uma presença um pouco maior nas celebrações nesses dias do ano litúrgico.  

 Celebrar a Páscoa significa celebrar a certeza de que a vida vence a morte! Significa 
renovar a própria certeza de que os nossos trabalhos e lutas têm uma direção de luz e de paz! 
Não é uma utopia, mas sim um dom e compromisso de darmos passos para continuar a 
realizar o projeto de Jesus de Nazaré, o Cristo Senhor. 

 O nosso amado Mestre Jesus disse: “Venho a vós, acima de tudo para iluminar e 
confortar, pois vos achais imersos numa vaga de dores e crises. Eu, porém, vos digo que se 
trata de uma crise universal, crise de todos os vossos valores morais, de todas as vossas 
grandezas. É o desmoronar-se de todo um mundo milenário. Digo-vos que a crise se encontra 
sobretudo em vossas almas: crise de fé, de orientação, de esperanças. É o vertiginoso 
momento de grandes mutações. 

 Trago-vos esperança, orientação e paz. A cada um falo hoje a palavra da verdade e do 
amor, palavra que não mais conheceis. Quero reconduzir-vos às origens milenárias da fé com 
o intelecto novo, a fim de que possais compreender a dor e ultrapassais as estreitas fronteiras 
de vossa vida. Comovido, falo a cada um no sagrado silêncio de sua consciência”.   

 A experiência pascal deverá ser para nós o alento de olharmos para a madrugada do 
domingo de Páscoa e termos a mesma alegria dos apóstolos e das santas mulheres que, 
depois de terem passado pelo drama da cruz e da sepultura, puderam aclamar: "Ele está vivo, 
Ele está no meio de nós, a morte foi vencida!". Esta é uma experiência que não só os cristãos 
podem fazer, mas toda pessoa humana. Se for verdade que muitas situações de morte 
ocorrem ao nosso redor, e que parece que as forças da degradação superam o bem, em Cristo 
Ressuscitado deve recobrar para todos nós a certeza da Vida e Ressurreição. 

  Mais que uma experiência apenas mística, a Páscoa será também uma experiência 
pessoal e comunitária de uma comunidade que anuncia: "Ele ressuscitou e nós somos 
testemunhas!" E isso não porque ouvimos dizer dos antepassados ou lemos nas Escrituras, 
mas porque o experimentamos em nossas vidas!  

 As atitudes concretas de pessoas  que se unem e lutam por um mundo mais justo, 
fraterno e solidário, de pessoas de se perdoam e se olham como irmãos não podem ser 
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apenas um sonho: devem tornar-se realidade! Devemos começar por nós, que fazemos parte do 
Lions, o  maior grupo de voluntários do mundo e que acreditamos que a mensagem do Cristo é o 
caminho que nos conduz ao Pai e nos faz viver concretizando na comunidade civil o nosso 
compromisso do "Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei".  

 Não é possível neste tempo de tantas conquistas tecnológicas, tantas descobertas 
científicas, tantos avanços na comunicação que o ser humano ainda não se aproximou do seu 
semelhante como um irmão. O medo do outro, da violência, do assalto continua a existir.  

 As grades de nossas casas e as grades das prisões com as rebeliões e atitudes 
primitivas estão aí a mostrar-nos que temos um longo caminho a percorrer. A preocupação 
com a ecologia, que é um bem, ainda não encontrou a correspondente com relação ao ser 
humano que, muitas vezes, não tem casa, emprego e é presa fácil dos consumismos 
modernos que não o conduzem para "ser mais", mas somente o exploram e, na maioria das 
vezes, o deixa ao relento, pois a prioridade não é a pessoa e sim o lucro... 

 A esperança que renasce, a vida que vence, a alegria que retorna aos nossos corações 
não significa que a realidade ao redor mudou magicamente, mas que nós mudamos, e essa 
experiência faz-nos lutar pela mudança para que aconteça a "civilização do amor!" Isso nos 
fará participar melhor de nossas comunidades através do nosso nobre ideal de servir e também 
construirmos uma sociedade onde a justiça, a tolerância, a solidariedade e a paz possam ocorrer 
em todos os níveis.  

 Que a celebração da décima primeira Páscoa do novo milênio nos encontre com a vida 
aberta para acolher o feliz anúncio dos anjos que nos dizem que "Ele não está aqui, Ele 
ressuscitou" concretizado em nossas vidas. E que nós possamos anunciar a todos, com uma 
vida renovada e com as esperanças reafirmadas: "Ele Ressuscitou como disse, Aleluia".  

 Feliz Páscoa a todos! 
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O Merecido Valor do Lions 

Após 14 anos de estar integrado em Lions de forma intensa, pleno de idealismo e de 
entusiasmo, muitas vezes eu paro para refletir e pergunto a mim mesmo: 

 Valeu a pena? Será que foi válido todo o meu trabalho despendido? Será que se 
tornaram úteis as horas que dediquei ao Lions, deixando de lado momentos de lazer, 
oportunidade de ganhar um pouco mais de dinheiro, ou mesmo perdendo o delicioso convívio 
familiar? 

 Após meditar seriamente, sempre concluo que sim. Apesar de tanto que ofereci a Lions, 
creio que recebi muito mais! Lions enriqueceu a minha vida com excelentes amigos; deu-me 
ótimas oportunidades de servir e de retribuir tantas coisas boas que recebi de Deus. 

 Nós não podemos esquecer a Parábola dos Talentos: “Quanto mais nos for dado, mais 
nos será cobrado”. E nós, homens livres, com o ideal de servir e líderes, temos muito a retribuir 
à nossa sociedade. 

 Temos “liderança” como uma das condições mais essenciais para sermos leões. 
Liderança em Lions não é o poder de mandar, mas sim a capacidade de comandar. 

 Assim, a nossa liderança é um resultado direto da nossa capacidade, da nossa correta 
maneira de atuar e, sobretudo, da nossa forma de motivar, sem impor as nossas idéias pela 
força ou pelo poder. 

 Por isso eu me sinto imensamente feliz e altamente recompensado por pertencer ao 
Lions. Uma organização  exclusivamente voltada para as mais nobres causas, mas que 
oferece a cada um de nós enormes possibilidades de aperfeiçoamento e, de um 
desenvolvimento pessoal que nos torna melhores homens sob todos os pontos de vista e se 
formos melhores, seremos mais felizes, dando mais sentido e mais beleza as nossas vidas. 

 Será que já paramos para pensar quanta coisa o Lions nos dá em troca de nossa 
dedicação e de nosso trabalho? Será que sabemos valorizar devidamente a nossa condição de 
Leões? 

 Nós leões, somos homens “abençoados”. De fato, estamos em Lions porque fomos 
reconhecidos como líderes em nossa  comunidade. Fomos admitidos em Lions porque nos 
julgaram bons cidadãos. Porque analisaram o nosso comportamento como chefes de família, 
como pais e mesmo como amigos. Sentiram que tínhamos liderança, boa vontade e 
disponibilidade para servir com altruísmo. 

 Se os membros de um clube de Lions assim nos julgaram e nos receberam de braços 
abertos é porque realmente somos homens “abençoados”. Será que cada um de nós tem 
correspondido, na medida de suas possibilidades, a essa bênção? Sem vaidades, que nada 
dignificam, mas com espírito puro, será que nos sentimos orgulhosos de sermos leões? Será 
que usamos o nosso distintivo leonístico afirmando o nosso compromisso de servir através do 
Lions? 

 Meus companheiros, nós precisamos dar maior relevo e maior valor à nossa condição 
de Leão. Precisamos retribuir aquela confiança que nos foi dada um dia, quando colocaram em 
nossa lapela o  distintivo de Lions, que distingue , reconhece e enaltece os homens de bem. 

 Eu costumo dizer que nós só temos uma chance de dizer não em Lions. É quando nos 
convidam para ingressar em Lions; nessa ocasião podemos dizer não! Depois disso, as nossas chances 
terminam; como Leões, nós jamais podemos dizer não quando existir uma oportunidade de servir. 
Podemos dizer: Vou tentar. Farei o possível. Vou me esforçar para arranjar tempo. Nós 
devemos fazer do nosso trabalho leonístico uma fonte perene de felicidade. É muito mais feliz 
aquele que serve do que aquele que é servido. 
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 Quando analisamos as enormes possibilidades que Lions nos oferece para servir, 
ficamos realmente extasiados com a beleza e a grandeza no nosso movimento. Seja qual for a 
nossa tendência ou a nossa preferência, Lions sempre permite que o  serviço ilumine o nosso 
caminho. 

 Lions trabalha em favor da criança, do jovem, da família e do idoso. Lions procura 
desenvolver as comunidades mais carentes. Lions prega e enaltece os mais elevados padrões 
de ética e de moral. Lions trabalha em favor do melhor entendimento entre os povos e pela paz 
mundial. Lions favorece a boa amizade,  a tolerância e a compreensão. Enfim, Lions procura 
fazer este mundo melhor, mais justo e mais feliz. Por tudo isso devemos valorizar o Lions e ter 
imensa fé na validade do seu objetivo, pois o Lions é a maior ONG de voluntários do mundo. 

 E Lions só existirá se você, eu, todos nós, plenos de entusiasmo, pudermos dizer com 
toda a convicção: 

 SIM, AQUI ESTAMOS PRONTOS PARA SERVIR! 
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Ex-Governador – Uma Força no Lions 

Tenho ouvido alguns comentários entre companheiros, com referência ao 
posicionamento de ex-governadores na sua vida leonística pós-governadoria. 

 Esses “críticos” entendem que eles devem “retornar à planície leonística“, após o seu 
mandato, deixando a área livre para o governador em exercício e o indicado. 

 Chegam a pensar, e alguns a dizer, que os ex-governadores gostam muito de “aparecer” 
o que, convenhamos não é verdade, sendo, sobretudo, injusto tal conceito. Simplesmente, 
ocorre o fato de que eles vibram com a causa leonística e, por isso mesmo, participam 
intensamente dos debates e sempre respondem de forma positiva aos convites para 
apresentar teses e trabalhos, alicerçados em seus conhecimentos e experiências sobre os 
assuntos específicos de Lions, uma vez que muito estudaram e foram até preparados para tal 
cargo. 

 É preciso que se dê uma certa ênfase à figura do ex-governador reconhecendo neste 
companheiro, antes de tudo, um leão que, por mais de um ano, se dedicou em regime “full 
time” à administração de seu distrito, com muitos sacrifícios pessoais, familiares e financeiros. 

 Ser ex-governador é muito mais difícil que governador. Explico: para o desempenho do 
mandato, o governador se preparou para tal e também programou a sua vida particular e 
profissional para aquele ano de dedicação integral, enquanto o ex-governador o será sempre, 
comparecendo a cada ano e sem qualquer espécie de ajuda financeira, às assembléias, 
fóruns, Conselhos Distritais, Convenções Distritais, Convenções do Distrito Múltiplo LC e até de 
Convenções Internacionais. 

 O enorme investimento: de tempo, trabalho, saúde, aprendizado, dinheiro, alegria, 
tristeza, tensão, emoção, decepção,  representado pela doação de um ano inteiro de sua 
vida servindo como governador, não deve ser jogado fora ou permanecer sem uso. Ele 
tem de ter retorno, como se fosse um capital investido. 

 A partir do momento em que, voluntariamente ele aceita uma indicação e passa a 
exercer um cargo dentro do seu distrito, ele deve assessorar o governador e suplementar os 
esforços deste em tarefas de difícil execução, principalmente no trabalho de fortalecer os 
clubes fracos, infundindo entusiasmo aos clubes, utilizando a experiência adquirida no 
passado, a serviço do futuro de nosso distrito. 

 A filosofia de Lions está impregnada pelo ideal de servir, repleta de ensinamentos éticos, 
incentivando respostas honestas às perguntas simples e profundas, contidas nos 
ensinamentos leonísticos. 

 Cumpre ao ex-governador utilizar a experiência adquirida no passado, a serviço 
do futuro. Para que jamais possa pairar, dentre os demais leões de nosso distrito, a mais 
leve suposição de que a tarefa do ex-governador terminou. 

 O obsoleto, o omisso, o desinteressado, o desinformado, o acomodado são qualificativos 
que em hipótese alguma se coadunam com a atualização, a participação, o interesse, a 
informação e a atividade que caracterizam os ex-governadores. 

 O ex-governador é o veículo catalisador do entusiasmo, da coragem e do idealismo dos 
mais de 41  mil companheiros em 1.605 (posição em 30 de junho  de 2007) clubes no Brasil, 
aguardando confiantes, a oportunidade de demonstrar sua fé no futuro do Lions e o 
reconhecimento do ideal de Servir! 
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Servir com Companheirismo 

A idéia de servir evoluiu do próprio companheirismo gerado pelas reuniões dos primeiros 
Lions. A história da nossa organização revela que, logo no início, a meta   de colaborar uns 
com outros para o benefício dos próprios negócios, se tornou menos atraente aos leões do que 
poder ajudar pessoas menos afortunadas. 

O companheirismo reinante nos Lions logo fez com que os leões percebessem que 
desfrutavam seus clubes muito mais, quando podiam colaborar e demonstrar sua generosidade 
conjunta, em prol da melhoria da vida de nossos semelhantes. Esta afirmação ainda é 
verdadeira hoje em dia. 

Companheirismo e prestação de serviço são dois conceitos tão inseparáveis como “amor 
e casamento”. É difícil ter um sem o outro, mas a discussão sobre qual surgiu primeiro nunca 
termina. Servir origina companheirismo? Ou o companheirismo nos faz servir? 

Não há dúvida que o companheirismo é a base que dá origem à prestação de serviço. 

O desejo de servir provém do companheirismo. É um ato de amor, ou seja, não envolve 
um dever, sendo sua única recompensa um aumento do amor-próprio e da dignidade pessoal. 
Além disso, intensifica o sentimento de “pertencer” a um  grupo com ideal de servir. 

O companheirismo leonístico deve ser a prioridade básica de qualquer programa de 
atividade  de um clube de Lions. Deve ser fundamental para um projeto de ação comunitária. 

Sem companheirismo não haverá coesão, não haverá entusiasmo, não se realizará um 
trabalho social positivo, não existirá Lions.  

O companheirismo é a união que transforma simples conhecidos em amigos fraternos, 
solidários nas alegrias e nas aflições. Daí é que se irradia a força de ação do movimento 
leonístico, na  prática do  ideal de servir. 

Da convivência surge a amizade e da amizade surge o companheirismo, como 
instrumento eficaz de êxito na prática do ideal de servir. 

Sem companheirismo não há ideal de Servir, porque ninguém serve sem amor. 

Gabriela Mistral, poetisa chilena, prêmio Nobel de Literatura, em seu poema “O Prazer de 
Servir”, relata com maestria o que é o ato sublime de servir: 

“Toda a natureza é um serviço. 
Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. 

Onde haja uma árvore para plantar, planta-a tu. 
Onde haja um erro para corrigir, corrige-o tu. 

Onde haja um trabalho e todos se esquivam, aceita-o tu. 
Sê o que remove a pedra do caminho, o ódio entre 

os corações e as dificuldades do problema. 
Há a alegria de ser puro e a  de ser justo. 

Mas há, sobretudo, a maravilha, a imensa alegria de servir. 
Que triste seria o mundo se tudo se encontrasse feito. 

Se não existisse uma roseira para plantar, uma obra para iniciar! 
Não te chamem unicamente os trabalhos fáceis. 

É muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam. 
Mas não caias no erro de que somente há méritos nos grandes trabalhos. 

Há pequenos serviços que são bons serviços: 
Adornar uma mesa, fazer uma bandeja, arrumar os livros, pentear uma criança. 

Aquele é o que critica, este é o que destrói. Sê tu o que serve. 
O servir não é faina de seres inferiores. 

Deus que dá os frutos e a luz serve. Seu nome é: “Aquele que Serve”. 
Ele tem os olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta  a cada dia: 

 
A quem serviste hoje? À árvore? A teu irmão? À tua mãe?” 
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Devemos Vender Lions? 

Em praticamente todas as comunidades, há homens e mulheres que podem e devem 
ser associados do Lions local. 

Muitos desses homens e mulheres estariam dispostos a ingressar no Movimento 
Leonístico, se soubessem mais a respeito do Lions. 

O clube tem a responsabilidade de despertar nesses homens e mulheres  o desejo de 
participarem ativamente do trabalho do Lions da sua comunidade. Para conseguir tal objetivo, é 
perfeitamente legítimo aproveitar aqueles princípios dignificados e já experimentados da arte 
de vender que os companheiros estão habituados a empregar nos seus próprios negócios. 

Mas atenção! O Lions não pode ser tratado como mera mercadoria para ser “vendida” 
de porta em porta, de loja em loja, de escritório em escritório. 

Ao empregarmos o termo “vender”, queremos dar a esta palavra o significado honesto e 
justo que, em nosso entender, é o único que um leão deve compreender. Nesse caso “vender” 
Lions significa explicar aquilo que ele representa para a comunidade, como um todo, e para o 
homem ou a mulher que deverá pertencer ao Lions local, em particular. 

Deste modo e usando os princípios da venda, devemos, em primeiro lugar, conhecer o 
produto. O bom vendedor tem que conhecer bem a sua mercadoria, saber explicar do que se 
trata, como funciona e para que serve. Estar, em resumo, apto a responder a qualquer 
pergunta que lhe façam sobre ela. 

Infelizmente, quantas vezes perdemos um bom candidato para associado simplesmente 
porque a explicação sobre Lions foi deficiente ou incompleta, e a pessoa não “sentiu firmeza” 
na explanação dada pelo companheiro. O tipo de homens e mulheres que devemos atrair é 
exatamente aquele que quer saber tudo sobre a organização: seus alvos, objetivos e 
realizações antes de tomar uma decisão afirmativa. 

O segundo princípio de venda é o estudo do mercado. Um levantamento prévio e  
criterioso feito em nossa comunidade (parentes, amigos, clientes, fornecedores, profissionais 
liberais, empresários, funcionários públicos,  etc.)  pode revelar todas aquelas pessoas que 
preenchem os requisitos para se tornarem um grande leão. Lembremo-nos que  se hoje 
estamos no movimento leonístico é porque no passado alguém lembrou-se de nós. 

O terceiro princípio é que o produto deve estar em boas condições de venda. Seria 
pois ridículo pensar que um homem de negócio iria investir seu tempo e seu dinheiro para ser 
membro de um Clube Leonístico no qual demonstrassem falta de interesse, tivessem má 
assiduidade, falta de companheirismo e companheiros medíocres, cujos programas fossem mal 
organizados e que não tivessem objetivos válidos. 

O quarto princípio é o Marketing. O companheiro que for “vender” Lions tem a 
obrigação de conhecer “a fundo” o seu produto, isto é um  marketing interno. O clube deve 
reunir os companheiros  e traçar um plano de marketing externo, a fim de atingir toda a 
comunidade divulgando os trabalhos realizados pelo clube. O Lions deve “mostrar a sua cara”. 
Como sugestão, pode-se convidar o editor do jornal e/ou revista da sua comunidade para 
receber uma homenagem do clube. Isto estreitará o relacionamento entre ambos. Para isto 
temos duas datas: 10 de setembro (Dia da Imprensa) e 23 de janeiro (Dia do Jornalista).  

Lions precisa dos homens e mulheres de boa vontade de cada comunidade, daí a 
necessidade imprescindível de “vender” a idéia do que o Lions já representa no mundo de hoje, 
mas é necessário encontrar pessoas que disponham de riqueza e inteligência suficientes para 
comprar essa idéia. Não a riqueza material, mas a riqueza de caráter e a inteligência voltada 
para o bem. 
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Domadora: uma força no Movimento Leonístico 

 Ninguém, hoje em dia pode negar o relevante papel que a mulher desempenha nos 
campos sócio-político-econômico-cultural, e muito menos o Lions não pode ficar alheio ao 
comportamento da domadora, esposa de um Leão. Em Lions não se despreza a mulher. 

 É neste sentido que no Lions, homem e mulher têm o seu nível de igualdade em 
dignidade, embora cada um exerça uma função diferenciada, atingindo, entretanto, a finalidade 
de complementação. É a diversidade dentro da unidade. 

 Formamos uma família em que nossos corações vibram em uníssono, quando 
compartilhamos e nos complementamos no ideal de servir. 

 Que decepção deve sentir o Leão, quando ao se deparar com o seu ideal de servir, 
não encontra em sua domadora e companheira, na mulher de sua vida, o mínimo 
interesse pelo que ele é. Como compartilhar com os outros companheiros, se no 
aconchego do seu lar ele encontra a mulher que, feita para ele, nega-se a compartilhar 
do seu ideal. 

 O Leão tem necessidade da troca de idéias com sua domadora, de suas intuições, sua 
meiguice, seu senso de melhor detalhar fatos. 

 Trabalhando paralelamente no movimento leonístico, a domadora compartilha e ao 
mesmo tempo alcança sua promoção, que consiste em tomar consciência de sua 
responsabilidade, na melhoria do espaço social e desempenha o papel que lhe cabe. 

 A domadora deve incentivar seu leão a participar plenamente do movimento leonístico. 
Deve opinar, acompanhar o desenvolvimento do clube  em sua comunidade. 

 A domadora não deve impor suas  idéias, mas discuti-las; deve incentivar seu leão a 
participar das reuniões, local sadio, onde todos comungam o mesmo ideal, a mesma vontade 
de servir aos seus semelhantes. 

 É preciso que a domadora opine, indique rumos, metas, incentive seu companheiro, 
dando do que tem  em seu interior, de sua experiência, expondo sua visão de problemas 
existentes, de serviços a serem prestados. 

 Agindo assim, haverá um caminhar juntos: Leão e domadora para o engrandecimentos 
do movimento leonístico. 

 A história não mente quando afirma que “atrás de um grande homem existe sempre 
uma grande mulher” e eu afirmo que a história de Lions não mentirá, se um dia em suas 
páginas registrar que “ao lado de um grande leão existe sempre uma grande domadora”. 



23 

 

Marketing Leonístico: a Comunicação Levada a Sério 

 

Instituição plenamente sintonizada com o seu tempo, o Lions há muito tempo 
compreendeu a importância de utilizar os recursos da comunicação, seja como meio de fixar 
uma imagem positiva junto às comunidades de todo o distrito, seja objetivando a expansão de 
seus serviços e a conquista de novos associados. 

Realmente, O Lions não poderia ignorar a verdadeira revolução social, cultural e 
econômica que o desenvolvimento da tecnologia das comunicações tem determinado, 
mudando o comportamento dos indivíduos. 

Hoje, não se planeja o lançamento de um novo produto, uma campanha para 
arrecadação de fundos, um projeto de conservação da natureza, sem levar em conta a 
presença dos meios de comunicação. Através da mídia, a sociedade se informa e atua, 
fiscalizando, cobrando e pressionando. Por isso, é importante saber usá-la. 

Ora, o Lions Internacional não poderia permanecer alheio a este fenômeno dos novos 
tempos que é a moderna comunicação. E, na verdade, não permanece. 

Nosso Past Presidente Internacional, Dr. Jean Béhar, teve como uma de suas principais 
metas de trabalho, uma relação pública efetiva entre os clubes e suas comunidades, criando 
uma imagem de qualidade.  

Dr. Jean Béhar afirmara que: “O apoio que um Lions recebe da sua comunidade é 
crucial para o sucesso que terá em suas atividades de serviço e levantamento de fundos. 
Vivemos em um mundo de intensas comunicações, onde uma boa imagem que um Lions 
projeta deve ser uma imagem de qualidade e, por esta razão, é necessário ter um programa 
efetivo e continuado de Relações Públicas. Os cidadãos de uma comunidade devem saber 
quem são os Leões, as atividades das quais o Lions local e o Lions Internacional estão 
participando e quais os seus objetivos para esforços comunitários e humanitários ainda 
maiores”. Ele foi sábio em suas palavras. 

Utilizar o marketing racionalmente, transformando-o em veículo auxiliar de ação tem sido 
meta de Lions Internacional nos últimos anos, e objeto de um grande esforço. 

Através da comunicação, mais precisamente da propaganda e de um programa regular 
de relações públicas, o Lions tem procurado repercutir junto ao público externo, isto é, às 
autoridades, às lideranças comunitárias e à sociedade como um todo, o ideais, os projetos e as 
atividades que dão sentido ao nosso movimento, procurando motivar outras pessoas, fora de 
nossos quadros, a adotá-los e praticá-los, ajudando-nos a promover o sublime ideal de servir. 

Dada a natureza desinteressada dos nossos serviços, não tem sido difícil ao Lions obter 
espaços na mídia dos bairros e municípios abrangidos pelo nosso distrito. Sempre que somos 
notícia, sempre que produzimos fatos e acontecimentos de interesse público, temos merecido a 
acolhida gratuita da pequena e média imprensa. O problema é que nem sempre somos 
notícia, nem produzimos fatos e acontecimentos de interesse público. A dificuldade do 
Lions não está, portanto, em veicular suas mensagens, mas em criá-las. 

A grande mídia não divulga nossos eventos por desconhecer verdadeiramente o que é o 
Lions. Para muitos editores, “Lions é um clube de bacana”.  Este equívoco é causado pela falta 
de divulgação dos nossos objetivos juntos aos dirigentes das mídias: falada, escrita e 
televisionada. A palavra clube, associada ao nome Lions também proporciona uma 
conotação de que o Lions Clube é um ponto de encontro para lazer e companheirismo 
de amigos em comum. 

Sou contrário à idéia de pagar para divulgar as realizações do Lions nos grandes jornais 
e redes de TV. Se isto acontecer nunca mais o Lions terá espaço gratuito nos veículos de 
modestas tiragens e alcance regional, mas que são os que mais influem nas comunidades do 
nosso distrito. 
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Não temos que fazer propaganda paga, mas criar condições para obter mais 
centímetros nos jornais e mais segundos nas emissoras de rádio regionais. 

E como isto será possível? 

Em primeiro lugar, melhorando nosso relacionamento com os profissionais de 
comunicação. De um modo geral, os dirigentes de clubes preocupam-se muito em conquistar o 
apoio dos diretores e no interior, dos donos das empresas de comunicação. Está certo,  são 
eles  que mandam em suas organizações, é preciso ter a sua simpatia. Mas não basta, porque 
não são eles que fazem o dia-a-dia das redações, que elaboram as pautas, que vão às ruas 
em busca de notícias. Quem alimenta as colunas e os informativos são os redatores e os 
repórteres, que, infelizmente, não nos conhecem, ou têm de nós uma visão errada. 

É preciso atrair estes profissionais, convidá-los para as nossas reuniões, entrosá-
los em nossas campanhas, fazê-los compreender o alcance e o espírito público do 
nosso trabalho, dando-lhes, enfim, razões para que se habituem a buscar junto aos 
nossos clubes notícias interessantes para suas colunas e programas. 

A verdade, companheiros, é que ninguém “compra” um produto que não conhece e que 
não sabe para que serve. 

A Assessoria de Imprensa e Divulgação do Distrito LC-2 tem como  principal meta  desta 
gestão, organizar um cadastro dos veículos de comunicação de  todos os bairros e municípios 
que compreendem nosso distrito. De posse deste cadastro, estaremos enviando uma 
correspondência personalizada a cada jornal ou emissora, falando verdadeiramente o que é 
Lions, pedindo apoio aos Lions de sua área de influência e colocando os membros assessores 
à disposição para quaisquer informações. 

Finalmente, temos que nos conscientizar de que é preciso produzir, na nossa ação 
leonística de todos os dias, fatos e acontecimentos de interesse público, que realmente 
mereçam espaço nos jornais e emissoras. 

Se atentarmos para este conjunto de fatores, certamente vamos obter ainda maior apoio 
dos meios de comunicação. Vamos poder explicar melhor, ao público externo, o que é Lions, 
quem são e o que estão fazendo os leões.  

E, na medida em que tivermos êxito neste esforço de levar informações aos não leões, 
estaremos atingindo um outro resultado, também muito importante, que será o de manter 
informados os próprios leões, muitos dos quais, lamentavelmente, precisam de um  marketing 
interno, marketing este que só será conseguido através de instruções leonísticas e leituras  de 
revistas e boletins leonísticos. Muitos CCLL ignoram as publicações leonísticas que chegam 
aos seus clubes. Esta atitude tem que ser mudada. 

Nosso Past-Presidente J. Frank Moore III, teve uma de suas quatro luzes Iluminando o 
Caminho para Conscientização do Público, devido a grande importância do Marketing 
interno e externo dentro do Lions. 

Ele foi muito feliz quando disse: “Podemos dizer que o Lions e os nossos programas de 
serviço são o “segredo mais bem guardado da cidade”, mas isto não deveria ser assim. 
Temos que começar a informar as nossas comunidades quem somos, o que fazemos, quando 
nos reunimos, e como as pessoas podem se envolver”. 

Um dos principais motivos do “esvaziamento” no quadro social dos clubes, com 
certeza, é a falta de divulgação interna dos verdadeiros objetivos de Lions e guardar os 
eventos sociais realizados em suas comunidades como se fosse “um segredo” do clube 
e  que não deva ser  “contado” para ninguém.  

Meditemos sobre o assunto. 
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Traga Mais Um, Pelo Menos Um.  

 Hoje observamos um grande número de clubes  com seus quadros reduzidos a um 
número tão pequeno de associados que nos é difícil acreditar na sua própria sobrevivência. 

 No ano leonístico 1999/00, nosso distrito contava com 1.916 companheiros e 86 clubes 
atuantes. No final do ano leonístico 2.007/08 (abril de 2008) o Distrito LX-1 contava com 1.319 
companheiros e 67 clubes. Houve em decréscimo preocupante.  Neste ritmo, imagine a 
posição do nosso distrito no ano leonístico 2.010/2011?  Pensemos nisto. 

 Em todos os níveis de nossa organização, estamos sempre insistindo no 
desenvolvimento do quadro social. Metas foram traçadas. Incentivos oferecidos. Discursos 
eloqüentes foram feitos. Mas a tendência está aí, profundamente enraizada e aparentemente 
irreversível. O quadro social do Lions no nosso distrito está se corroendo a uma taxa 
assustadora a cada ano. 

 A vida leonística exige de cada um de nós uma permanente reflexão, troca de idéias, 
avaliações de procedimentos, de conceitos, de colocações e de programas. Só há vida 
enquanto há movimento. Lions não é estático, é dinâmico. Ele se renova a cada momento e 
esta renovação resulta de um processo reflexivo que implica em mudança, em movimento. 

 Como leões atuantes que somos, devemos nos preocupar com o constante apelo, o 
permanente chamamento à “renovação do quadro social”, ao “aumento do quadro social” e ao  
“crescimento e ao desenvolvimento do quadro social”, pois aí e somente aí, repousa a 
vitalidade do Movimento Leonístico. 

 Entendemos que o crescimento deva ser visto, antes de tudo, como o aumento do 
ímpeto do ideal leonístico, o aumento da força de vida leonística de cada leão, condições para 
o próprio desenvolvimento de um Lions Clube. 

 O momento é agora. Os companheiros têm que sentir a necessidade de proceder a 
novas admissões, para elevar os índices de rendimento, para se desenvolver, progredir, 
melhorar e  adiantar os seus clubes.  

 O aumento do quadro social, com o ingresso de novos associados, será uma 
contingência, uma exigência do crescimento interno do clube, portanto, uma necessidade 
sentida de dentro para fora, impulsionada pelo desejo interno de se desenvolver e progredir, e 
não um aumento do quadro social determinado pela necessidade de mover, de fora para 
dentro, o que está estático no clube, estratégia que não nos parece benéfica. 

 Esta colocação merece, de fato, uma profunda avaliação. Qual é a melhor estratégia a 
ser adotada? Vamos estimular os companheiros na admissão de novos associados para  tentar 
dinamizar os clubes ou vamos dinamizar os clubes para que eles sintam a necessidade de 
admitir novos associados para melhorar e elevar os índices de seu rendimento? 

 Acredito que a solidez de um clube se mede pela desenvoltura de seus programas e de 
seus projetos, pela motivação de seus companheiros, motivados pelo ideal de servir, que os 
estimulam ao progresso e os conduz ao desenvolvimento. 

 Lions é movido pelo nobre ideal de servir, ideal este que deve permanecer vivo, 
crescer, se espalhar, receber adeptos, na medida em que é divulgado, pregado, vivido, 
espelhado por atos tangíveis; na medida em que permanece aceso. 

 Assim, acreditamos que o crescimento, o desenvolvimento e o progresso do movimento 
leonístico, dependem muito mais das mensagens inspirativas, ao nível de clube e de distrito, do 
que da tecnocracia que mecaniza os procedimentos e contabilizam os resultados numéricos, 
não medindo os valores essenciais presentes na individualidade de cada companheiro, valores 
estes que podem se consubstanciar em rendimento quanto ao crescimento de cada um, quer 
em sua vida em comunidade, quer em sua vida familiar e profissional, quer, finalmente, em sua 
vida solidária aos demais companheiros, multiplicando-se em seu meio pelo exemplo, pela 



26 

 

dignificação e, conseqüentemente, atraindo para seu clube novos  associados, adeptos de seu 
ideal de servir e pela intensidade de sua pregação leonística. 

 Compartilhar o Lions com outras pessoas da comunidade é o único  caminho que 
temos para alcançarmos com êxito o equilíbrio e o desenvolvimento do quadro social. 

 Compartilhar é o caminho que leva um Lions  a ter sucesso em seu projeto de 
desenvolvimento. Buscar na comunidade homens e mulheres que querem praticar o ideal de 
servir, dentro dos princípios sábios propostos por Melvin Jones. 

 Para que possamos atingir o objetivo de aumentar o quadro social do nosso 
distrito é necessário que cada leão assuma o compromisso de trazer para o  convívio de 
todos, mais um companheiro. O raciocínio é matemático: se cada leão tiver em seu clube 
um afilhado com o seu perfil leonístico, este clube está fadado ao sucesso. 

 Crescer o Lions é compromisso, responsabilidade e dever de todos os leões. É a única e 
eficaz  forma, tenho certeza. 

 Pelo futuro do Leonismo Brasileiro. Traga mais um, pelo menos um companheiro. 
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Sou Leão, logo não envelheço! 

Há um princípio filosófico que diz que ninguém envelhece enquanto procura algo. Este 

princípio pode ser reforçado pela máxima: “A velhice só existe quando se perde o interesse”. 

 E é a pura verdade. No Lions: nos clube, nos cargos  de gabinete da governadoria, fico 
sempre admirado ao ver companheiros com idade avançada, comportando-se como se 
estivessem em plena juventude. Vibrando, rindo, realizando e incentivando, inclusive, os mais 
jovens. 
 Que mistério será este? Que força extraordinária será essa que realiza o prodígio de 
rejuvenescer e de dar uma interminável energia a estes autênticos leões?  
 Inegavelmente a resposta é que estes companheiros estão sempre em busca de algo e 
possuem o verdadeiro ideal de servir. 
 A preocupação  da freqüência, o fortalecimento do companheirismo, a pontualidade dos 
seus compromissos, o seu contínuo servir, o seu comportamento correto na comunidade, a sua 
ética profissional e o orgulho de portar o emblema do Lions em sua lapela. Tudo  isso concorre 
para que os companheiros leões não envelheçam, mantendo, surpreendentemente, uma 
aparência  cada vez mais jovial. 

Existem muitos jovens companheiros com mais de 70 anos, que são exemplos do que 
foi dito acima. Normalmente, não recusam convites. Comparecem  invariavelmente aos mais 
diversos eventos leonísticos, dos mais próximos aos mais distantes. 
 Confesso que a energia dos companheiros é contagiante. Um grande exemplo e um 
estímulo para levarmos avante o nosso cotidiano ideal de servir. 
 Servir. Esta é a palavra chave que encerra todo o segredo de tão desejada juventude: 
atividade, tanto física, quanto intelectual. Para isso nada melhor do que o Lions, um verdadeiro 
laboratório que pode nos proporcionar as mais  diversas oportunidades de servir. 
 Evidentemente, quando se atinge uma determinada idade, o idoso procura se  tratar da 
melhor maneira possível. Observa-se uma alimentação mais sadia, preocupa-se com seus 
medicamentos, agasalha-se no frio, diminui na bebida, evita acidentes e transforma sua casa 
num palácio e dedica-se, como é obvio, ao lazer e a “brincar” com os netos e bisnetos. 
 Mas, estes jovens companheiros, fazem algo mais. Assumem o compromisso de estar 
nas reuniões do clube, de visitar outros clubes, participam das visitas do governador do distrito, 
comparecem às Conferências Distritais e do Múltiplo L e participam de Convenções 
Internacionais. 
 Estão sempre procurando algo. Estão sempre interessados em alguma coisa. Estão 
sempre pronto para servir. Este exemplo é a força do Lions. 
           Vou  fazer um desafio a estes valorosos companheiros: “ Você, com certeza, deve ter 
um grande relacionamento dentro de sua comunidade.  Selecione dentre estas pessoas 
próximas de você: uma, duas ou três que tenham o seu Perfil Leonístico e traga-os para 
o convívio do seu Lions Clube, aumentando assim a força de trabalho do clube nas 
Atividades Leonísticas  programadas”. 
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Você será o beneficiado 

 Sim, você será o beneficiado se der às revistas e boletins do Lions a atenção que elas 
merecem. Dar atenção mesmo, não apenas dar uma rápida olhada e depois abandoná-los na 
mesa do restaurante, do seu clube ou até mesmo no automóvel. 

 As publicações leonísticas são o espelho do Lions, a imagem dos leões, a fonte de 
informação, instrução e de notícias das quais todos os leões devem tomar conhecimento. 
Como ser leão, como agir ou atuar leonisticamente sem notícias e sem ciência dos assuntos de  
Lions? 

 É lendo as revistas e boletins (além das mensagens oriundas da governadoria) que 
ficamos sabendo o que se passa com os companheiros na comunidade leonística, nos clubes, 
nas regiões e no mundo leonístico em geral. 

 Sim, companheiros! Tudo o que está nas Publicações Leonísticas nos interessa, nos 
deve interessar, pois é seguindo os bons exemplos e ampliando nossos conhecimentos que 
nos tornamos cada vez melhores leões e melhores companheiros. 

 Cabe ao secretário do clube providenciar para que cada companheiro receba seu 
exemplar. O modo de fazê-lo fica a critério de cada clube. O secretário deve providenciar para 
que também os companheiros com freqüência facultativa e os faltosos recebam  suas revistas. 

 Pedimos vênia para destacar a primorosa linha editorial e a importância da boa 
distribuição da revista The Lion Brasil Sudeste (editada pelo PID Áureo Rodrigues) distribuída   
aos  associados dos  clubes  do  Distrito Múltiplo LC e da     revista The Lion ( editada pelo PID 
Zander Campos  da Silva), distribuída aos associados dos Distritos Múltiplos LA – LB e LD. 

 Com certeza você será o beneficiado. 
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FUNDAÇÃO LIONS: o verdadeiro ideal de servir  

Um dos ideais que mais deveríamos compartilhar, um dos elementos que mais deveria nos unir 
no movimento leonístico, é a nossa Fundação Lions. Foi sentindo a necessidade de unir a força do 
nosso distrito em um grande e arrojado projeto, que por iniciativa de companheiros que vivem Lions 
com intensidade e que possuem o verdadeiro ideal de servir , foi criada a Fundação Lions do Distrito L-
4, propondo o estabelecimento de um fundo de recursos com o objetivo de “fazer bem ao mundo”. 

Hoje, nosso distrito possui uma das maiores Fundações Distritais do país, que patrocina uma 
abrangente variedade de programas para satisfazer inúmeras carências humanas, dentro da área do 
Distrito LC-2, enaltecendo   o nobre ideal leonístico que é o de Servir. 

A Fundação Lions é mantida por contribuições voluntárias dos CCLL através dos seus clubes,  
doações e atividades para angariar fundos. Ela despende cem por cento do que arrecada em seus 
programas humanitários, educacionais e de auto-ajuda. Os projetos implementados através de nossa 
Fundação Lions são exemplos de inovação, eficiência e criatividade. 

A nossa Fundação é explicada melhor pelas próprias pessoas que se beneficiam, cujas vidas 
são melhoradas para sempre graças ao trabalho desenvolvido através dos enormes recursos por ela 
representados. É divulgada melhor através das vozes e ações dos jovens que se formaram 
profissionalmente através dos cursos profissionalizantes  da Fundação. 

A “menina dos olhos” da nossa fundação é o Instituto da Catarata (INCAT) que em 1994 firmou 
um convênio com a Escola Paulista de Medicina e que hoje constitui um dos maiores projetos sociais de 
Lions. 

Para se avaliar a amplitude da força de servir de nossa fundação, informamos que no ano de 
2002 foram efetuados uma média de 38.000 atendimentos ambulatoriais e que geraram 4.789 cirurgias 
gratuitas de cataratas. 

    A força de servir do Lions se encontra em sua habilidade de  pensar “em termos ilimitados”. 
Lions apesar de sua abrangência e perspectiva global, é dotado de capacidade de agir e beneficiar em 
termo de uma criança carente... ou um jovem esforçado... ou de um ancião desassistido... de um doente 
carente ou de um deficiente que pode ser ajudado. Lions dispõe da sabedoria de ver o mundo através 
dos olhos dos seus companheiros, bem como a habilidade de afetar a vida das pessoas. 

Lions é acessível. Lions é capaz. E, graças aos recursos de nossa Fundação, sua acessibilidade 
é global. Sua capacidade é imensa. Em nosso distrito encontram-se milhares de pessoas que 
participaram dos diversos programas implantados  pela nossa Fundação. 

O trabalho dos Leões e suas domadoras preenche a maior de todas as carências humanas: a 
necessidade de alguém que saiba escutar e que seja capaz de agir, desinteressadamente.  

Todavia, para que possamos continuar agindo, para que Leões, Companheiras Leão e 
Domadoras possam desfrutar da habilidade de influenciar nas vidas dos indivíduos, aliviar o sofrimento 
das pessoas e desenvolver outros serviços sociais, a nossa Fundação deverá contar com os recursos 
financeiros necessários. E é nessa área que a nossa liderança e o nosso sublime ideal de servir 
assumem uma importância preponderante. Mesmo porque, em poucos aspectos de Lions, não há 
diversidade mais evidente do que na maneira de como nós  devamos apoiar a nossa Fundação.  

Para que possamos ter um bem estar espiritual e retribuir a Deus a felicidade que temos, vamos 
unir nossas forças e ajudar nossa Fundação. 

Apoio à Fundação Lions não tem nada a ver com projeção pessoal. Entretanto, tem muito a ver 
com o apoio que possamos continuar conferindo aos trabalhos e as ações de outros companheiros, 
liderados pelo  presidente  da Fundação, CL Leôncio de Arruda, que tem brilhantes projetos, voltados 
ao engrandecimento da nossa fundação, que é à base de nossa união distrital  no ideal de servir. 

Companheiros, vamos unir nossas forças e aceitar o desafio de fortalecer a nossa Fundação, a 
fim de que ela possa dar continuidade ao seu brilhante trabalho e tenha condições de expandir suas 
atividades dentro do nobre ideal de servir, que norteia o nosso movimento leonístico. 
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O Leão Secreto 

Em algumas organizações chamadas herméticas e secretas, seus membros e 
associados identificam-se através de sinais, apertos de mãos, ou mesmo sinais colocados na 
própria assinatura, que só são conhecidos pelos iniciados. 

Outras organizações usam vistosos uniformes de fácil identificação, e seus membros 
obedecem a uma escala hierárquica. São organizações religiosas, civis, paramilitares e 
militares. 

Você Leão. Você Companheira Leão, pessoas de conduta exemplar na vida pública e 
privada, identifica outro leão através  do distintivo, que deve estar sempre na lapela ou em local 
visível do vestuário. O adesivo do Lions também deve estar colado no seu veículo. Devemos 
mostrar ao “mundo” que fazemos  parte com orgulho do Lions, a maior ONG de voluntários do 
planeta. 

Durante a 49ª Convenção Distrital do Distrito LC-2 em Águas de Lindóia, no 
estacionamento do Hotel Vacance, pude observar estarrecido que aproximadamente 70% dos 
veículos estacionados não possuíam o adesivo do Lions colado no pára-brisa.  Para o bem do 
leonismo, vamos mudar esta realidade.   

O distintivo não deve ser usado somente quando você vai à reunião do seu clube, mas 
sempre: no seu ambiente de trabalho, nos momentos de lazer, nas viagens de negócio ou 
passeio, enfim, em todos os momentos o distintivo deve estar em sua lapela.   

Experimente. É gratificante identificar, reconhecer ou ser reconhecido por um 
companheiro leão de outro clube, de outra cidade ou país, não só para um agradável encontro, 
ou, quem sabe, para auxiliar ou ser auxiliado, num momento de necessidade de socorro 
urgente. 
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Você é Leão? 

Você é Leão? 

 Você já analisou o que tem feito em Lions e para Lions?  

 Comparece às reuniões de seu clube algum momento antes, para recepcionar os CCLL 
com um aperto de mão, um abraço e uma palavra de amizade e estímulo, ou chega sempre 
atrasado e, às vezes, sai antes, ou mesmo não comparece?  

 Você se interessa pelos assuntos tratados nas reuniões e os analisa, discute e ajuda? 

 Procura sentar-se em lugares diferentes ou sempre ocupa o mesmo lugar, sempre 
dentro  do seu “grupo”? 

 Faz silêncio e ouve com atenção as pessoas que ocupam a tribuna, ou fica conversando 
o tempo todo, às vezes em voz alta, importunando? 

 Ajuda nas promoções do clube, ou só tem palavras de censura? 

 Comparece às assembléias, conferência, fóruns ou convenções?  

Recusa cargos para os quais foi eleito? 

Já foi padrinho de algum novo companheiro?   

Você tem palavra de apoio e aplausos aos que trabalham? 

Aceita tarefas que lhe são pedidas? 

Já fez visitas a outros clubes? 

           Se você não faz nada disso, você se julga um leão? 



32 

 

O poder do Associado Antigo 

“Demiti-me do Lions quando me aposentei. Sou ex-presidente do  meu clube. Durante longos 
anos fui muito ativo, mas nos últimos anos o clube parecia que não precisava mais de mim, parecia ter 
chegado a hora de deixá-lo. Agora, de certo modo, desejaria que não  o tivesse feito, mas, suponho, é 
tarde demais.”, contou-me o CL Paulo Roberto. 

“Sim, sou Leão”, confidenciou o CL Luiz Pereira. “Mas não faço mais grande coisa. Nunca me 
pedem nada e acho isso muito bom. Os  companheiros mais novos dirigem e fazem o trabalho, mais 
poder para eles. Já prestei bastante serviço, agora participo dos jantares e do companheirismo e isso é 
quase tudo. Meu clube não é mais como era antes, mas não me queixo, tive a minha vez.”  

“Nós Servimos?” Disse o CL Orlando Correia com um sorriso. “Esse lema já significou muito 
para mim outrora. Não tanto agora, contudo sou Associado Privilegiado com a idéia de sinônimo de 
aposentado. Confidencialmente, estou um pouco envergonhado de mim mesmo, acho que é sobretudo 
culpa minha que não seja mais um bom Leão. Devo dizer, porém, que meu clube facilitou-me o não 
fazer coisa alguma.”  

Cada Lions Clube no distrito necessita de ajuda para alcançar seu pleno potencial e ao mesmo 
tempo, em toda parte, possui um tremendo recurso que é largamente negligenciado: seus associados 
aposentados de suas empresas e profissões e freqüentemente dispensados do serviço ativo também 
em seus clubes que, quando utilizam seus recursos, na maioria das vezes só o fazem em parte e muito 
timidamente. 

Estes Companheiros, muitos deles privilegiados falam que serviram durante seu período e que 
chegou a hora dos associados mais novos assumirem e executarem suas tarefas, que os associados 
mais antigos não desejam impor suas opiniões sobre a política e programas dos clubes. Porém, este é 
o outro lado da moeda. Os associados mais antigos têm o conhecimento inestimável e o discernimento 
de longos anos de serviço; são dedicados à perpetuação dos padrões e da imagem; pode-se confiar 
neles para a boa e completa execução de uma tarefa, sempre que a tiverem aceito, se for uma função 
que vale a pena e não apenas um gesto simbólico de respeitabilidade. 

Os Leões mais velhos, como pessoas de mais idade em geral, não estão mental e fisicamente 
acabados. Este é um conceito antiquado. Considerem-nos e tratem-nos como vigorosos, vivos e ávidos 
para o ideal de servir. 

O associado mais antigo poderá não se apresentar voluntariamente para o trabalho, porém tem 
uma atormentada necessidade de ser solicitado para trabalhar. 

Se tiverem em seus clubes associados mais antigos que podem proporcionar-lhes 
“quilometragem adicional”, tornem felizes seus clubes e aqueles associados recolocando-os no 
trabalho. Explorem estas possibilidades: 

 Quantos associados “inertes” há em seu clube? 

 Quais são seus interesses, suas habilidades e seus potenciais para servir? 

 Vocês homenageiam anualmente ex-presidentes (mesmo que não estejam mais no clube)? 

 Vocês realçam os pontos mais expressivos no passado do clube, identificando-os com os associados 
mais antigos que os alcançaram? 

 Associados mais antigos que tinham grande vigor e que ainda conservam boa parte do mesmo são 
utilizados para que se faça o máximo em sua comunidade? 

 Quais programas atuais do seu clube se prestam melhor para terem como Presidentes de Comissão 
cabeças e corações mais velhos, particularmente onde seria de vantagem nítida haver mais tempo 
disponível para dedicar ao serviço? 

 Poderia uma espécie de Conselho Consultivo de Leões Jubas Largas beneficiar a política e os 
programas de seu clube? 

 A criação de uma Comissão de Reintegração de Ex-associados não poderia trazer de volta ao 
Movimento Leonístico estes valorosos companheiros. 

A carga de trabalho de Lions se expande a cada novo programa, a cada nova meta. Seu ideal 
de servir literalmente não tem limite. Nesse serviço todos os Leões estão comprometidos e o tremendo 
potencial de recursos dos associados mais antigos de Lions, de todas as idades, não deve ser 
negligenciado. Assim, cada clube e cada leão se beneficiará. 

Não subestimem o valor dos associados antigos dos seus clubes.  
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Como será o futuro leonístico? 

Um dos assuntos que mais se comenta atualmente é o destino do Lions Clubes. 

A pergunta que mais se faz é como será o futuro do Movimento Leonístico? 

Gostaria de formular duas perguntas sobre que destino estamos seguindo: 

Primeiro: Estamos no caminho certo? 

Segundo: Com que forças poderemos contar? 

Minha resposta à primeira pergunta é: Sim! Estamos no caminho certo. Nossos 
programas são válidos e atuais. Com muito cuidado e ponderação temos contribuído 
enormemente para o desenvolvimento humano. 

Ao mesmo tempo, estendemos nossa organização a 205 países e com 
aproximadamente 1.400.000 associados. E, ante a complexidade de dirigir tão imensa 
organização , temos procurado nos adequar com meios e técnicas modernas. 

Assim temos procurado melhorar e atualizar os nossos meios de comunicação, a nossa 
literatura, os nossos controles operacionais e o nosso sistema de computação. Em resumo, 
dentro de nossas limitações financeiras os clubes, os distritos têm procurado manter uma 
estrutura administrativa à altura do crescimento e das necessidades da nossa organização. 

Esse é o caminho que escolhemos, o caminho das boas ações praticadas todos os dias, 
dos projetos ousados que desafiam a nossa imaginação, a nossa inteligência e a nossa 
liderança. É esse o caminho que o Lions Clube deve seguir para atingir um futuro promissor. 

Com relação à segunda pergunta, com que força poderemos contar? É preciso dizer 
que, em última análise, toda a nossa força e todo o nosso poder se concentra no leão. Cada 
leão é a força real do destino do Lions, homens e mulheres que livremente aceitaram o Lions e 
que estão sempre animados e dispostos a servir. 

Em 1.917 havia um só homem, Melvin Jones, empolgado por essa idéia. Hoje, em 2008, 
possuímos  um milhão e quatrocentos mil Melvin Jones.  

De todas estas linhas de pensamento surgiu-me a idéia de discorrer sobre o Lions atual 
e qual seria o futuro  de nossa organização. 

Os princípios fundamentais sobre os quais Lions foi edificado são básicos e continuarão 
a ser os pilares sobre os quais continuamos a construir no futuro. Entretanto, nenhuma obra do 
homem é perfeita e acabada, sempre há lugar para melhoramentos em qualquer organização. 
Em conseqüência  acredito ser saudável e construtivo dar ensejo a se pensar em novas 
maneiras de se fazer as coisas, novas idéias construtivas, todas planejadas e destinadas a 
aperfeiçoar nossa eficácia na consecução do ideal de servir a humanidade e trabalhar pela paz 
mundial. 

Sempre entendemos que uma organização não pode permanecer estática. Se não 
progredir, regredirá fatalmente. O Lions tem sido grande em todos estes anos de serviços mas 
ainda pode ser muito maior no futuro. 

Indaga-se pelos “quatro cantos” do planeta como será o futuro do Movimento 
Leonístico? 

Esta é, certamente, a pergunta que hoje em dia mais preocupa o Mundo Leonístico. Se 
é verdade que Lions muito tem realizado e, de um modo geral, continua a crescer quer em 
número de associados, quer em número de clubes e também na prestação de serviços, 
também é verídico que, em várias partes do mundo, atingiu uma posição estática, onde os 
Lions Clubes atuais mal estão mantendo seus quadros sociais, quando não, vendo-os 
decrescer. 
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Dificuldades iguais podemos encontrar com respeito a baixa freqüência  dos 
associados, a queda do número deles e de sua fraca participação, dificuldades estas que 
atormentam muitos clubes. 

Visualizando este quadro negativo e num esforço para combater tais problemas ásperos 
e manter a pujança do Lions Clube que todos desejamos, crescente e dinâmico, poderemos 
criar uma “Assessoria de Novos Rumos”, para que, através das sugestões solicitadas a 
todos os Lions Clubes do distrito, descubramos novos caminhos e novas possibilidades de 
ação do Lions na consecução de seu objetivo futuro. 

De um modo geral procuramos respostas às seguintes indagações: 

1. Como poderemos tornar nossa organização mais interessante e mais atraente para os 
associados? 

2. Como poderemos estimular o maior envolvimento dos associados individualmente ou dos 
clubes com as equipes formadas por eles? 

3. Como tornar o Lions mais eficaz na concretização de nosso mister de servir em toda sua 
escala? 

Esta “Assessoria de Novos Rumos” nada mais será do que um instituto de pesquisa 
que visa o aperfeiçoamento do Lions Clube como instituição internacional. É óbvio que, para o 
sucesso da mesma, além da contribuição de seus integrantes, espera-se a colaboração de 
cada companheiro, sugerindo-lhe novas idéias, novos programas e opções para consecução 
da sua tarefa, tendo presentes as três indagações anteriores. 

Em particular, a comissão estará solicitando o seguinte: 

1. Idéias para novos programas, novos conceitos e novos procedimentos. 

O Programa Sightfirst (A Visão em Primeiro Lugar) é um excelente exemplo de um 
projeto bem sucedido em âmbito internacional. Mas novas idéias não precisam ser tão 
grandiosas e/ou abrangentes. Idéias bem mais modestas podem gerar melhores e maiores 
impactos no Lions em nível de região ou distrito. As possibilidades são ilimitadas. 

Deve haver um grande número de maneiras para alargar nosso envolvimento nessa 
área tão vital do Lions Clube. 

Precisamos urgentemente sair da acomodação e da letargia em que nos encontramos e 
aplicarmos nossas habilidades e energias para respondermos às necessidades da comunidade 
e satisfação de todos nós. 

2. Novas e melhores maneiras de utilizar a experiência e habilidade de nossos   ex-
administradores. 

Para fim de exemplo, tomemos o de uma empresa que gastasse milhares de reais no 
contrato e treinamento de seus executivos e, no final do ano, todos se despedissem. 
Certamente todos estão a concluir que, em pouco tempo, aquela empresa estaria falida e 
tenderia ao desaparecimento. Muitos clubes de Lions não fazem exatamente assim com estes 
ex-administradores altamente motivados? 

Analisemos a figura dos ex-governadores. O enorme investimento: de tempo, trabalho, 
saúde, aprendizado, dinheiro, alegria, tristeza, tensão, emoção, decepção,  representado pela 
doação de um ano inteiro de sua vida servindo como governador, não deve ser jogado fora ou 
permanecer sem uso. Ele tem de ter retorno, como se fosse um capital investido. 

 A partir do momento em que, voluntariamente, ele aceita uma indicação e passa a 
exercer um cargo dentro do seu distrito, ele deve assessorar o governador e suplementar os 
esforços deste em tarefas de difícil execução, principalmente no trabalho de fortalecer os  
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clubes fracos, infundindo entusiasmo aos clubes, utilizando a experiência adquirida no 
passado, a serviço do futuro do Movimento.Leonístico. 

É lógico e claro que, com alguma criatividade, visão e iniciativa, poderemos descobrir as 
melhores maneiras de utilizarmos a força de trabalho destes ex-administradores de Lions. A 
correta utilização desses companheiros será um dos nossos mais estimulantes desafios. 
Precisaremos e necessitamos urgentemente encontrar as respostas. 

3. Novos modos para aperfeiçoar e revitalizar os programas e os procedimentos 
vigentes na organização a fim de torná-los mais eficazes.  

Poderemos iniciar esta caminhada com um olhar altaneiro e penetrante em Lions. 
Levemos em consideração de ter-se cada programação existente e indaguemos: Qual o 
objetivo deste programa? Está sendo alcançado? Se não está, por que e como poderíamos 
torná-lo mais eficaz? A apresentação sob outra forma, ou outro tipo de abordagem, mais 
recursos ou outro pessoal, faria alguma diferença? Ou o programa é que está fora da realidade 
e portanto deve ser abandonado? 

Respostas a todas estas indagações existem e sinceramente, cabe aos companheiros 
encontrá-las. 

Assim, coloco meus olhos no horizonte no início desta gestão 2007/2008 e lanço um 
desafio: 2500 companheiros no Distrito LC-2 na gestão 2011/12. 

No Ano Leonístico 2011/12 que o nosso distrito possua 2.500 associados! Será possível 
atingir tão desafiadora meta? Creio que sim. Muitas oportunidades estão se abrindo para o 
Lions. Novos horizontes de serviço que certamente criarão interesse e oportunidade para 
novos companheiros. O ingresso da mulher em Lions nos dá uma perspectiva imensa de 
crescimento. 

Sim, creio que podemos alcançar esse objetivo, desde que o ponto de partida seja hoje.  
É imperioso que Lions cresça num mundo que se desenvolve em imensa velocidade. 

O maior desafio, porém, será crescer em quantidade mas também com qualidade. 

Para que o Lions tenha um futuro promissor, precisamos de homens e mulheres com 
vocação de servir, que usem suas mãos, seus cérebros e seus corações para tornar este 
mundo melhor, mais justo e mais feliz. Gente de boa vontade, de fé e de entusiasmo! A nossa 
missão futura é encontrar e integrar essas pessoas em Lions. 

Se durante as cinco próximas gestões leonísticas cada clube apresentar um 
crescimento real anual de pelo menos três novos e bons companheiros, a meta de 2500 
associados será alcançada. Mais clubes, mais leões e mais amigos. 

Vamos valorizar o Lions tornando-o muito maior, com mais força de trabalho e mais 
poder de ação. 

Trabalhemos com entusiasmo na busca de novos companheiros e compartilhemos com 
eles a nossa esperança de um futuro brilhante para o Movimento Leonístico Mundial. 

Vamos crescer em quantidade e qualidade, certos de chegarmos em 2011/12 com 
um Lions Internacional forte e pujante com 2.000.000 de companheiros. É assim que eu 
vejo o futuro do Movimento Leonístico Mundial. 
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Aumento do Quadro Social e retenção de associados 

 

Aumento do Quadro Social 
 

Uma das preocupações do nosso Presidente Internacional Ashok Mehta, nestes dias 
conturbados em que vivemos, deve ser a priori, como encontrar pessoas com os requisitos 
necessários para dar prosseguimento a esta maravilhosa obra iniciada por Melvin Jones. 
Todavia, estas preocupações não devem ser apenas do nosso Presidente Internacional, mas 
de todos os leões, ciosos dos seus deveres de crescer e multiplicar  na causa de Lions. 

 Temos obrigações na vida comunitária, social e familiar. As obrigações concernentes ao 
Lions não se enquadram apenas no trinômio comunitário, social e familiar, ela é profissional. 
Da mesma forma que temos a obrigação de levantar toda manhã e ir para o trabalho em busca 
do sustento para nossa família, também temos o dever de estarmos atentos para  
descobrirmos pessoas com o ideal de servir e disposição para ingressar na maior instituição de 
voluntários do planeta: o Lions Clube.  

Hoje observamos um grande número de clubes  com seus quadros reduzidos a um 
número tão pequeno de sócios que nos é difícil acreditar na sua própria sobrevivência. 

O quadro social do nosso Distrito Múltiplo LC está se corroendo a uma taxa assustadora 
a cada ano. Está havendo um decréscimo preocupante. Neste ritmo, imagine a posição do 
nosso Distrito Múltiplo LC no ano leonístico 2009/2010? Pensemos nisto. 

 A vida leonística exige de cada um de nós uma permanente reflexão, troca de idéias, 
avaliações de procedimentos, de conceitos, de colocações e de programas. Só há vida 
enquanto há movimento. Lions não é estático, é dinâmico. Ele se renova a cada momento e 
esta renovação resulta de um processo reflexivo que implica em mudança, em movimento. 

 Entendemos que o crescimento deva ser visto, antes de tudo, como o aumento do 
ímpeto do ideal leonístico, o aumento da força de vida leonística de cada leão, condições para 
o próprio desenvolvimento de um Lions Clube. 

 O momento é agora. Os companheiros têm que sentir a necessidade de proceder a 
novas admissões, para elevar os índices de rendimento, para se desenvolver, progredir, 
melhorar e  adiantar os seus clubes.  

Para que possamos atingir o objetivo de aumentar o quadro social do nosso Distrito 
Múltiplo é necessário que cada leão assuma o compromisso de trazer para o convívio de todos, 
mais um companheiro. O raciocínio é matemático: se cada leão tiver em seu clube um afilhado 
com o seu perfil leonístico, este clube está fadado ao sucesso.  

Crescer o Lions é compromisso, responsabilidade e dever de todos os leões. É a única e 
eficaz forma, tenho certeza.  

Pelo futuro do Distrito Múltiplo LC. Traga mais um, pelo menos um companheiro. 
 

Retenção de Associados 

Muitas pessoas entram no Lions sem que o Lions entre na cabeça dessas pessoas. 
Depois que o novo associado toma  posse, é responsabilidade dos companheiros levar o Lions 
até esse associado, pois não se ama aquilo que não se conhece. 

Devemos ir ao encontro do novo companheiro, dar-lhe as boas vindas, o apresentamos 
aos outros companheiros, colocamo-nos a sua disposição para o que precisar, mostramos 
sempre o melhor que temos para oferecer, o que vem a ser o Lions, nossas metas, nosso 
trabalho em prol da comunidade, o porquê de nossas reuniões, quais os nossos objetivos, o 
quanto o Lions é grande no mundo inteiro. 

Os primeiros três a seis meses do novo leão são cruciais. Envolva-o em uma comissão e 
um projeto com o objetivo de manter seu interesse. Sempre que possível, envolva também sua 
domadora. 
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Vamos fazer com que o novo companheiro se sinta orgulhoso de ser Leão, pois, para 
mim, Lions foi uma das coisas mais importantes que aconteceu em minha vida nos últimos 
tempos. Por que não fazermos com que esse novo companheiro sinta o mesmo? 

Façamos com que ele descubra as maravilhas de nossa organização, pois, se fomos 
escolhidos, é porque temos alguma coisa de bom para oferecer aos mais necessitados. 
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Um Lions Clube encerra suas atividades  

O sino presidencial não soa mais.  

O Lions Clube de São Paulo – Jardim Paulista, que completaria cinqüenta anos em maio 
de 2006 e que faz parte da história do Lions no Brasil, deixa de existir. Tudo no clube parecia 
perfeito. Presidente, Secretário, Tesoureiro, Diretor Social, Diretor de Associados e um bom 
número de associados.  

O companheirismo criava amizades sólidas e fazia com que aquele grupo de Leões 
participasse do Ideal de servir com zelo, dedicação e fidelidade.  

Clube que teve em seu quadro de associados um dos mais brilhantes governadores do 
Movimento Leonístico Brasileiro: José Gilberto Ribeiro Ratto, governador no Ano Leonístico 
1965/1966 e Presidente do CNG na gestão 1985/1986.  

O CL Ratto foi muito atuante dentro dos preceitos do ideal de servir preconizado por 
Lions Internacional, principalmente com atividades voltadas aos jovens. O seu amor pela 
juventude culminou com a criação do Clube de Castores. 

O  companheiro Leão-Castor José Gilberto Ribeiro Ratto pela maravilhosa idéia e como 
forma de carinho e reconhecimento, era chamado afetuosamente pelos castores de PAPAI 
RATTO. 

O Lions Clube de São Paulo – Jardim Paulista foi um dos clubes que engrandeceu com 
suas realizações o Distrito L-4 e posteriormente LC-2 

Os companheiros tinham encontrado um caminho e o seguiam. Na convicção de que 
estando na estrada verdadeira, bastaria segui-la sem vacilar. Tudo era “quase” perfeito, mesmo 
assim, aquele clube já estava com os dias contados. 

Sem se darem conta, o tempo implacável e silencioso foi passando e  as baixas  de 
associados foram acontecendo pelos mais diversos motivos. Enquanto isso a inclusão de 
novos associados não acontecia. Explicações parecem existir para tão inusitado e estranho 
acontecimento. 

Os leões, já no seu ingresso em Lions, são solicitados a colaborar, trabalhando para que 
outras pessoas conheçam o Lions, trazendo convidados às assembléias, não só as festivas 
como também as ordinárias, onde o companheirismo a todos envolvem, fazendo destes 
convidados associados em perspectivas. Talvez esta solicitação não tenha recebido a devida 
atenção. 

Um organismo para se manter vivo necessita ser suprido com elementos básicos: ar, 
água e alimentação adequada. Nossos companheiros leões, mesmo imbuídos das melhores 
intenções, descuidaram do essencial: alimentar o quadro social com seu trabalho de 
divulgação e expansão para manter o número de associados sempre crescente, fazendo com 
que o clube de serviço funcione constantemente em sua plenitude. 

A extinção possível de uma unidade leonística por falta de associados deverá servir não 
como exemplo, mas como lição a ser aprendida.  

É preciso, e urgente, nestes tempos conturbados, quando tantos estão esmorecendo na 
caminhada, que nos esforcemos para ampliar o número  no quadro social, para  termos mais 
braços, para levar avante o trabalho que nos propomos realizar. Nesse sentido, ao olharmos 
para trás, nos vem de imediato um sentimento de gratidão para com Melvin Jones e outros 
laboriosos leões. Foram eles que corajosamente lutaram e trabalharam para que o Lions se 
tornasse conhecido mundialmente, como hoje o é. 



39 

 

É da responsabilidade de todo leão propor novos associados, ampliando assim, o 
número  daqueles que nos sucederão. 
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Um Lions Clube Ideal 

 Tentando ultrapassar as dificuldades, procurando sobrepor o lugar comum da repetição, 
levaremos ao conhecimento dos companheiros o resultado de pesquisa realizada dentro da 
Filosofia Leonística e o funcionamento do clube a que pertencemos no tocante ao papel que 
cada leão deve exercer, para que o seu clube possa tornar-se um clube padrão. 

 O assunto em tese é polêmico, vasto e suscetível de controvérsias. Por certo, cada leão 
tem o seu  ponto de vista formado a respeito dessa temática, porém, nunca será demais sair-se 
das trincheiras, em busca de novas técnicas e aperfeiçoamentos, pois, como disse o imperador 
Napoleão  “O exército que fica em sua trincheira está derrotado”. 

 Dito isto, com a devida vênia, tentamos emitir o nosso parecer, embora de modo sucinto, 
de como deve funcionar um Lions Clube ideal.  Para os estudiosos de Lions, os requisitos 
básicos são os seguintes:  

1- Representação das atividades úteis da comunidade integrada ao clube 

                                      Os associados que formam o clube, representando as mais diversas atividades, ficarão 
sabedores dos problemas que afligem a comunidade através dos próprios companheiros. Com 
isso, não se poderá atribuir a Lions a solução de todos os problemas comunitários, mas ele 
deve atuar como intermediário, procurando por todos os meios debater os assuntos e, dentro 
das possibilidades, envidar esforços para a obtenção e realização daquilo que a comunidade 
está a necessitar. 

 

2- A escolha de seus membros 
 

 Torna-se necessária a efetivação de uma seleção, observando entre outros qualificativos 
a integridade moral, idoneidade profissional, conduta familiar e sensibilidade para os problemas 
comunitários. Adicionando-se, ainda, a sua vocação de servir e liderança. 
 

3- Imagem positiva na comunidade 
 

O clube deverá ser uma agremiação séria, justa, de propósitos elevados e que não visa 
o interesse próprio e nem de seus associados, mas, acima de tudo, o bem-estar da 
comunidade. 

 Mediante esta imagem, a sua voz será ouvida, respeitada e acatada pelas autoridades 
constituídas. 

Isto fará com que os leões se sintam orgulhosos e motivados para participarem das 
atividades leonísticas. 
 

4- Funcionamento ideal  
 

O clube terá um funcionamento ideal, quando: 

a) Utilizar plenamente todo o seu potencial. 
b) Perseguir resultados que estejam à altura do seu potencial. 
c) Dividir seus esforços, com equilíbrio, nas comissões do clube. 

           Enfocados os requisitos básicos, a respeito do que seja um Lions Clube Ideal, 
penetremos no seu funcionamento, procurando difundir os principais fatores que concorrem 
para a aglutinação de seu mecanismo. 
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 Como disse, os fatores são diversos e entre eles tentarei tecer considerações a respeito 
do companheirismo e da instrução leonística: 
 

Companheirismo 

                                          Impossível falar-se em Lions Clube sem referir-se ao companheirismo como peça 
primordial de desenvolvimento, amizade e calor humano. Ele representa livre de qualquer 
dúvida, a alma de todas as reuniões e atividades leonísticas. 

 Foi, sem sombra de dúvida, o companheirismo uma das razões da fundação do 
primeiro Lions Clube e desde então tem se constituídos em pedra angular do êxito que poderá 
obter um clube de serviço. 

 Por outro lado, o leão concomitantemente precisa incentivar o companheirismo, 
participando ativamente na elaboração e execução de planos de ação de seu clube, a fim de 
que os seus objetivos sejam alcançados. 

 Lembremos sempre que a força do companheirismo transforma  o companheiro em 
amigo e em conseqüência a amizade cresce e se solidifica. 

 O companheirismo não deve confinar-se apenas às reuniões semanais. Na verdade, 
perderia o Lions a sua finalidade básica, se deixasse de professar essa filosofia. 
 

Instrução Leonística 
 

 A Instrução Leonística é fator preponderante, alicerce essencial que se assemelha a 
uma espécie de vocação, compatível com a estrutura que normaliza o comportamento do 
verdadeiro leão. 

 E exatamente, partindo-se dessa premissa, o leão, além de cultivar o companheirismo, 
jamais poderá relegar a segundo plano as normas que regem a regulamentação da maneira de 
agir e proceder perante o clube a que está filiado. 

 A Instrução Leonística transmite-se mediante um sentido de conscientização, tornando 
o leão um ser eficiente, um forte na persistência, um entusiasta na fé e, acima de tudo, um 
esperançoso na adversidade e um prudente triunfo. 

 Por isso, cabe ao leão aceitar as tarefas que lhe são confiadas e procurar desenvolvê-
las com dinamismo, no intuito de beneficiar o seu clube na conquista do ideal de servir, 

 O Lions Clube deve, preferivelmente, não poupar esforços para através da         
Instrução Leonística aperfeiçoar os companheiros, para que dessa maneira possa habilitá-lo 
a encontrar a sua posição na comunidade e a servir dentro dela. 

 Muitos clubes que dão importância ao aperfeiçoamento dos companheiros criaram uma 
Comissão de Instrução Leonística. 

 Finalmente, diante do que dissemos, percebe-se que evidentemente um Lions Clube 
Ideal, e seu funcionamento, ficam na dependência de vários fatores e que caberá a cada leão, 
na qualidade de artífice do servir, contribuir com boa vontade, experiência profissional, 
responsabilidade e liderança, para que o seu clube se torne cada vez mais atuante em sua 
área territorial. 
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Compromisso & Descompromisso  

Ser leão é uma decisão tomada do modo mais livre, voluntário e independente possível, 
uma vez que pertencer ao Lions não é pré-condição para a obtenção de títulos acadêmicos, 
profissionais ou honoríficos. Não soma pontos para concursos, empregos ou cargos públicos. 
Em empresas particulares, organizações profissionais ou recreativas, não isenta de impostos 
nem facilita a ficha cadastral. É matéria inerte no currículo. 

Não existe uma organização de voluntariado para inscrever-se em Lions, embora ser 
leão é voluntariamente comprometer-se a estar “sempre alerta para servir”, como reza o lema 
dos Escoteiros de Baden Powell. Ninguém se oferece para ler leão, como ninguém é compelido 
a aceitar um convite para ingressar em Lions, nem mesmo a permanecer como membro do 
clube que algum dia o acolheu. 

Mas se existe tão grande liberdade para deixar o Lions e nenhuma pressão para nele 
ingressar, torna-se incomensurável a responsabilidade de permanecer como leão. A ausência 
de pressão para ser ou não ser, gera um sério compromisso com os objetivos de Lions, 
objetivos que se traduzem em ações.  

Seja o Governador do Distrito, o Presidente do Clube ou o mais novo dos associados, 
todos têm durante o Ano Leonístico uma missão específica a cumprir. O presidente não pode 
falhar, como não podem falhar os membros do Conselho Diretor, os membros das comissões, 
cada um em seu setor. A responsabilidade é a mesma para todos, embora as implicações da 
omissão de cada um sejam tanto maior quanto mais se aproxima do topo da pirâmide 
hierárquica. 

Enquanto se permanece em Lions há um engajamento, há tarefas a cumprir, lacunas a 
preencher. Não se é descomprometido com os companheiros a ponto de poder se eximir do 
sacrifício comum, de tempo, dinheiro e conforto. Os leões são homens e mulheres com ação  
em sincronia com o bem comum, não uma galeria de indivíduos sem préstimos e sem o ideal 
de servir. 

Quando o leão recebe uma missão, seja do Conselho Diretor, seja de uma comissão, é 
indispensável que, antes, se informe perfeitamente das obrigações e compromissos que estão 
implícitos no exercício desse mandato e honestamente assuma uma atitude: ou abraçá-la, para 
prestar conta de seus feitos com louvor, ou, com serena humildade, não aceitá-la por não ter, 
no momento, condições de realizá-la a contento. 

Nada justifica o vácuo de um Plano de Ação de um  Presidente de Clube não realizado 
por sucessivas comissões. Nada depõe mais contra a liberdade de não ser leão que a omissão 
daqueles que permanecem inertes  nos clubes. A liberdade de omitir-se cessa durante todo o 
período em que se é membro do Lions. O compromisso com o servir se inicia quando crava-se 
o distintivo do Lions na lapela do novo associado e só termina quando ele a devolve, retirando-
se de Lions. Não existe meio termo. 

Não é possível  ser leão sem comprometer-se profundamente com o ideal do Lions 
Clube Internacional, Nós Servimos,  a não ser que se deseje ser o companheiro 
descompromissado que seguramente só desperta desprezo daqueles entre os quais se 
insinua. 
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Títulos Leonísticos e suas siglas 

Desde a Convenção de Guarapari, o Distrito Múltiplo LC passa a adotar 
a Nomenclatura Internacional para as Siglas Leonísticas, já em vigor 

nos outros Distritos Múltiplos (LA – LB e LD). Veja como Ficou: 

 

SIGLA 
ANTIGA 

NOVA  
SIGLA 

TÍTULO (Internacional) TÍTULO (Tradução) 

CASTOR CASTOR - Companheiro (a) - Castor 

CASTORES CASTORES - Companheiros (as) - Castor 

CLEO CLEO LEO Companheiro (a) LEO 

CCLEO            CCLEO LEO Companheiros (as) - LEO 

DM DM Spouse Domadora 

DDMM DDMM Spouse(s) Domadoras 

CL CL Lion Companheiro - Leão 

CCLL CCLL Lion(s) Companheiros - Leão 

CaL CaL Lion Companheira - Leão 

CCaLL CCaLL Lion(s) Companheiras - Leão 

Cj Cj/AA - Cônjuge/Acompanhante Adulto 

EGD PDG Past District Governor (Ex) Governador Distrital (AL) 

- 2vdg 2nd Vice-District Governor 2º Vice-Governador Distrital 

VGD 1VDG 1st Vice-District Governor 1º Vice-Governador Distrital 

GDE EDG Elected District Governor  Governador Distrital Eleito 

EGDI IPDG Immediate Past District 
Governor  

Ex-Governador Distrital Imediato 

GD DG District Governor Governador Distrital 

EPC PCC Past Council Chairperson (Ex) Pres. Cons. Governadores 
(AL) 

PC CC Council Chairperson  Pres. Do Conselho 
Governadores 

EDI PID Past International Director (Ex) Diretor Internacional (AL) 

DI ID International Director  Diretor Internacional 

- 2VP 2nd International Vice-
President 

 2º Vice-Presidente Internacional 

VPI 1VP 1st International Vice-
President 

1º Vice-Presidente Internacional 
(AL) 

EPI PIP Past International President  Ex- Presidente Internacional 

EPII IPIP Immediate Past Int. 
Presidente 

Ex-Pres. Internacional Imediato 

PI IP International President  Presidente Internacional 

 

Fonte: Tabela organizada pela Assessoria do Cerimonial e Protocolo do Distrito LC-4 
(2010/2011). 
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SIGLAS LEONÍSTICAS 

APLIONS Apaixonados por Lions 

AGDL Associação dos Governadores dos Distritos Múltiplos L 

AL Ano Leonístico ou Ano LEOístico 

AGE Assembléia Geral Extraordinária 

AGF Assembléia Geral Festiva 

AGO Assembléia Geral Ordinária 

CA Comitê Assessor 

CaL Companheira - Leão 

CL Companheiro - Leão 

CCaLL Companheiras – Leão (plural) 

CCLL Companheiros – Leão (plural) 

CLEO Companheiro(a) - LEO 

CCLEO Companheiros(as) – LEO (plural) 

CG Conselho de Governadores 

CILBRA Comitê de Integração Leonísticas Brasileira 

CIRCLE-LE Círculo Cibernético Leonístico para a Língua Portuguesa 

CNE Círculo Nacional de Editores de Boletins 

CNG Conselho Nacional de Governadores 

CNPL Concurso Nacional de Publicações Leonísticas 

CD Conselho Distrital 

DM Distrito Múltiplo 

ENPL Encontro Nacional de Editores de Publicações Leonísticas  

FOLAC Fórum Leonístico da América Latina e Caribe 

FOLBRÁS Fórum Leonístico Brasileiro 

FOLEOBRÁS Fórum dos LEO Clubes do Brasil 

FOLUBRÁS Fórum Luso-Brasileiro de Leonismo 

LCIF Fundação Internacional de L. Clubes (Lions Clubs Internacional Foundation em  inglês) 

LEO LOY Prêmio Companheiro LEO Internacional do ano 

ONU Organização das Nações Unidas 

ONG Organização Não Governamental 

PABRÁS Plano de Ação do Leonismo Nacional 

PIN Broche ou distintivo usado nas lapelas ou golas das camisas 
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Conheça Lions para melhor servir 

A preparação de liderança influencia positivamente o aumento de associados 
 

Durante minhas visitas aos clubes, alguns companheiros presidentes solicitaram-me matérias de 
orientação a respeito de assuntos leonísticos, principalmente em relação ao Protocolo Leonístico. 
Observei que em alguns clubes, os presidentes não dispunham de nenhuma informação prática de 
como conduzir as Reuniões Leonísticas, embora nossa associação lhes tivesse enviado.  

Aliado à preocupação dos Governadores em ter um só procedimento leonístico nas reuniões dos 
clubes e dada a importância do Protocolo Leonístico, dispus-me a elaborar a Instrução Leonística: Pelos 
Meandros das Reuniões Leonísticas, com a finalidade única e exclusiva de compilar as regras e normas 
sobre as Reuniões Leonísticas, nas diversas formas em que podem e são realizadas, reunindo inclusive 
todas as informações e recomendações que nos foi possível coletar a respeito.  

O nosso Past - Presidente Internacional, Jimmy M. Ross, em seu Programa Internacional de 
Objetivos, publicado na revista The Lion, enfatiza: "Se os clubes são a base de Lions Clubs 
International, o desenvolvimento de Liderança é o meio pelo qual fortalecemos esta base. A preparação 
ativa de liderança exerce influência positiva para o aumento de associados, já que clubes fortes com 
liderança de qualidade, direção clara e foco (objetivo) relevantes atrairão e conservarão mais 
associados."  

Atendendo o chamamento do nosso Presidente Internacional no que diz respeito ao 
desenvolvimento de liderança como sendo a base do fortalecimento de Lions Clube, desenvolvi o site 
www.instrucoesleonisticas.jor.br a fim de levar o conhecimento leonísticos aos companheiros do 
Universo Lions Brasileiro.  

O site www.instrucoesleonisticas.jor.br tem sua base fundamental, como não poderia deixar 
de ser, no modelo de estatutos e no regulamento para os Lions Clubes, mas também me servi de várias 
Publicações Leonísticas editadas por verdadeiros "papas" em assuntos leonísticos, leitura de artigos 
publicados em diversos boletins de Clubes de Lions, em Instruções Leonísticas ouvidas em diversas 
oportunidades e nas inúmeras reuniões leonísticas que tive o ensejo de participar em clubes de 
distritos.  

Quantas vezes perdemos um bom candidato para associado simplesmente porque a 
explicação sobre Lions foi deficiente ou incompleta, e a pessoa não "sentiu firmeza". 

Seria enfadonho e talvez nem o conseguisse mencionar aqui todas as publicações das quais 
extraí algumas idéias, entretanto, os conceitos aqui emitidos desde que não tenham sido publicados 
anteriormente, desde que não constem expressamente nas obras consultadas para este trabalho, 
devem ser interpretadas como opinião pessoal.  

O trabalho que ora apresento não é douto nem para doutos, devendo ser encarado, apenas 
como simples contribuição para aqueles que se interessam pelo assunto. Dúvidas porventura 
existentes, eu procurei esclarecê-las nas mais diversas fontes, com a finalidade de extirpá-las, de uma 
vez por todas.  

As críticas, por certo, virão, e, sinceramente, espero que venham. Mas que elas sejam 
construtivas, a fim de que eu possa aprimorar este trabalho, com vistas ao bem maior do leonismo. 
Sugestões, por outro lado, serão muito bem recebidas, particularmente se partidas dos "experts" em 
assuntos leonísticos e daqueles que o manipulam com mestria, com sutileza e flexibilidade, adaptando-
o, quando necessário, aos imprevistos que possam surgir.  

O site www.instrucoesleonisticas.jor.br está aberto para receber Instruções Leonísticas, notícias e 
eventos de todos os associados que compõem os Múltiplos LA, LB, LC e LD.  

Quantas vezes perdemos um bom candidato para associado simplesmente porque a explicação sobre 
Lions foi deficiente ou incompleta, e a pessoa não "sentiu firmeza" na explanação dada pelo 
companheiro.  

Precisamos conhecer Lions para podermos vivê-lo com intensidade.  
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Vamos à Convenção Distrital 

A Convenção Distrital é para "leão de 25 anos" e também "leão novo" 
 

Por essa época do ano, nas reuniões dos Lions, o presidente acrescenta uma menção 
da Convenção Distrital em suas palavras de abertura. Ou talvez o presidente da Comissão de 
Convenções e Eventos Leonísticos faça uma palestra sobre a data, o local e o propósito da 
convenção. Há também chances do editor do boletim do clube espremer uma nota na 
publicação falando da convenção.  

Se você não dá importância a esses chamamentos, certamente não comparecerá à 
Convenção Distrital. Há possibilidade de você não saber realmente o que é uma Convenção 
Distrital, ou pensar que é apenas um encontro de leões entusiastas, antigos e atuais 
administradores de clubes ou Ex-Governadores do Distrito.  

A Convenção Distrital é para você e para cada leão do distrito, não importando se você 
é leão de 25 anos ou um "leão novo".  

Se você é um daqueles leões que nunca compareceram a uma convenção, então você 
não experimentou um dos privilégios mais desfrutáveis e recompensadores de ser associado 
do Lions.  

A Convenção é o mais importante encontro distrital, onde o governador e as comissões 
da convenção trabalharam nela por um ano, preenchendo seu programa de três dias com 
excelentes oradores, informações leonísticas importantes e ampla oportunidade para um 
grande companheirismo.  

Se você é um daqueles leões que nunca compareceram a uma convenção, então 
você não experimentou um dos privilégios mais desfrutáveis e recompensadores de ser 
associado do Lions. 

Embora seja para todos os leões do distrito, ela não é apenas para os leões. As 
domadoras, leos, castores e convidados são bem vindos, engalanando o evento.  

A Convenção Distrital é tão importante que o Presidente Internacional seleciona um de 
seus Diretores Internacionais para ser seu representante.  

Nas reuniões das plenárias são discutidos e aprovados assuntos de interesse do distrito 
e também temos a oportunidade de ouvir ótimas palestras.  

Durante a Conferência Distrital, promovem-se muitos eventos de companheirismo, 
dentre os quais destacamos: Queima de fogos na abertura do evento e coquetel com show, 
desfile dos clubes, Chá das Domadoras com show ou desfile de modas, exposição de 
trabalhos dos Clubes de Mães, Baile do Governador e outros eventos. Também acontece um 
grande companheirismo interclubes nos hotéis.  

Companheiros. Vamos participar das Convenções Distritais e enriquecer nosso 
conhecimento leonístico.  
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Liderança em Lions 

Alguns conselhos práticos para os administradores de clubes 

No Lions, como em qualquer outro lugar, o líder é um condutor, a pessoa responsável 
por decidir as metas do grupo e dirigir as ações necessárias para a obtenção das mesmas. Um 
líder solicita, aconselha e persuade: mas ele (ou ela) não apenas diz o que deve ser feito, 
também participa da realização.  

Um líder integra e une. Ele cria entusiasmo e toma parte nos riscos. Nos reveses, 
expressa preocupação e empatia. Nos sucessos, participa da alegria da vitória. O líder é 
também professor. Como membro do grupo, ele sabe como transformá-lo em uma equipe 
coesa e direcionada.  

Ser um líder requer mais do que disposição carismática ou habilidade natural. É preciso 
uma preparação cuidadosa e conhecimento das tarefas a fazer. Também são necessários 
entusiasmo, decisão e desejo de obter sucessos em seus projetos.  

Para ser o presidente em seu Lions Clube, você deverá começar com a leitura dos 
Estatutos de Lions Clube Internacional e regimentos internos do seu clube. Eles são 
responsáveis pela estrutura legal do clube.  

A preparação adequada  para o próximo ano é essencial. Uma análise do "background" 
do clube e um programa prévio claramente definido garantem continuidade e resultados 
excelentes.  

O centro de nossos esforços no Lions é o serviço. Nossos líderes deveriam ser 
preparados para servir com eficiência e responsabilidade.  

Procure o conselho e o apoio dos ex-governadores e ex-presidentes. Pedir conselhos a 
eles não significa que você tem que seguir suas recomendações; eles não vão fazer de você 
um depósito de suas opiniões. Tome os pontos de vista deles como sugestões positivas, não 
como ordens.  

Muitas vezes eu ouvi a pergunta: "Como poderei envolver o maior número possível de 
leões em atividades do clube?" Minha resposta sempre foi: "Se você quer que um leão 
trabalhe, dê-lhe algum trabalho." Simples demais? Na verdade, não.  

O associado que tiver o apoio do presidente do clube irá se importar muito mais 
com a tarefa e terá orgulho de dividir os resultados 

Quando a tarefa for bem definida e o responsável tiver todas as informações sobre o 
trabalho e sobre os resultados esperados, ele poderá realizá-la muito melhor. Todo líder 
deveria saber como motivar e como delegar.  

É importante que o membro do clube goste da tarefa que lhe coube. Ela deve estar 
dentro de suas capacidades intelectuais e físicas. As pessoas gostam de fazer trabalhos com 
os quais estão familiarizadas. Então, para gerar entusiasmo e vontade, designe tarefas que 
sejam adequadas ao responsável por elas.  

Deixe-o saber também que você está interessado em seu trabalho. O associado que 
tiver o apoio do presidente do clube irá se importar muito mais com a tarefa e terá orgulho de 
dividir os resultados. Importante: certifique-se de que esse associado terá o reconhecimento 
devido na presença de seus companheiros.  

A necessidade de preparação de líderes fez com que o nosso Presidente Internacional, 
Jimmy Ross, criasse um Instituto de Preparação de Líderes, com a finalidade de apoiar e 
destacar esforços de treinamento local de liderança. Assim sendo, Lions Clube Internacional 
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desenvolveu um método de aprendizagem eletrônica. Acessado através do site da associação 
na Internet, o Centro Leonístico de Aprendizagem (www.lionsclubs.org), oferece a todos os  

leões uma maneira eficaz de aperfeiçoar seus conhecimentos dos fundamentos de Lions Clube 
através deste curso interativo on-line.  

Esta preocupação de preparação de líderes leonísticos, fez com que o Distrito Múltiplo 
LC, através de seu Assessor de Liderança, o EGD Flávio H. Mendes, do Lions de Lins, Distrito 
LC-8, atento a necessidade do treinamento de lideranças leonísticas pela internet, criasse o E-
SELL (Seminário Eletrônico de Liderança Leonística), (www.eseminario.com.br),  para ser 
utilizado por Leões, cônjuges, LEOS e Castores no aperfeiçoamento de suas habilidades 
individuais de liderança.  

Dentro da máxima de que "precisamos conhecer Lions para podermos vivê-lo com 
intensidade", eu e meu filho, Paulo Silvestre, desenvolvemos a mais nova opção para o 
conhecimento geral do leonismo, o SITE DE INSTRUÇÕES LEONÍSTICAS E LEOÍSTICAS.  

O Lions é uma parte grande de uma máquina, parte de uma estrutura que sai do clube, 
passa pelo distrito, até chegar em uma organização internacional em 200 países e regiões 
geográficas no mundo todo. Possui muitas unidades auxiliares na forma de fundações, 
comissões, programas e projetos. Porém, o mais importante é a certeza de estar entre amigos. 
Os seres humanos estão na raiz de qualquer ação empreendida pelo Lions Clube. Nossa força 
deriva de nossas convicções e de nosso contato.  

Embora os projetos sejam importantes, a amizade e o companheirismo são 
fundamentais.  

Meditemos sobre o assunto...  
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Lions somos nós mesmos 

Se o nosso clube porventura não é dinâmico, é porque estamos 
 todos e cada um individualmente acomodados. 

 

Em outras palavras, é inútil procurar uma desculpa nas circunstâncias que fazem de nossa vida 
leonística e do nosso clube o que eles são. Nós, e somente nós, é que somos responsáveis pela 
atuação e o destino do Lions Clube.  

Todo leão tem uma missão a cumprir: servir. Se o nosso clube porventura não é dinâmico, é 
porque estamos todos e cada um individualmente acomodados. A responsabilidade é coletiva. É ainda 
a responsabilidade de cada um de nós, todavia, que está comprometida quando achamos que ela nada 
tem a ver com isso. E o Lions Clube do que é feito, senão de nós?  

Se o quadro associativo não cresce, de quem é a culpa? Cada um é responsável por isso. 
Existem no território dos clubes indivíduos qualificados para o Lions. Às vezes preferimos trazer um 
amigo, deixando de lado homens e mulheres leonisticamente qualificados. Outras vezes permitimos o 
ingresso em Lions de indivíduos sem qualidade para o ideal de servir.  

O crescimento qualitativo dos quadros de associados é o mais importante. O Lions Clube deve 
possuir o que há de melhor em material humano. Só os líderes profissionais, comunitários, homens 
dotados de caráter ilibado e que gozem de bom conceito junto a sua comunidade podem pertencer ao 
Lions Clube. Apenas os homens e mulheres dispostos a servir podem pertencer ao Lions.  

Basta o trabalho sério, planejado e consciente do Diretor de Associados e da Comissão de 
Associados para que o quadro social cresça enriquecendo o Ideal de Servir. Homens e mulheres 
excelentes existem aos milhares, aguardando apenas o convite.  

O leão bem selecionado trará, sem dúvida, grandes alegrias, contribuindo para o ideal de servir, 
agindo sempre com dinamismo e simplicidade.  

Às vezes preferimos trazer um amigo, deixando de lado homens e mulheres 
leonisticamente qualificados. Outras vezes permitimos o ingresso em Lions de indivíduos sem 
qualidade para o ideal de servir. 

A tônica para o imediato desempenho do leão é a informação e Instrução Leonística, que 
permitem a ele familiarizar-se com a obra a cumprir. O leão mal informado, não se ajusta ao clube, é 
desinteressado e não tem entusiasmo. Ninguém ama aquilo que não conhece.  

O que mais prejudica o desenvolvimento de um clube é a má qualidade dos associados e a falta 
de cultura leonística.  

O novo leão deve receber dos companheiros antigos um patrimônio de conhecimentos 
leonísticos que, somados a sua vontade de servir, permita-lhe começar a trabalhar por Lions desde 
muito cedo.  

Todo companheiro antigo tem uma experiência que merece ser transmitida ao companheiro 
novo. Se somarmos as experiências de todos os membros do clube, seu patrimônio de conhecimento 
ficará enriquecido, fazendo-o progredir em suas realizações.  

Há muitas formas de facilitar a comunicação leonística entre os associados do clube. Entre elas, 
os Fóruns Leonísticos em nível de clube ou de divisão, Instruções Leonísticas em todas as Assembléias 
Gerais Ordinárias e a leituras de revistas e livros leonísticos.  

O importante é que cada um de nós saiba que é responsável pelos outros companheiros. Cada 
um, por conseguinte, tem a responsabilidade pelo crescimento do quadro associativo, pela seleção e 
informação dos novos associados, porque cada um é responsável pelo futuro do próprio clube.  

Só assim estaremos à altura da tarefa que nos espera. É uma tarefa grandiosa e devemos 
compreender essa imensa força que é o Lions Clube.  

Lembre-se que o Lions somos nós mesmos.  
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2011/2012: inicia-se um novo Ano Leonístico 

Um ano leonístico merece ser comparado a uma árvore frondosa. 

 

Prezado Dirigente Leonístico,  

Inicia-se um novo Ano Leonístico.  

Um Ano Leonístico merece ser comparado a uma árvore frondosa.  

Há uma raiz, que é a formação das comissões com seus membros, todos engajados num plano 
de intenções, em que projeta a incontida ânsia de servir.  

Esta árvore está plantada em terra fértil que é a mentalidade generosa dos leões, sempre 
dispostos a prestar serviços a sua comunidade.  

Há um tronco, que é exatamente a coluna das realizações, a emergir da terra, ganhando um 
crescente espaço de serviços, na atmosfera social da comunidade, dentro deste ano leonístico 
que se inicia.  

E, ao fim do ano leonístico 2011/2012, surgirá a copa da Árvore Leonística, que será revestida 
de uma folhagem abundante que proclamará o êxito das realizações planejadas e 
conquistadas no seu clube e/ou distrito, impregnadas pelo ideal de servir.  

A seiva viva do esforço dedicado dos seus companheiros fará com que seu clube e/ou distrito 
chegue em 30 de junho de 2012 com uma copa abundante, bela e exuberante de êxitos.  

Eu como Editor do Site de Instruções Leonísticas e LEOísticas coloco-me a sua disposição, 
sempre que o prezado companheiro necessitar.  

Desejo a você uma gestão profícua e que todos os seus projetos sejam realizados.  
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Criticar ou ajudar, eis a questão 

Os Leões só serão colaboradores por iniciativa própria e nunca por pressão 
 

Quando entrei para o Lions, em 1994, muitas vezes fiquei decepcionado com as atitudes 
de alguns membros do clube que, na sua roda de companheiros, me ignoravam por ser novato. 
Eu, que estava chegando, achava que deveria ser o alvo das atenções, afinal nascia ali um 
novo Leão e isso é realmente um motivo de festa para o Lions Clube.  

Mas temos que olhar o lado positivo de tudo em nossa vida. O fato de me julgar 
ignorado serviu-me de alerta para com os companheiros que vieram depois de mim. Procurava, 
e mantenho esse princípio até hoje, dispensar o máximo de atenção aos novos membros da 
maravilhosa família leonística.  

A minha satisfação em ver novos companheiros chegando ao clube era tão grande que 
fiz um compromisso comigo mesmo: o de renovar essa alegria com mais freqüência.  

Tudo se transforma em alegria quando vamos às nossas reuniões somente com a 
intenção de fazer companheirismo e servir, sem preocupação de ficar observando as falhas de 
qualquer um dos nossos companheiros, mesmo porque todos estamos sujeitos a um erro. É 
muito mais gratificante quando só conseguimos destacar os pontos fortes do nosso 
companheiro, as virtudes e as boas atitudes.  

Não critique, dê sugestões, indique a solução. Não diga ao seu companheiro 
aquilo que você não gostaria de ouvir. Ser um Leão feliz só depende de você. 

Elogiar aqueles que estão trabalhando com dedicação pode ser uma boa maneira de 
indiretamente mostrar aos que estão parados ou desmotivados que devem se integrar ao ideal 
de servir e se dedicar com amor aos projetos do clube. Os Leões só serão colaboradores por 
iniciativa própria e nunca por pressão. Em Lions não pode haver críticas destrutivas e sim 
construtivas.  

Outro ponto muito importante é a Presidência do Clube. Primeiro estão de parabéns 
todos aqueles que, mesmo sem tempo para se dedicar ao Lions como gostariam, aceitam a 
função de presidente com o único e grande intento de servir e, no entanto, passam o mesmo a 
ser o maior alvo de críticas por aqueles que estão sempre procurando alguma coisa para 
criticar.  

O presidente tem pela frente a difícil tarefa de agradar a maioria, pois sabemos que não 
há quem consiga agradar a todos. Ser presidente é passar por uma grande escola, a escola de 
saber servir e agradar, não ter rancor, saber ouvir coisas desagradáveis e ter a grandeza de 
dizer: "não foi bem assim que ele quis dizer", ou mesmo, "não houve intenção de me ofender".  

O presidente de um clube precisa e merece a ajuda de todos os companheiros do clube.  

Companheiros. Vejam os acontecimentos do seu clube com os olhos do coração e tudo 
em sua volta será alegria. Não critique, dê sugestões, indique a solução. Não diga ao seu 
companheiro aquilo que você não gostaria de ouvir. Ser um Leão feliz só depende de você.  

Se até agora não teve muitas alegrias dentro do Lions Clube, faça uma reflexão do 
fundo de sua alma. Quem sabe você não está no lugar certo, quem sabe você não gosta de ser 
um homem que sente prazer em ver triunfar o bem e ser uma peça que move essa máquina 
maravilhosa de servir chamada Lions Clube Internacional. Medite sobre isso!  
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Companheirismo e freqüência 

Freqüência e companheirismo andam lado a lado em busca de um único e exclusivo objetivo: 
SERVIR 
 

Entendemos companheirismo como o relacionamento íntimo, fraterno, afável e amigável entre 
os companheiros. É um dar cotidiano, incondicional, de forma dinâmica, atuante, conquistando sempre 
a confiança do companheiro, estimulando-o à igual proceder, numa identificação de objetivos e na 
busca constante de um único fim: SERVIR.  

Companheirismo é espargir entusiasmo, alegria nos momentos de sucesso. É sentir, é ter 
sentimento de pesar, de preocupação nos instantes de dificuldades, levando àquele com os quais 
estamos ligados em Lions, o conforto de nossa dedicação, o apoio moral, material ou outro, objetivando 
eliminar ou ultrapassar, reduzindo às mínimas proporções aquelas vicissitudes, aqueles momentos de 
incertezas e angústias.  

Companheirismo é solidarizar-se com integrantes da instituição; é participar; é atuar para que a 
missão do Lions alcance o maior número possível de componentes da comunidade. É a busca 
constante do ideal de servir, convivendo harmonicamente e procurando compreender a Filosofia 
Leonística alicerçada no Lema Internacional de Lions: NÓS SERVIMOS.  

Companheirismo é colaborar com o grupo dando o máximo, sem a preocupação de receber algo 
em troca, pois "é dando que se recebe", segundo São Francisco de Assis.  

Companheirismo é manifestar compreensão humana, neutralizando as paixões, os 
antagonismos que se anteponham a pontos de vista ou com estes se choquem ou contornando opiniões 
inconciliáveis, próprios da condição do homem.  

Companheirismo é não monopolizar amizades. É não ter cadeiras e mesas cativas ou rodas de 
bate-papo ultrapersonalistas. É não pertencer a grupos ou facções que, muitas vezes prejudicialmente 
se formam dentro do clube.  

Companheirismo é colaborar com o grupo dando o máximo, sem a preocupação de 
receber algo em troca, pois "é dando que se recebe", segundo São Francisco de Assis. 

Companheirismo é entender a circunstância de que Lions é uma instituição que consegue o 
milagre de tornar homens de países, de línguas, de costumes, de raças, de religiões e de concepções 
políticas diferentes, iguais em ação, espírito e pensamento.  

Companheirismo não se restringe apenas às reuniões semanais do clube. Ele se projeta mais 
além. Tem trajetória mais ampla. Manifesta no lazer e no trabalho. Na intimidade dos lares de cada um 
ou no convívio dos associados no cotidiano labor da nossa sublime instituição.  

Portanto, companheirismo é ter vontade para agir. É ter força para edificar. É ter amor que a 
todos envolve sob a fulguração sublime da própria grandeza. É ter a sensibilidade que enternece. É ter 
crença que abençoa. É ver a amizade estender-se de companheiro a companheiro e destes a todas as 
criaturas.  

Freqüência é intrínseca ao companheirismo. Não se compreende aquela sem este, pois 
companheirismo é presença, é relacionamento físico, é contato pessoal e constante, seja nos limites 
materiais do ambiente de reuniões, seja no seu prolongamento em outros locais. É convívio, é 
emanação de atitude de corpo presente, que não admite e nem aceita delegação ou representação.  

Freqüência e companheirismo andam lado a lado em busca de um único e exclusivo objetivo: 
SERVIR. Completam-se e sem eles teremos tudo que se possa imaginar, menos Lions.  

Lions é ação, é servir, é companheirismo que depende da freqüência.  

Gabriela Mistral, poetisa chilena, prêmio Nobel de Literatura, em seu poema "O Prazer de 
Servir", relata com maestria "que servir não é dom de seres inferiores. Deus que dá a luz, a vida e o 
fruto é o primeiro a servir".  
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CONSTRUTORES  

 

Por suas mãos passaram engenheiros, 

Médico, políticos, geólogos e advogados. 

A carreira não importa agora... 

O que importa são vocês. 
 

          Construtores de sucesso... 
 

A sua garra permitiu que continuassem 

Quando tudo parecia contra vocês. 

Com seu amor educaram a criança insegura, 

Levando-a à total auto-confiança. 
 

          Construtores de líderes... 
 

Sua perseverança mostrou que tudo é possível, 

Que a paixão e a lógica podem caminhar juntas, 

E a criança sentiu isso, desenvolvendo-se, 

Aprendendo a pensar livremente. 
 

       Construtores de inteligência... 
 

Integridade sempre esteve presente em vocês, 

Transmitindo-se paulatinamente à criança, 

Que tornou-se um bom adulto, 

Consciente dos seus direitos e deveres. 
 

       Construtores de cidadania 
 

E, com tudo isso e infinitamente mais, 

Vocês despertaram em outras crianças, 

O sentimento maravilhoso de, um dia, 

Tornarem-se professores, como vocês. 
 

      Construtores de construtores...  
 

 

 

Este texto foi escrito pelo jovem Paulo Fernando Silvestre Júnior, quando com 13 

anos resolveu homenagear seus pais CL Paulo Fernando Silvestre e domadora Alice 

Fiorentino Silvestre, pela passagem do Dia dos Professores. 

Paulo Fernando, hoje com 36 anos é o responsável pela elaboração  

do Site de Instruções Leonísticas e LEOísticas 
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Dados concisos sobre o que é o Lions Clube 

Associação Internacional de Lions Clubes. 
A maior organização de clubes de serviço do mundo. 

 

Lions Internacional é a maior organização de serviço do mundo e a primeira a contar 
com aproximadamente 1.500.000 sócios, em 205 países. Os Leões de 45.000 clubes 
participam em atividades de serviço em todas as partes do mundo. O companheirismo e a boa 
vontade resultam numa ação conjunta em benefício da comunidade onde o clube de Lions está 
inserido. 

Lions Clube é um grupo de homens e mulheres que se dedicam a diminuir ou superar 
os sofrimentos dos necessitados de suas comunidades. Através de reuniões, os Leões 
determinam as áreas que necessitam mais ajuda a e melhor maneira de executar uma 
infinidade de atividades de serviço. O escopo destas atividades varia entre projetos de ajuda a 
uma família ou a uma pessoa, e as grandes iniciativas de alto teor comunitário que lideram e 
conduzem com a participação dos cidadãos e parcerias com organizações particulares, 
educacionais e públicas de suas comunidades. Ao mesmo tempo, não se descuidam dos 
problemas universais, na ajuda e apoio que estendem aos projetos de assistência e socorro 
levados a efeito por Leões em outras partes do mundo. 

Os Leões  participam numa vasta área de serviços humanitários. Desde que Helen 
Keller em 1925 apelou para que eles se tornassem “paladinos dos cegos na cruzada contra 
a escuridão”, os esforços de Lions Internacional em prol dos programas de conservação da 
audição, a assistência aos que sofrem de defeitos físicos ou incapacitados mentais, aos 
enfermos, aos idosos e aos necessitados, sua preocupação com o meio ambiente, com 
atividades sociais e recreativas, demonstram claramente que os Leões são ativos e reagem 
positivamente a qualquer tipo de situação que requeira sua atenção. 

As 10 atividades principais de Lions Clubes  
Os numerosos serviços conduzidos por Lions Internacional são classificados em 10 

atividades principais, cada uma delas oferecendo uma amplitude de projetos que possibilitam 
aos clubes a oportunidade de satisfazer as necessidades de suas respectivas comunidades. 
São elas: 

Conservação da Vista e Trabalho com os Cegos - Atividades de Audição e Logopedia e 
Trabalho com os Surdos – Serviços de Cidadania – Serviços Educacionais – Serviços 
Ambientais – Serviços de Saúde – Serviços Internacionais – Serviços Públicos – Serviços 
Recreativos e Serviços Sociais. 

Fundação Lions Internacional – O propósito da Fundação Lions Internacional é 

promover o bem da humanidade por meio do emprego criterioso de recursos financeiros a ela 
contribuídos. A Fundação serve de intermediária, reunindo grandes e pequenos donativos para 
a realização de importantes obras assistenciais humanitária. Suas atividades encerram três 
setores: (1) socorro às vítimas de grandes catástrofes; (2) serviços humanitários; (3) 
treinamento vocacional.  

A Fundação Lions Internacional já demonstrou seu valor, oferecendo socorro às vítimas 
de secas, enchentes, furacões e terremotos; restaurando a vista a milhares de necessitados 
em regiões em fase de desenvolvimento; proporcionando treinamento a jovens indigentes em 
seus próprios países, permitindo-lhes conquistar posições de maior produtividade e desfrutar 
de vidas mais compensadoras. 

A juventude no Lions - Fundamentada no ideal de servir, no companheirismo e na 

conduta individual que o Lions Clube desenvolve as suas atividades pró-juventude que 
objetivam assegurar o bem estar físico, mental e moral dos jovens, cooperando para que se 
tornem bons cidadãos.  
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 Trazer os jovens para o Movimento Leonístico significa garantir a sua continuidade e a 
sua dinâmica. Valorizar o jovem e criar condições  para a sua participação efetiva no Universo 
Leonístico é, portanto, um objetivo permanente. 

 O LEO Clube e o Clube de Castores são organizações patrocinadas pelo Lions  
Clubes, que almejam basicamente, representar um espaço para a prestação de serviços e o 
desenvolvimento da compreensão internacional pelos jovens. 

O jovem deve identificar-se com os propósitos e objetivos do Lions Clube, uma 
organização dedicada ao servir, canalizando sua energia para efetivos serviços e projetos 
factíveis, que venham melhorar a qualidade de vida de sua comunidade. 

O lema de Lions Internacional “Nós Servimos”, é posto em prática em todo o mundo 
através das atividades realizadas pelos Lions Clubes. 
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Ética - A conduta exemplar de cada um  

É muito penoso estabelecer parâmetros de comportamento para os indivíduos, nesses 
tempos de tanto escândalo, tanta inversão de valores e tanta corrupção. 

 O Lions nos dá a medida exata quando propaga que “a melhoria da comunidade se dá 
pela conduta exemplar de cada um na sua vida pública e privada”. Conduta exemplar é aquela 
que as pessoas do nosso universo social aprovam e aceitam como paradigma. 

Qualquer vantagem advinda de atitudes antiéticas ou injustas, além de ilusória, 
porquanto mancha a reputação do leão, é altamente antileonística.  

Porém, como foi dito no início, nesses tempos de tanto escândalos, tanta inversão de 
valores, pode ocorrer que alguns de nós seja atropelado pelo “rolo compressor” destas 
mudanças e acabe em lamentável desvio, completamente afastado de nossos princípios 
leonísticos e cristãos  básicos. 

O homem anda contagiado pela ambição.  

Mandar nos outros, dominar suas comunidades, ser servido e reverenciado, discriminar 
as classes sociais, dar sempre as cartas e ditar todas as leis são as aspirações em nossa 
sociedade. 

Mas não seria esta a lógica a vigorar no seio da Comunidade Leonística. Lá, uma só 
ambição deveria ser tolerada: a de servir a todos, a partir dos mais humildes e pequeninos. 
Uma só primazia deveria ser desejada: a de cada um ser o primeiro em amar e perdoar. 

O Lions é uma organização de homens e mulheres de bem e como tal conquistou o 
respeito e a admiração de todo o mundo. 

O caráter íntegro e honrado dos leões e domadoras é a pedra angular em que se 
assenta a magnitude da nossa instituição e sob esse aspecto não podemos fazer a menor 
concessão. 

Por isso, seria aconselhável que cada um de nós realizasse periodicamente uma auto-
análise, visando aferir nossa conduta com o sábio ensinamento de Jesus Cristo: “Não desejar 
ao teu próximo o que você não quer para ti”. 

Que tal começarmos por um exame de consciência? Já pensou? 
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Liderança, Motivação e Visão  - As Chaves do Leonismo 

A chave do futuro da nossa Associação é a liderança efetiva e eficaz.  
 

Liderança significa a diferença entre enfrentar os desafios do futuro, ou alinhar-se com 
aqueles a quem tudo é indiferente. Sem liderança eficaz, nenhuma organização terá seus 
programas ou atividades executados com sucesso. 

Temos que proporcionar oportunidades de desenvolvimento de liderança, em todos os 
níveis do Lions Clube. 

Fortalecer as nossas habilidades de líder necessita e exige compromisso e muito 
trabalho. Para o Lions poder continuar a atender as necessidades humanitárias cada vez 
maiores, e aumentar a sua distinção, reconhecimento e prestigio em todas as comunidades, 
ele deve acima de tudo se preocupar em fortalecer as suas habilidades de liderança.  

Nós não podemos ficar inertes. Se assim agirmos, o mundo simplesmente passará ao 
largo de nós e a Associação Internacional de Lions Clubes será apenas um rodapé, em algum 
livro da historia. Nós não podemos permitir isso, porque o Lions tem que ser uma Associação 
vibrante, ativa, sempre proporcionando serviços humanitários ao redor de todo o mundo.  

A vida é boa, mas às vezes nós temos que enfrentar dificuldades sérias; às vezes nós 
temos que encarar que somos colocados na terra, para fazer uma diferença, e a diferença que 
nós fazemos, depende exclusivamente de nós. 

Uma forma de nós fazermos a diferença, é nos preocuparmos com as outras pessoas e 
ajudá-las nas suas necessidades nos tempos de dificuldades, mas não espere que as pessoas 
sejam ajudadas em troca de favores, porque o próprio ato de ajudar já é uma recompensa. 

Além da preocupação com o próximo, a liderança tem muitas outras qualidades, entre 
elas está a capacidade de se comunicar com outras pessoas e ouvir o que elas têm a dizer. 
Liderança significa ser honesto, e sentir entusiasmo por tudo que se faz. Um líder deve ser 
inovador e dar exemplos consecutivos e construtivos para as outras pessoas, um líder deve 
provocar desafios e motivar os outros a enfrentá-los com você.  

O que é motivação? 

Motivação é algo que vem de dentro das pessoas, pois o primeiro elemento a ser 
motivado deve ser você, pois só assim podemos criar um ambiente propício para que as 
pessoas passem a cooperar com você.     

As pessoas podem ter qualidades de preocupação com as outras pessoas, 
comunicação, capacidade de ouvir, honestidade, inspiração, entusiasmo, capacidade de dar 
exemplos positivos, capacidade de enfrentar desafios, motivar e definir objetivos, mas há uma 
dimensão sem a qual não haverá um verdadeiro líder. O líder deve ter planejamento, 
motivação e visão. 

Visão é a habilidade de olhar para o passado, e aprender das falhas. Visão é a 
capacidade de ver o que deve existir agora, e o que pode existir amanhã através do seu 
esforço tornando-se melhor. Visão é a capacidade de olhar para o futuro e planejar o que é 
possível. Visão é ser capaz de atrair outras pessoas, que  juntos com você, enxergar o futuro 
com comprometimento e com a condição e o desejo, de transformar um sonho em realidade. 

 Devemos ter a visão de que o Lions continuará a ser a maior organização de serviço do 
mundo, enobrecendo o ideal de servir preconizado por Melvin Jones.  

            Vamos analisar três pontos importantes: A visão sem ação é sonho. A ação sem visão 
é simplesmente atividade aleatória. Visão e ação juntas podem mudar o mundo. Só depende 
de nós. 
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Lions não é uma entidade filantrópica. 

Lions é  essencialmente um Clube de Serviço. 

Lions não é um clube de lazer e menos ainda de beneficência, mas um clube de fazer! 
Um clube de pessoas de bem, que se reúne em uma Reunião de Diretoria, para tratar de 
assuntos pertinentes à organização do próprio clube ou da comunidade na qual está inserido, 
para valorizá-los, ou, finalmente, do bom relacionamento entre todos os povos da terra, visando 
a Paz Mundial. 

O Lions, sempre que solicitado deve dar todo apoio às Entidades Filantrópicas através 
do serviço prestado pelos leões, engajados nas diretorias  dessas entidades, ou, 
simplesmente, trabalhando em campanhas que visem ajudá-las. 

Cabe ao Lions a tarefa de detectar os problemas comunitários e, na impossibilidade de 
resolvê-los, apresentar às autoridades competentes alguns caminhos que possam levar a 
solução do assunto, inclusive com a colaboração individual de leões e seus relacionamentos. 
Sendo o Lions um clube de líderes, tem a seu dispor um potencial enorme. 

Não sendo uma entidade filantrópica, o que é o Lions então?  

Lions é uma conduta de vida, que se inspirou num corpo de idéias no pensamento de 
Melvin Jones. Ele não teve tempo de formular um sistema, mas ofereceu aos homens um 
roteiro de conduta, que é, no sentido lato, filosofia de vida, como  atualmente se costuma dizer. 

Lions é algo em torno do qual as pessoas se agremiam para conviver, para resolver os 
problemas na vida coletiva. Uma instituição que congrega pessoas para fins altruístas, dentro 
do espírito de companheirismo. 

Lions é um sistema de ação, baseado no convívio, capaz de, por si só, conferir à vida 
uma dimensão nova, abrindo às pessoas outros horizontes, canalizando-lhes a vontade para 
ações solidárias e planejadas, isto é, fora de si mesmo, ligando-se ao semelhante não pela 
prática da caridade, que é todavia nobre, mas pertence a outra camada do querer humano. 

Exemplificando. Quando um companheiro doa uma ou duas cestas básicas com seus 
próprios recursos financeiros, isto é filantropia. Quando seu clube cria um projeto (foco) 
envolvendo outras entidades e doa 300 cestas básicas, isto é serviço. 

Como exemplo de um projeto social bem sucedido pode-se citar o Lions de São Paulo – 
São Miguel Paulista que em novembro de 1996 fez uma parceria com o Poder Judiciário – 
Ministério Público e a Universidade Cruzeiro do Sul, convertendo as Penas Pecuniárias em 
cestas básicas e desde então  recebe uma média de 400 cestas básicas por mês para serem 
distribuídas 

É lógico que, na ação de um Leão Cristão, o servir está ligado à virtude da caridade: problema 
de foro íntimo, de juízo da própria consciência. 

Como Lions não entra no domínio confessional de seus associados, como instituição 
“sui generis” que é, quer viver no tempo, em todos os tempos, em todos os lugares, procurando 
os temperamentos mais díspares, as tendências mais opostas, independentemente de cor, 
credo, ideologia, posição política, unir todos num só propósito: a busca da paz entre os 
homens. 

E mais: Lions  não é estático. É dinâmico. A cada dia os leões vão descobrindo novos 
mundos de serviço, novos caminhos; acrescentando valores positivos ao nosso esquema de 
ação, ao nosso sistema vivo de preceitos, de modo a inutilizar tudo que é estático. Assim 
entendo Lions, fruto da sabedoria de Melvin Jones. 
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Nós servimos... Preparando líderes 

O título refere-se a um dos objetivos do 
 Presidente Internacional Jimmy M. Ross. 

 

O nosso Presidente Internacional Jimmy M. Ross em seu Programa Internacional de 
Objetivos, publicado na revista The Lion, enfatiza: “Se os clubes são a base de Lions Clubs 
International, o desenvolvimento de Liderança é o meio pelo qual fortalecemos esta base. A 
preparação ativa de liderança exerce influência positiva para o aumento de sócios, já que 
clubes fortes com liderança de qualidade, direção clara e foco (objetivo) relevantes atrairão e 
conservarão mais sócios”.  

Jimmy Ross criou um Instituto de Preparação de Instrutores com a finalidade de apoiar e 
destacar esforços de treinamento local. Para aumentar o apoio no fortalecimento da liderança 
dos clubes e associados, Lions Clube Internacional desenvolveu um método de aprendizagem 
eletrônica. Acessado através do site da associação na Internet, o Centro Leonístico de 
Aprendizagem oferece a todos os leões uma maneira eficaz de aperfeiçoar seus 
conhecimentos dos fundamentos de Lions Clube  através deste curso interativo on-line. 

O Distrito Múltiplo LC através de sua Assessoria de Liderança atento a necessidade do 
treinamento de lideranças leonísticas pela internet,  criou o E-SELL (Seminário Eletrônico de 
Liderança Leonística), para ser utilizado por  Leões, cônjuges, LEO e Castores no 
aperfeiçoamento de suas habilidades individuais de liderança. 

O Seminário Eletrônico é uma inovação que veio através do universo da Web 
proporcionar ferramentas que permitem  vencer as dificuldades impostas , pois o aluno tem à 
sua mão, informações de qualidade e interatividade com os instrutores para o aprendizado de 
novas tendências. Tudo isso com muita economia e praticidade, estabelecendo o seu próprio 
ritmo de estudo, sem precisar se ausentar do convívio familiar ou mesmo profissional. 

O Seminário é composto de três módulos: Básico, Intermediário e Avançado, com dez 
temas cada um. Há, portanto, um total de 30 palestras. Cada palestra tem uma duração média 
de 30 minutos. As instruções são em viva voz e com imagens. 

O DMLC oferece um Certificado Oficial de Liderança Leonística, assim que o aluno 
completar todas as atividades didáticas. 

O E-SELL - Seminário Eletrônico de Liderança Leonística foi idealizado e desenvolvido 
pelo EGD Flávio H. Mendes, do Lions Clube de Lins – Distrito LC-8, atual Presidente do 
Conselho de Governadores do DMLC (gestão 2008/09). 

Quantas vezes perdemos um bom candidato para associado simplesmente porque a  
explicação sobre Lions foi deficiente ou incompleta, e a pessoa  não “sentiu firmeza” na 
explanação dada pelo companheiro. 

Precisamos conhecer Lions para podermos vivê-lo com intensidade. 

E para isso temos duas opções: o Centro Leonístico de Aprendizagem de Lions Clube  
Internacional e o E-SELL - Seminário Eletrônico de Liderança Leonística com seu excelente 
conteúdo de Instrução Leonística. 

Todas as atividades do E-Seminário foram desenvolvidas com extrema simplicidade e 
não exigem grandes habilidades de informática, mas apenas o conhecimento básico de 
navegação pela Internet. 
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Por que somos Leões  

Uma vez ou outra, sempre nos interrogamos: por que somos leões? Poderíamos 
responder com outras indagações: por que somos católicos? Ou por que somos espíritas, ou 
por que pertencemos a outras seitas? 

Todavia a resposta lógica para darmos a nós mesmos é que estamos em Lions porque 
temos o ideal de ser útil aos nossos semelhantes, e os ideais têm grande virtude de unir os 
homens, porque em grupo a força é muito mais positiva. 

Poderíamos responder, também, que estamos em Lions porque somos imbuídos de 
espírito humanístico, ou porque conhecemos os objetivos de Lions, de lutar pela paz e 
promover, na medida do possível, o bem estar da humanidade, através de programas 
específicos.  

Lions não ostenta. Alguém pode se ostentar por estar usando na lapela o distintivo do 
Lions, mas o Lions em si é humilde, faz  suas reuniões em restaurantes, alguns clubes em sua 
sede própria e até mesmo nas residências dos companheiros.  

Lions cobra mensalidades apenas para custear suas despesas básicas. Quando o Lions 
empresta seu nome a qualquer movimento que envolva a comunidade, podem estar certos, ele 
está visando a necessidade de alguém, ou da própria comunidade. O Lions jamais faz 
movimentos em que a comunidade é chamada a colaborar para construir sedes ou salões de 
festas. Quando faz qualquer atividade para arrecadar fundos, ele é apenas o agente e nunca o 
beneficiário.  

Só pela LCIF – Fundação de Lions Clubes Internacional já se justifica sermos leões, 
através dos seus três objetivos principais: os serviços humanitários, a capacitação vocacional e 
a ajuda aos desastres de grande magnitude no mundo. Ela desenvolve um trabalho sem 
paralelo no nosso planeta. 

Por tudo isto e muito mais se justifica sermos leões. Infelizmente, para uma  minoria de 
companheiros, tudo isto representa muito pouco. Alguns por desconhecimento e, outros, 
porque não estão pensando no bem comum. Alguns estão preocupados é consigo mesmo. 
Certa vez, numa conversa, um companheiro saiu com esta pérola: 

- “O Lions não pode se comparar com outra entidade... porque, se o meu carro quebrar 
na estrada, o Lions não  tem nenhum sinal pré-estabelecido para eu pedir um “help” e a outra 
entidade tem”.  

Logicamente que este companheiro não está em nenhuma entidade por identificar-se 
com os princípios básicos que a norteia, mas sim, interessado em que, numa situação adversa, 
encontre um “help” para ajudar a solucionar o seu problema. 

O verdadeiro sentido de pertencer a uma entidade, qualquer que seja ela, não deve ser 
a possibilidade de fazer amigos, pensando em troca de favores. Quem estiver num clube de 
serviços com o propósito de ser servido, corre um sério risco de ser um frustrado, como muitos 
que andam por aí, por não descobrirem  a verdadeira  felicidade de poder servir 
desinteressadamente. 

A verdadeira felicidade se encontra afastando-se do mal, fazendo o bem, buscando a 
paz e seguindo-a. 
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Voluntariado. Um ato de amor 

Voluntário é o cidadão que, motivado pelos valores de participação e solidariedade, doa 
seu tempo, trabalho e talento, de maneira espontânea e não-remunerada, para causas de 
interesse social e comunitário.  

Ser voluntário é saber compartilhar o que temos de mais precioso: amor, felicidade, 
sabedoria, conhecimento, tempo e humildade. O voluntariado, então, pressupõe o compartilhar, 
e não o descartar as sobras do cotidiano. No momento em que nos predispomos a compartilhar 
o que temos de melhor com as pessoas, é possível, então, dizer que somos voluntários.  

Esse dever requer senso de responsabilidade frente a essa missão íntima que se traduz 
na pontualidade, freqüência e dedicação quanto ao desempenho das funções designadas. 
Algumas funções podem parecer sem importância, mas são críticas e delas depende o 
funcionamento da Instituição porque as pessoas já contam com você. 

A pessoa que se propõe a ser voluntária sente prazer e felicidade ao ajudar, mesmo que 
não seja reconhecido imediatamente, é movida pela alma e não pela vaidade ou emoção 
momentânea. 

Ser Voluntário é ficar feliz com a felicidade dos outros e saber que você ajudou um 
pouco para que isso acontecesse. 

O voluntariado está ligado ao Terceiro Setor. O que vem a ser o tão comentado 3º 
Setor? 

Uma sociedade é organizada em setores em função dos critérios  e da estrutura 
necessária para se atingir os seus objetivos. Assim temos: 

Primeiro Setor: É o setor da sociedade que agrega as instituições de interesse público, 
mantidas pelo poder público (governos) e que existem para servir diretamente o público em 
geral. Constituem o Primeiro Setor os órgãos governamentais como ministérios e secretarias, 
as autarquias e as empresas de economia mista (que têm dinheiro público aplicado). 

Segundo Setor: É o setor da sociedade que agrega as instituições de interesse privado, 
mantidas pela iniciativa privada e que existem para servir diretamente o setor privado. Os 
interesses são geralmente mercantis, isto é, "ganhar dinheiro". Constituem o Segundo Setor as 
empresas privadas como indústrias, comércio e empresas de prestação de serviços.  

Terceiro Setor: É o setor da sociedade que agrega as instituições de interesse público, 
mantidas pela iniciativa privada. São regidas pelo direito privado mas não possuem objetivos 
mercantis (ganhar dinheiro).  

Constituem o Terceiro Setor as iniciativas que procuram resolver determinada carência não 
resolvida pelo Governo ou pelas Empresas, tais como:  

 ONG - Organizações Não-Governamentais. 
 Associação Pessoas Físicas: Associação de Moradores. Sociedade Amigos de Bairros, 

etc. 

 Entidades de Assistência Social (Creches, Orfanatos, Asilos, etc.). 
 Fundação: Fundação de Lions Internacional e Fundações Distritais. 
 (Preservadores e Defensores (meio ambiente, cultura, tradições populares, artes, etc.). 

Enfim, o leque de opções para atuação do Terceiro Setor é muito amplo. Não há dados 
precisos, mas estima-se que no Brasil exista atualmente mais de 400 mil entidades do Terceiro 
Setor. Esses números são absolutamente tímidos quando comparados com dados dos EUA,  
por exemplo, onde existe mais de 8 milhões. 

O grande aumento de entidades do Terceiro Setor decorre do fracasso enfrentado pelo 
Primeiro e Segundo setores em resolver os problemas da comunidade. As questões do tipo 
saúde, educação, moradia, transportes, emprego e tantas outras deveriam ser totalmente 
resolvidas pelo Governo com a ajuda da Iniciativa Privada, isto é, pelo Primeiro Setor com a 
ajuda do Segundo Setor. 
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Entretanto, por algum motivo, estes setores se perderam ou se afastaram dos seus 
objetivos primordiais. Não cabe aqui discutir as razões do afastamento, mas a falta de 
princípios éticos é, certamente, uma das razões básicas.  

A Fundação de Lions Internacional, as Fundações Distritais e os clubes, cumprem a sua 
função humanitária com um grande brilhantismo, porque nós servimos desinteressadamente. 

O Leão, a Companheira-Leão, a domadora, o LEO, o Castor e colaboradores tiveram a 
graça divina de serem voluntários do Lions Clube, a  maior ONG de serviços deste planeta. 

Dia 28 de agosto é o Dia do Voluntário. 
Parabéns a todos os Leões e domadoras, voluntários no brilhante serviço  humanitário 

prestado aos nossos irmãos necessitados. 
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O que é o Lions? 

Modelo de ficha para ser preenchida por convidados  em atividades festivas 
a fim de angariar fundos para a Verba de Atividade do clube. 

Com este cadastro  fica mais fácil  contatos futuros com os convidados 

 

Lions é ... 
 

LIONS é uma associação de líderes de negócios e profissionais, unidos no mundo inteiro, que 
prestam serviço humanitário, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões e 
ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo. 

LIONS é representado por  quase um milhão e quinhentos mil Leões imbuídos do ideal de 
servir, filiados a mais de 45.000 Lions Clubes em 206 países. 

LIONS se reúne  uma ou duas vezes no mês num jantar para compartilhar  companheirismo e 
discutir meios de servir o próximo. 

LIONS significa esperança para os menos favorecidos, famintos e deficientes, muitos dos quais 
hoje se beneficiam dos mais de  50.000 projetos de prestação de serviço patrocinados 
anualmente por Lions Clubes em todo o mundo. 

LIONS patrocina o LEO Clube e Clube de Castores, duas associações de serviços para 
jovens estudantes em mais de 191 países. 
 

Exemplo de atividades: ( Preencher com as atividades realizadas pelo clube) 

O Lions de São  Paulo  desenvolve anualmente várias campanhas sociais, tais como: Feira de 
Saúde (testes de diabetes, pressão arterial e teste de visão), distribuição mensal de uma média 
de 300 cestas básicas para famílias carentes, doação de medicamentos para postos de saúde, 
doação de cadeiras de rodas, campanha do agasalho, distribuição de brinquedos no Natal (em 
dezembro de 2007 foram distribuídos 16 mil brinquedos), campanha de vermifugação e outras 
atividades. 

Para que todas estas campanhas sejam realizadas, o Lions de São Paulo desenvolve 
varias atividades para angariar fundos: Feijoada, Noite Árabe, Noite Italiana, Noite Portuguesa, 
churrasco, bingo e outros eventos. 

................................................................................................................................................ 

Preencha a ficha cadastral abaixo, para que possamos entrar em contato com você, 
quando formos realizar outras atividades sociais beneficentes. 

 

Nome:__________________________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________ Nº _____ 

Bairro:________________________________________ CEP.:____________ 
Fone:_________________________ Celular: __________________________ 

E-mail: _______________________________________________ 
Nome de quem o convidou para este  evento: __________________________ 

 

Você gostaria de participar das próximas atividades? Sim (  ) Não (   ) 
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O que você ganha em ser Leão? 

Inicialmente, vamos explicar o que é um Lions Clube. 

O Lions Clube é uma Associação Civil Privada, sem fins econômicos, autônoma nas 
suas ações, mas que segue as orientações e o estatuto da maior organização mundial de 
serviços comunitários – o Lions Clube Internacional. 

Desde 1917, os Lions Clubes vêm oferecendo às pessoas a oportunidade de trabalhar 
para suas comunidades. Os programas dos Lions  Clubes são modificados continuamente para 
atender a novas necessidades e demandas maiores, mas a missão do Lions nunca mudou e é: 
NÓS SERVIMOS. 

Hoje com mais de 45.000 clubes, em 205 países, aproximadamente 1.400.000  
associados do Lions atendem às necessidades que desafiam as comunidades do mundo. 

Inúmeras são as vantagens que o Lions nos oferece. Logo de início, ao ingressarmos 
nele, encontramos uma amizade organizada e desinteressada. 

O Lions nos proporciona uma alegria imensa quando comparecemos às nossas 
reuniões  mensais naquele bate-papo gostoso e informal com os companheiros numa 
verdadeira higiene mental. 

O Lions é, antes de tudo, um ideal em ação, traduzido em realizações construtivas. É a 
resposta a algumas necessidades, é a entrega do bem mais valioso de qualquer homem, ele 
próprio. 

O Lions proporciona a percepção e o sentimento da beleza da amizade desinteressada, 
acreditando na superioridade do espírito de cooperação e de serviço, no transcendente valor 
da confiança na ajuda ao  próximo. 

Ser leão é lembrar que, em algum lugar, existe alguém capaz de se  elevar acima dos 
próprios  interesses e pensar no outro. É saber entender o valor da amizade e acreditar na 
força de um gesto amigo como algo infinitamente mais poderoso do que todos os egoísmos. É 
acreditar na criação do homem, não como um simples gesto de grandeza do Criador, mas 
como um elo forte e capaz de atravessar o tempo e unir os homens em busca da paz e do 
sublime ideal de servir, que norteia o princípio de Lions Clube Internacional. 

Conheça as virtudes que um homem ou uma mulher devem ter para ser candidatos a 
associado de um Lions Clube: 

 Ser uma pessoa que tem um ideal em comum: servir sua comunidade de forma 
desinteressada. 

 Gostar de fazer amizades, apreciar reuniões e ser altamente sociável, com um grande nível 
de entrosamento entre si. 

 Ser formador de opinião junto à comunidade em que atua. 

 Ser empresário, profissional autônomo, funcionário público e dirigente que possua um certo 
tempo livre para poder dedicar-se ao seu Lions Clube e aos programas que cada um 
desenvolve. 

 Ser uma pessoa que saiba ouvir antes de opinar. 

  Respeitar a opinião alheia. 

 Ser calmo e coerente com seus pensamentos e atitudes. 

 Apreciar a boa palestra entre amigos. 

 Não ser pessimista. 

Se o que foi dito acima despertou o seu interesse em conhecer o que é o Movimento 
Leonístico, acesse o site: www.lionslc2.org.br e aguarde  um contato de nossa Assessoria de 
Aumento de Sócios, para que possamos marcar uma reunião conjunta com outros 
interessados, a fim de mostrarmos com detalhes o que realmente é o Lions Clube. 

http://www.lionslc2.org.br/
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Relacionamento entre Lions Clube e LEO Clube? 

O sucesso de um LEO Clube depende do relacionamento estreito que tem com seu 
Lions Clube patrocinador.  

O papel do Lions Clube é oferecer apoio, orientação e conselho, enquanto os LEOs são 
responsáveis pelo planejamento e implementação de suas próprias atividades, financiamentos 
de seus projetos e manutenção de uma operação tranqüila do clube. 

Os LEOs têm seus próprios dirigentes de clube e estatutos. 

O Conselheiro LEO (que é associado do Lions Clube patrocinador) serve como o 
principal elemento de ligação entre o LEO e o Lions Clube. Os deveres do conselheiro incluem 
oferecer sugestões construtivas aos LEOs, apresentar relatórios sobre suas atividades ao 
Lions Clube e promover um relacionamento cooperativo entre os dois clubes. 
 

Atividades dos LEOs Clube - projetos ilimitados 

A seguinte lista representa os tipos de atividades realizadas com sucesso por LEO 
Clubes do mundo inteiro: 
 

Conscientização Acerca de Drogas: 

Planejar um programa de conscientização acerca de drogas para sua comunidade. 

Realizar um concurso de oratória sobre um tópico relacionado com drogas. 

Patrocinar um mês de não fumar. 

Visitar um centro de tratamento de vítimas de drogas. 
 

Conservação da Visão: 

Realizar uma campanha de doação dos olhos. 

Participar de uma campanha  de exame dos olhos. 

Campanha para coletar óculos usados. 
 

Audição e Logopedia e Trabalho com os Surdos: 

Fornecer equipamento auditivo para os deficientes de audição  carentes. 

Administrar testes de audição nas escolas. 

Distribuir informações sobre a poluição sonora e outras causas da surdez. 
 

Serviços de Cidadania: 

Realizar programas de natureza patriótica. 

Promover campanhas para difundir o respeito pela lei e ordem. 
 

Serviços Educacionais: 

Conceder uma bolsa de estudos anual. 

Ajudar a organizar um treinamento profissional em áreas pobres. 

Coletar livros usados  para distribuir entre pessoas carentes. 

 

Serviços do Meio Ambiente: 

Alertar a conscientização sobre a conservação dos recursos naturais. 

Organizar campanhas de limpeza e projetos de reciclagem de papel e garrafas. 

Promover campanhas de embelezamento: plante flores e árvores; utilize itens que talvez fosse 
jogado  fora para fazer coisas úteis. 
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Serviços ao Público: 

Fazer apresentações de programa sobre o tráfego nas escolas locais. 

Distribuir informações sobre nutrição: oferecer aulas grátis de economia doméstica e  criação 
de hortas domésticas. 

Aprender sobre os direitos do consumidor para ensinar outros. 
 

Serviços Recreativos: 

Patrocinar um torneio esportivo. 

Oferecer equipamentos de playground para os parques locais. 

Organizar piqueniques para crianças excepcionais, órfãs ou para anciões. 
 

Serviços de Saúde: 

Organizar ou participar de um programa de detecção e prevenção de uma doença. 

Promover a conscientização acerca de diabetes e apóie as pesquisas de diabetes. 

Proporcionar instalações médicas necessitadas na comunidade. 
 

Serviços Internacionais:  

Procurar fazer amizades com LEOs de outras nações: intercâmbio de correspondência (carta 
ou e-mail) e de outras informações culturais. 

Participar da Irmanação Internacional entre Leo Clubes. 
 

Serviços Sociais: 

Distribuir cestas de alimentos aos pobres. 

Fazer visitas regulares aos asilos e outras instituições. 

“Adotar” uma sala de aula de deficientes mentais. 

 

 

             VOCÊ QUER SER UM INTEGRANTE DO LEO CLUBE ? 

 

Se você possui o ideal de servir e quer fazer parte de uma organização que hoje conta 
com mais de 150.000 jovens em 145 países e que proporciona a você a possibilidade de 
participar de programas internacionais, como a Irmanação de Clubes e o intercâmbio LEO, 
preencha a ficha anexa e entregue à direção e/ou Coordenadoria Pedagógica de sua escola 
(quando se está recrutando jovens dentro de uma escola). 

Posteriormente marcaremos uma reunião com todos os interessados onde daremos 
maiores detalhes  sobre o movimento mundial dos  Leo Clube. 

 

É IMPORTANTE QUE VOCÊ PASSE ESTAS INFORMAÇÕES PARA SEUS PAIS. 

 

 

Nome:_______________________________________________________Idade:______ 

Nome do pai: ____________________________________________________________ 

Nome da mãe: ___________________________________________________________ 

Escola que estuda: ________________________________________________________ 

Grau de Escolaridade: _____________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________  nº ______ 

Bairro: ____________________________ CEP.: __________ Telefone:______________   
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Juventude, urgente! 

O crescimento da população juvenil vem atingindo estatísticas preocupantes. O espaço 
reservado à juventude precisa, necessariamente, ser ampliado e valorizado.  

Essa juventude que se apresenta tão capaz de realizações e participações positivas na 
sociedade, tão amante da paz e da justiça, tão generosa e aberta à amizade e ao sacrifício, 
pode tornar-se um perigo, um objeto de preocupação e desequilíbrio para a sociedade. Ao não 
terem satisfeitas as suas aspirações físicas, econômicas, intelectuais, profissionais, será 
inevitável a tentação do recurso às drogas, à violência e a outros tipos de delinqüência e de 
fugas. O descrédito bastante generalizado às instituições e às pessoas investidas de cargos 
públicos, constatado entre os jovens, contribui, significativamente, para essa sombria realidade.  

Existe um número de jovens que está se engajando de maneira mais objetiva e tranqüila 
na luta por uma transformação. Mais ainda são poucos se considerarmos o seu universo.  

O LEO Clube e o Clube de Castores oferecem uma contribuição extraordinária à 
formação dos jovens proporcionando-lhes orientação para que possam enfrentar e resolver 
conscientemente os problemas que lhes surgem. O futuro do mundo, dos nossos filhos e netos 
dependerá desses líderes profissionais e governamentais de amanhã. Para tanto, é importante 
que eles tenham as experiências e recebam os conselhos e orientações que nós, leões, 
exemplos para a juventude, defensores da ética nos negócios e profissões, podemos 
proporcionar-lhes.  

Mas, infelizmente, a realidade é que a grande maioria dos Lions não se interessa em 
patrocinar e defender esses movimentos tão aconselhados por Lions Internacional. Mesmo os 
clubes que patrocinam LEO Clube e Clube de Castores muitas vezes posicionam-se 
insensíveis às responsabilidades que lhes são reservadas. Estes clubes de jovens precisam 
deixar de ser simplesmente uma aspiração do Lions. É preciso que sejam também uma 
aspiração de cada leão.  

Se realmente queremos promover a sociabilidade, a sinceridade, a solidariedade e a 
fraternidade entre as pessoas, comecemos agora, exercitando a juventude dentro desse 
contexto. Mostremos, na prática, que nos preocupamos com ela, cumprindo o desafio de que 
cada Lions Clube deva instituir um LEO Clube ou um Clube de Castores na sua comunidade, 
dando-lhes continuadamente apoio e orientação.  

Que realidade fantástica aconteceria se assim procedêssemos! Os nossos jovens 
poderiam suportar eficazmente os problemas sociais que se lhes apresentassem e seriam, no 
futuro, verdadeiros líderes, honestos e competentes, formando uma sociedade mais justa e um 
mundo mais humanizado.  

Vamos agir!  
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Doze dicas para o presidente entrante 

Ser um líder requer mais que disposição carismática ou habilidade natural: é 
preciso uma preparação cuidadosa e conhecimento das tarefas a fazer 

 

Não pretendemos com esse trabalho criar um tratado capaz de resumir um assunto tão 
amplo. A nossa intenção é a de colaborar com os companheiros que terão a partir de primeiro 
de julho, a responsabilidade de conduzir os destinos dos seus clubes e, por conseguinte, de 
auxiliar na realização dos objetivos de seus projetos e nos destinos de Lions Clube 
Internacional.  

As doze dicas são as seguintes:  

1 - Procure estudar pelo menos um pouco sobre Lions  

São Tomás de Aquino disse sabiamente que: "ninguém ama aquilo que não conhece!"  

Para bem administrar você deve e precisa, além de amar, conhecer aquilo que está 
administrando.  

Faça um esforço, procure conhecer o Lions. Leia sobre sua história, seus líderes, seus 
projetos passados, presentes e futuros. O líder tem que estar atualizado.  

Não deixe de familiarizar-se com o Estatuto de Lions Internacional, o regimento interno 
do seu clube e com o Manual do Presidente.  

No Manual do Presidente você encontrará uma grande fonte de instrução e de 
inspiração leonística. Suas maiores dúvidas serão facilmente sanadas através da leitura 
daquela publicação.  

Além disso, esteja sempre atento às publicações que chegam periodicamente no seu 
clube (informações vindas da governadoria, revistas de Lions, boletins de clubes, sites 
leonísticos etc.).  

Quanto mais informado estiver o líder maior será sua condição de manter a liderança.  

Acesse o SITE DE INSTRUÇÕES LEONÍSTICAS. Este site é uma ótima fonte de 
Conhecimentos Leonísticos. – www.instrucoesleonisticas.jor.br 

2 - Dê muita atenção à escolha de seus principais colaborares  

Você certamente não conseguirá êxito sem o apoio dos companheiros do seu clube.  

Todos são iguais e necessários, no entanto existem algumas funções que se destacam 
pela necessidade de estarem em constantes atividades administrativas.  

O secretário, o tesoureiro e o diretor social devem ser escolhidos com muita atenção e o 
bom relacionamento pessoal desses companheiros entre si e com o presidente é fundamental.  

A escolha das presidências das comissões também merece cuidado especial.  

3 - Defina os objetivos da sua gestão  

Não se pode iniciar uma viagem sem saber aonde se quer chegar.  

O que você deseja realizar na sua gestão? Defina os seus objetivos. Eles serão a base 
de todo o seu plano de ação.  

Não deixe para definir o destino depois de ter iniciado sua viagem. Defina-o já. Será 
mais fácil corrigir um destino previamente traçado do que improvisar correções em situações 
emergenciais.  

http://www.instrucoesleonisticas.jor.br/
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4 - Prepare um cronograma anual  

Programe sua gestão de maneira cronológica. Defina previamente todas as datas.  

Se sentir dificuldade inicie da seguinte forma:  

a) Apanhe um calendário.  

b) Relacione todos os dias em que haverá Reunião de Diretoria e Assembléia Geral 
Ordinária (AGO) de seu clube durante o ano.  

c) Exclua daquelas datas os feriados, os dias santos, etc.  

d) Defina quantas Assembléia Geral Festiva (AGF) serão realizadas e escolha as datas.  

e) Defina os demais eventos a realizar e escolha as datas.  

Partindo desses primeiros passos as outras definições serão mais fáceis.  

5 - Programe reuniões com as comissões  

O presidente não deve e não pode dirigir o clube sozinho. As comissões têm que 
participar da administração do clube e somente através de reuniões específicas se pode atingir 
os objetivos do clube.  

O Presidente de Comissão não pode ser uma figura apenas decorativa. Ele tem que co-
participar das responsabilidades e das decisões.  

6 - Organize sua vida pessoal de forma a ter tempo para o Lions  

Se você fosse hoje convidado a dirigir uma grande empresa a sua vida pessoal 
continuaria a mesma?  

A presidência do clube representa um cargo de destaque na comunidade. Você será 
certamente convidado a participar de solenidades e eventos festivos. Além desse aspecto 
social a própria administração do clube exigirá dedicação de uma boa parcela do seu tempo 
pessoal.  

Programe-se para essas novas responsabilidades e minimize os prejuízos no seu 
convívio profissional e familiar.  

7 - Procure dividir as atividades do clube entre todos os companheiros  

É importante e necessária a participação ativa de todos os associados, compete ao líder 
motivar e promover essa participação.  

Tente definir uma missão específica para cada associado. Como sugestão distribua as 
comissões do clube de forma a não deixar ninguém sem um cargo e sem uma missão e, 
periodicamente, durante as assembléias gerais, lembre o companheiro da sua missão e cobre 
a respectiva ação.  

8 - Não deixe de incentivar, principalmente com trabalho, os companheiros mais 
novos de clube  

Um dos grandes motivos, talvez o principal, que tem feito leões abandonarem seus 
clubes é a falta de atividades. Não deixe isso acontecer.  

9 - Tenha sempre preparado um plano emergencial para cobrir possíveis falhas 
pessoais  

Os companheiros podem falhar. O clube não.  

Quando o clube falhar, pouco importará o quanto você tenha se esforçado, certamente a 
responsabilidade pela falha recairá sobre os seus ombros. Se a falha estiver em assuntos 
internos, você somente terá que conviver com as reprovações internas. Porém, se a falha 
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estiver ligada a um evento que envolva a comunidade, as críticas também virão de fora do 
clube (serão as piores).  

10 - Evite choques com a atual administração do seu clube  

Você deve organizar-se, preparar a sua gestão, reunir o seu Conselho Diretor, enfim, 
administrar os preparativos da sua gestão.  

Mas, lembre-se de que você ainda não tomou posse como presidente!  

Ainda existe uma diretoria atuando e você não deve e não pode criar atritos. Seja 
Habilidoso.  

11 - Ao encerrar sua gestão evite choques com a futura administração do seu 
clube  

Agora que sua gestão chegou ao fim e que o saldo sem dúvida foi positivo, você deve 
dividir as suas experiências com o próximo presidente, deve orientá-lo e apóia-lo.  

Mas, lembre-se de que você não é mais o presidente do clube. Não interfira na 
administração do novo presidente. Seja habilidoso.  

12 - Não desanime, seja perseverante e compreensivo  

"...de qualquer forma, há uma certa qualidade que se tornará essencial ao desempenho 
da função de presidente - Flexibilidade - em virtude de que estará liderando um grupo de 
voluntários. Não poderá recriminá-los ou excluí-los se falharem em suas responsabilidades."  

Este fundamento deverá nortear a sua gestão. Não se pode fugir dele. Reflita bastante 
sobre essas palavras. Se você conseguir incorporá-las ao seu estilho de liderança, certamente, 
lhe serão poupadas muitas horas de angústia e de aborrecimento.  

Concluindo... deixo três pensamentos para sua reflexão:  

- "A multidão seguirá o líder que marchar vinte passos à frente, mas se ele estiver mil 
passos à frente, a multidão o perderá de vista e deixará de segui-lo".  

- "O presidente não é o clube, mas o clube é a própria imagem do seu presidente".  

-"Agradeça sempre pela oportunidade que você estará tendo de presidir o seu clube. 
Somente ao presidente é dado o privilégio de conhecer detalhadamente cada um dos 
companheiros do clube. Você certamente aprenderá muito e, depois dessa experiência, você 
nunca mais será o mesmo!".  

Desejo-lhe sucesso em sua gestão.  
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Companheiros de Melvin Jones 

A mais alta homenagem da Fundação de Lions Internacional 
 

Benfeitores da humanidade, dotados de uma visão global e  fazendo 
 o bem que durará mais que uma vida. 

 

O que é o programa de Companheiros de Melvin Jones? 
 

Esta pergunta é melhor respondida pelas pessoas que receberam os benefícios dos projetos 
humanitários. 

Estes projetos foram possíveis graças às doações feitas a Lions Clubs International Foundation 
(LCIF) para o programa de Companheiros de Melvin Jones. 

Criado em 1973, este título leva o nome do fundador de Lions Clubs International (LCIF), 
Melvin Jones. Esta comenda não é um prêmio, mas sim uma homenagem. O título de 
Companheiro de Melvin Jones foi estabelecido por LCIF para homenagear a dedicação de uma 
pessoa ao serviço humanitário. 

As contribuições ao programa de Companheiro de Melvin Jones são em grande escala 
responsáveis pelo sucesso do ataque enérgico lançado pelos Leões no combate da cegueira 
evitável ou curável – o programa SightFirst  e SightFirst II de LCIF. 

As contribuições ao programa de Companheiro de Melvin Jones, combinadas a outras doações 
irrestritas, financiaram a construção e equipamento de instalações médicas. Estes projetos são 
desenvolvidos frequentemente para beneficiar populações carentes e marginalizadas do 
planeta. 

As contribuições ao programa de Companheiro de Melvin Jones apóiam programas de 
assistência profissionalizante para desenvolver habilidades de pessoas deficientes, dando-lhes 
a oportunidade de viver produtiva  e independentemente. 

As contribuições ao programa de Companheiro de Melvin Jones ajudam a financiar projetos de 
reconstrução após grandes catástrofes. 

As contribuições ao programa de Companheiro de Melvin Jones têm sido usadas para 
proporcionar lares para crianças com necessidades especiais, bem como asilos para anciãos e 
um “cem números”  de projetos humanitários. 

Ao se encontrar com Companheiros de Melvin Jones, você percebe que eles são pessoas 
enormemente preocupadas com as necessidades da humanidade. 

Eles estão firmemente comprometidos na busca de meios para melhorar a qualidade de vida 
de suas localidades e da comunidade mundial. 

Milhares de vidas foram dramaticamente afetadas pelas boas obras financiadas pelas 
contribuições ao programa de Companheiro de Melvin Jones. Devido ao caráter pessoal desta 
homenagem, a mesma só pode ser conferida a pessoas, não sendo conferida a nenhum grupo 
ou organização.   

Quando uma pessoa, Lions clube ou distrito faz uma doação de US$1.000 a LCIF para o 
Programa de Companheiro de Melvin Jones, uma placa gravada e um distintivo de lapela são 
apresentados à pessoa especificada. Não é necessário que o humanitário homenageado seja 
um Leão. As contribuições precisam ser identificadas para o título de Companheiro de Melvin 
Jones no momento em que são enviadas. 

Toda pessoa, Lions clube ou distrito pode decidir doar fundos irrestritos em parcelas de pelo 
menos US$100, por um período de cinco anos. Quando as contribuições totalizam US$1.000, a 
pessoa indicada pelo(s) doador(es) torna se um Companheiro de Melvin Jones. As doações de 
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clubes e distritos devem ser coletadas com o conhecimento e consentimento de todos os 
doadores cujas contribuições compreendem a doação total para recebimento da comenda. 

Com uma doação de US$1.000, a comenda de Companheiro de Melvin Jones pode ser 
outorgada em memória de uma pessoa falecida. Quando registrada como uma homenagem 
póstuma, uma placa apropriada em nome da pessoa falecida e um distintivo de lapela são 
apresentados à pessoa da família cujo nome e endereço aparecem no espaço fornecido para 
essa informação no formulário. 

É possível fazer uma doação e escolher posteriormente a quem será consagrado o título de 
Companheiro de Melvin Jones. Preencha o formulário Companheiro de Melvin Jones (LCIF-42) 
ou a inscrição no folheto sobre o programa (LCIF-24). Escreva "Companheiro de Melvin Jones 
a ser nomeado posteriormente" no cheque ou na cópia do depósito bancário. 

Programa Progressivo de Companheiro de Melvin Jones 
 

Muitos Companheiros de Melvin Jones desejam continuar o seu envolvimento nas causas 
humanitárias participando do Programa Progressivo de Companheiro de Melvin Jones. 
Lions clubes e distritos também participam fazendo doações em nome de uma pessoa que já 
recebeu a comenda de Companheiro de Melvin Jones. 

Por uma doação de US$1.000 a US$60.000, além da doação inicial de US$1.000, os 
Companheiros de Melvin Jones recebem diamantes, safiras ou rubis em reconhecimento pela 
doação de acordo com os vários níveis do Programa Progressivo. Por exemplo, um 
Companheiro de Melvin Jones que faz uma doação adicional de US$1.000 receberá um 
distintivo de lapela de ouro amarelo com um diamante Os níveis do Programa Progressivo 
continuarão aumentando em parcelas de US$ l.000 até atingir US$60.000. Neste nível, se 
outorgará um distintivo de ouro branco com um rubi de 10 quilates. 

As pessoas podem tornar-se Companheiros Progressivos de Companheiro de Melvin 
Jones.  

Os Companheiros de Melvin Jones são homenageados anualmente no Almoço dos 
Companheiros de Melvin Jones, realizado na quinta-feira, durante a Convenção Internacional. 
O almoço normalmente inclui também uma premiação para os clubes 100% Melvin Jones e 
para indivíduos que tenham apoiado a LCIF, e a apresentação de um vídeo da LCIF.  

Para obter mais informações sobre o programa Companheiro de Melvin Jones, entre em 
contato com o Departamento de Serviços Financeiros e Doadores da LCIF pelo telefone (630) 
571-5466, ramais 581 ou 574 (EUA), ou por e-mail ( gbara@lionsclubs.org ) 

Perguntas freqüentes sobre o programa Companheiro de Melvin Jones: 

O título de Companheiro foi criado em 1973 e o programa Progressivo teve início em 1986, em 
resposta ao pedido dos Leões para que houvesse uma maneira de ampliar seu compromisso 
com a LCIF.  

As doações provenientes dos Companheiros de Melvin Jones são responsáveis por 70% da 
receita anual da Fundação.  

O programa Progressivo é categorizado em 100 níveis.  

A maior parte dos fundos levantados durante a primeira Campanha SightFirst se deu por meio 
de doações do programa Companheiro de Melvin Jones.  

Existem hoje 245.900 Companheiros de Melvin Jones no mundo todo e 43.400 Companheiros 
de Melvin Jones Progressivos.  

 

Sugestões que facilitam na contribuição ao Programa de Companheiro de Melvin Jones: 

mailto:gbara@lionsclubs.org
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Muitos Distritos e/ou clubes desenvolveram idéias que facilitaram na aquisição do Título de 
Companheiro de Melvin Jones, dentre as quais destaco as que mais obtiveram sucesso: 

 Uso da Verba de Atividade – Como as contribuições ao Programa de Companheiro de 
Melvin Jones apóiam programas  humanitários da Fundação de Lions Internacional, nada 

    mais justo que utilizar parte da Verba de Atividades para a aquisição desta honrosa 
comenda. 

    Após aprovação da diretoria o clube passa a enviar  parcelas de pelo menos US$100, por 
um período de 12 meses. Quando as contribuições totalizam US$1.000, o clube poderá 
indicar uma pessoa que receberá tão honroso título. O ponto alto desta idéia é que a 
comenda seja outorgada durante a Assembléia Geral Festiva de  Transmissão e Posse 
ao Presidente do Clube que está encerrando sua gestão. Com esta atitude, com certeza, 
o clube não mais terá o problema de conseguir candidatos a presidência do clube para o 
próximo Ano Leonístico. 

 Consórcio – Cotização entre companheiros -  Esta idéia é mais adotada entre os 
companheiros dos clubes. Consiste na formação de um grupo de 10, 15 ou 20 participantes 
que concordam entre si em dividir o valor de US$ 1.000 entre o grupo. Assim mensalmente o 
grupo tem recursos para adquirir um título. O participante sorteado continuará pagando suas 
parcelas mensais. 

   O sorteio da comenda poderá ser feito no período de companheirismo de uma Assembléia 
Geral Ordinária ( AGO ) ou da maneira que o grupo aprovar. 

    Muitos clubes tiveram a feliz idéias de outorgar o honroso título a todos os participantes 
durante a Assembléia  Geral Festiva de Transmissão e Posse. 

 

 Atividades para aquisição do Título de Companheiro de Melvin Jones – Muitos clubes 
promovem atividades com objetivo específico  de angariar fundos para  adquirir o título. 

    De acordo com a aprovação da diretoria a comenda poderá ser sorteada entre os 
companheiros que trabalharam na campanha e/ou homenagear um companheiro e/ou 
domadora do clube. 

Prezado(a) Companheiro(a). Mediante a grande necessidade de recursos para a Fundação de 
Lions Internacional para custear seus projetos humanitários em todo o planeta é imprescindível 
a participação dos clubes nesta Cruzada  Humanitária. 

Diante dos enfáticos apelos por parte de todos os Governadores de Distrito tomei a iniciativa de 
desenvolver este texto com a finalidade de facilitar os clubes na aquisição de tão honrosa 
comenda.  

Vamos ousar e nos engajar neste importante objetivo, pois como enfatiza nosso Presidente 
Internacional: " onde existe um grande amor, haverá sempre milagres". 

Companheiros (as). Ousemos, pois quem sabe nós não consigamos operar um milagre. 
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O contínuo crescimento do Lions 

Lions é um organismo vivo, com plena vitalidade e vem cumprindo seu objetivo, no tempo e no 
espaço, experimentando notável evolução e firme e continuado crescimento. 

Enquanto os clubes individualmente empenham-se, com cautela e resguardo da instituição, no 
desenvolvimento do quadro associativo, buscando novos companheiros para sua revitalização, 
todo o conjunto de Lions: Governadores de Distrito, Presidentes de Conselho de 
Governadores, clubes e leões, forma unidade de pensamento, ideal e ação, com o imperativo 
dever de trabalhar pela expansão ou extensão: criação de novos clubes. 

Que representam mais clubes? Para que e por que mais clubes? Como? 

O desenvolvimento do quadro associativo decorre do ingresso de mais companheiros nos 
clubes, enquanto a expansão fundamenta-se na organização de mais clubes. Com novos 
clubes, teremos naturalmente mais companheiros e mais amigos. 

É evidente que todo o trabalho, todo o ideal, toda a dedicação para expansão resumem-se em 
trazer mais companheiros para o Lions. 

As comunidades preexistem aos clubes e proporcionam aos seus cidadãos os fatores 
componentes de sua formação mental, moral, intelectual e social. Os homens, eles próprios, 
com os dons que Deus lhes concedeu e a disciplina pessoal e orientações ministradas por 
seus mentores, promovem-se a si mesmos e passam a merecer o respeito e a admiração, por 
seu destaque positivo e construtivo em favor do ser humano e do bem comum. 

Esses companheiros em potencial também preexistem. Não nos cabe criá-los, formá-los nem 
estruturar seu caráter ou tendências. Já estão prontos! Cabe-nos, quando ingressam em Lions, 
instruí-los, informá-los e oferecer-lhes subsídios e exemplos para que possam entender, 
gostar, amar, servir e permanecer conosco. 

A expansão procede de condição subjetiva, subconsciente. Surge do estado de espírito e da 
conscientização de cada leão. 

É preciso que o leão entenda com clareza a importância da expansão. É necessário que se 
interesse pela expansão. É fator decisivo que colabore mentalmente com o processo de 
expansão, não ofereça resistência velada e rejeite firmemente qualquer oposição existente em 
sua mente ou até mesmo em seu coração. 

É dever leonístico estimular, apoiar, incentivar e promover o espírito de crescimento. Eis o fator 
básico: Espírito de expansão. 

E é fácil, muito fácil: basta ter o real interesse e agir. Os leões em potencial estão presentes e à 
vista de cada um de nós. Cada um de nós conhece cidadãos tão dignos, tão prestativos e tão 
representativos como todos nós. Cada um de nós conhece cidadãos que têm a mesma 
afinidade, os mesmos propósitos sociais, o conceito compatível com o nosso convívio e aptidão 
para participar de nosso objetivo, com pleno êxito e real proveito para o ideal de servir. 

Cada um de nós conta com todos os elementos inerentes e necessários à expansão. Basta 
avaliar a comunidade e os cidadãos nela localizados, em condições pessoais e nos ajudar a 
fazer dignificar o Lions. 

É bom salientar e repetir que nós não “fabricamos” cidadãos elegíveis a leões. Eles já existem. 
São idênticos a nós mesmos. Apenas não foram lembrados e nem chamados. 

Basta nos preocuparmos com o assunto e pensar na grandeza do Lions. Basta despertar em 
nós o espírito de expansão e sugerir ao Assessor de Extensão da Equipe ACEL do Distrito a 
organização de um novo clube em área ou localidade que o comporte. Depois dar com 
entusiasmo todo o apoio a sua formação e ao seu regular funcionamento. 
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Cada um pode indicar um candidato ou mais e o novo clube estará formado em menos de um 
mês. O Manual de Extensão propicia a rapidez. Com o advento de novos associado, que se 
identificam e afinam com seus padrinhos que, por sua vez se identificam e afinam com todo o 
grupo, estaremos ampliando o Mundo Leonístico com a mesma identidade, a mesma 
harmonia, o mesmo ideal, os mesmos anseios e o mesmo amor. 

Sem expansão, já temos em Lions amigos e amigos: amigos que conhecemos, amigos que 
acabamos de conhecer e amigos que ainda iremos conhecer. Com expansão, teremos mais 
clubes e continuamente, mais amigos! 

O desenvolvimento do quadro social produz idêntico e excelente resultado, mas em outro 
sentido, em outra dimensão. Por isso, a ele todos nos dedicamos com carinho e interesse. 

Mais clubes tem sentido de progresso, evolução, força de ideal e mais presença. Mais clubes 
no Brasil significa mais  Brasil na Comunidade  Leonística mundial. 

Cada novo clube recebe cidadãos que estavam sem o privilégio de ser leão. Cada clube torna-
se fonte geradora de mais companheiros, de mais clubes e, especificamente, de mais amigos. 

É preciso que cada um pense com interesse e entusiasmo em novos clubes. A expansão 
precisa ser aceita, discutida, analisada, avaliada, entendida, e encampada por todos nós como 
vital para nossa sublime instituição.  

Tudo depende do despertar de consciência e da compreensão do valor, importância e 
significação da expansão. E isso é possível e muito fácil em Lions. 

É primordial que além do entusiasmo de fundar novos clubes nós devemos nos preocupar em 
ampliar o quadro associativo do nosso clube e principalmente criar “mecanismos” e/ou mudar 
nosso comportamento no convívio  leonístico  a fim de evitar a evasão de companheiros. 

Gravemos, pois, em nossa mente, com vibração e euforia a estimulante verdade de que novos 
clubes trazem novos companheiros e mais companheiros, mais amigos! 

Meditemos com carinho sobre o assunto. 
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Cargo de Vice-Presidente de Clube 

Um ano antes do seu mandato como presidente 
você é o Vice–Presidente eleito 

Chegou o grande momento!  

Você foi aceito para ser o novo Vice-Presidente do Lions de São Paulo. 

Tenho certeza que você aceitou esta honraria com a grande demonstração de 

confiança que os companheiros do clube demonstraram. 

Analise e adapte seus compromissos pessoais, familiares e profissionais e trace um 

horizonte no qual, durante um ano, você irá conduzir o Lions de São Paulo. 

A preparação é muito importante! Veja como os ex-presidentes e o atual presidente 

do seu clube e dos clubes que você visitou ou visitará se comportam. Veja o que de 

melhor eles fazem e tente “copiá-los”.  

Analise, palavra por palavra, o Código de Ética dos Leões e os Propósitos dos Lions 

Clubes. Conheça esses dois documentos com profundidade. Nesse aprendizado 
concentre-se em conhecer o Estatuto do seu Clube e dos demais órgãos superiores 

de Lions Clubes. 

Aprenda Lions. Leia tudo sobre Lions: Leão Sabido, Livros de Protocolo, a revista 

The Lion em português, o site de Lions International que é riquíssimo em materiais 
didáticos e cursos à distância: www.lionsclubs.org O e-sell - Seminário 

Eletrônico de Liderança Leonística: www.eseminario.com.br  brilhantemente 
desenvolvido pelo EGD Flávio Mendes, do Distrito LC-8  que  ocupou a Presidência 

do Conselho de Governadores do DMLC, AL 2008/09. 

Visite o Site de Instruções Leonísticas: www.instrucoesleonisticas.jor.br onde 

você encontrará um riquíssimo acervo de Instruções Leonísticas e LEOísticas e a tão 
necessária Cultura Leonística. 

Troque idéias, participe! Freqüente as Reuniões de Lions: Assembléias de outros 

clubes, Comitê Assessor, Conselho Distrital, Convenção Distrital e Convenção do 
seu Distrito Múltiplo e se possível participe de Convenções Internacionais. 

O Lions é uma instituição que tem uma bela estrutura administrativa e 
organizacional. Quase tudo já está estudado, preparado e está disponível para você 

desempenhar muito bem a sua função de Presidente.  

A começar pelo Manual de Dirigente de Clube. Ele chega muito próximo da sua 

posse, acho que muito tarde. Peça emprestado ao seu Past-Presidente. O seu terá 
muito poucas mudanças.  

O Manual de Dirigente facilitará sua tarefa. Ele é formado de dois blocos:  

Informações básicas  
Trata de Recursos da Sede Internacional, do site de Lions Clubs International na 

Internet, Estatuto e Regulamentos para Lions Clubes, das Revistas e boletins, 
Programa Internacional e Lions Clubs International Foundation. Tratam da estrutura 

do clube, Dirigentes, das Comissões, das Finanças do clube, dos orçamentos, do 
uso do nome e emblema do Lions, do limite da autoridade do presidente, das 

habilidades de liderança, entre outros temas.  

http://www.lionsclubs.org/
http://www.eseminario.com.br/
http://www.instrucoesleonisticas.jor.br/
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Administração do clube  

Enfoca o que fazer no início e durante o Ano Leonístico e no final da gestão. 

Após a sua eleição como Vice – Presidente, comece a trabalhar. Não interfira na 
administração ainda em plena atividade. Respeite-a. Peça sua colaboração. 

Preparação e planejamento para assumir o cargo de Presidente do Clube 

1 - Preparação:  
 

Comece a preparar o seu mandato como presidente antes de tomar posse. Não 

espere a posse para começar a preparação. O tempo passa rápido. Comece logo, 
pois daqui a pouco todo o seu mandato como Vice-Presidente terá terminado. 
 

2 - Planejamento:  

O planejamento é a base de sustentação de seu belo mandato como Presidente. 

Sem planejamento o melhor sucesso fica remoto.  

Chame seus companheiros de diretoria (você já deve preocupar-se com a formação 

da sua diretoria), convoque os demais Associados e discuta o que deve ser feito no 
seu Ano Leonístico. Veja quais os pontos fortes do Clube, no que ele é bom, no que 

ele sabe fazer bem feito.  

Veja também quais as suas deficiências, as suas fraquezas. Aproveite os pontos 
fortes e procure reduzir ou eliminar as suas deficiências e fraquezas.  

Isso se consegue através de planejamento.  

Instigue os Associados a proporem objetivos e atividades. Analise-os, escolha em 
consenso os melhores, os exeqüíveis. Defina-os, designe responsáveis pelos Planos.  

Examine se os Planos estão aproveitando todo o potencial de trabalho do clube. 

Veja se ninguém ficou de fora, ficou esquecido. Estabeleça metas, cronogramas e 
recursos. Divulgue-os.  
 

3 - Não comece tudo de novo.  
 

Não jogue no lixo tudo o que o clube já fez. É comum os clubes “morrerem” no dia 

30 de junho e “renascerem” em 01 de julho. Muitos novos dirigentes 
abandonam tudo o que foi feito pelo Past-Presidente e começam tudo de 

novo. Aproveite tudo de bom que foi feito. Dê continuidade aos bons 

programas.  

Se for mudar o “foco” do Clube veja se há consenso entre os Associados.  

4 - Escolha as atividades de serviço do Clube.  

Em geral, as atividades de serviço se concentram em quatro áreas:  

a) O Programa Internacional Anual que apresenta os programas que serão 

enfatizados pelo Presidente Internacional.  
b) Atividades tradicionais e em andamento de Lions Clubs International, como 

Prevenção da Cegueira, Desenvolvimento Juvenil, Cartaz da Paz e assim por 
diante. 

c)  Participe dos projetos desenvolvidos pelo seu distrito.  
d)  Analise as necessidades específicas da sua comunidade.  

5 - Designe as comissões:  
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As comissões são uma forma inteligente de Lions International integrar todos os 

Associados, pois todos têm chance de pertencer e trabalhar em uma Comissão.  

Procure designar pessoas de acordo com suas habilidades e conhecimento, 
não coloque um médico na Comissão de Estatuto e Regulamentos, ele poderá até 

aceitar, mas se sentirá mais confortável numa comissão de assuntos de saúde.  

Utilize os Vice-Presidentes do Clube para Coordenar as Atividades das Comissões, 
lembrando que as Comissões têm um Presidente. 

Não esqueça os Diretores Vogais. Dê atribuições a eles.  

Se o Associado estiver envolvido nas atividades do clube, ele estará se realizando 

como Leão e não pensará em nos abandonar. 

Mais importante ainda, antes de assumir um compromisso com um determinado 

projeto, examine cuidadosamente os seus recursos tais como tempo, orçamento e 
apoio de voluntários. Não esqueça: planejar, organizar, executar e controlar.  

6. Conheça os formulários:  

Embora você não esteja diretamente ligado a eles, é importante conhecê-los. 
Conheça os prazos, anote e controle.  

Procure o Secretário e o Tesoureiro para tal fim, afinal toda a responsabilidade 

sobre eles, será sua. Estes são os formulários: 

6.1 - Informe Mensal de Movimento de Associados (C-23-A):  

        Para comunicar à sede internacional a situação do quadro social.  

6.2 - Relatório Anual de Atividades de Clube (A-I):  

        É preenchido uma vez ao ano, é usado para relatar as atividades de   serviço 

do clube.  

6.3 - Informe de Dirigentes de Clube (PU-101):  

         Importantíssimo, contém informações para contato com os novos dirigentes.  

7. Responsabilidades fiscais:  

    Há diversos assuntos importantes de caráter financeiro que devem ser tratados  
ao iniciar o seu mandato.  

7.1 - Assuntos Fiscais:  

        Os Clubes têm personalidade jurídica. Embora tenham isenção de Imposto de 

Renda, são obrigados a apresentarem a Declaração de Isentos em datas 

divulgadas pela Receita Federal. Há também a declaração da RAIS – Registro 
Anual de Informações Sociais, obrigatória em data determinada.  

        O não atendimento dessas responsabilidades implicará em multas pesadas 
para o Clube. Anote as datas e controle.  

7.2 - Elaboração os orçamentos:  

            Preparar os orçamentos do clube é uma das responsabilidades mais  

importantes do tesoureiro, em conjunto com a Comissão de Finanças e com 
o Presidente do Clube.  
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PRONTO! É CHEGADO O MOMENTO DA POSSE. 

Você será o presidente do clube. Você será um marco importante no clube. Antes e 
depois do seu mandato. Para isto você vai transformar o clube no melhor do 

distrito, um clube de qualidade. Você se preparou para isto. Os Associados sabem 
disso e reconhecem as suas qualidades.  

Prepare uma Assembléia Festiva de Posse de gala, lógico, juntamente com o 
presidente que está saindo. Convide seus amigos, autoridades, Dirigentes 

Leonísticos e companheiros de outros clubes.  

Prepare um discurso escrito, nada de improviso, no qual você vai reafirmar o seu 

prazer, a sua honra de ser Leão e ainda presidir o seu Clube. Não seja longo. 

Apresente os planos do clube. Os objetivos e metas a serem atingidos. Seja 
humilde. Mostre capacidade. Atire a vaidade pessoal no lixo. Seja autêntico. 

Mostre convicção e persistência. Convoque os associados, a diretoria, os Dirigentes 
Leonísticos e a comunidade presente para batalharem juntos pelo engrandecimento 

do Clube. 

PRONTO. AGORA VOCÊ É O PRESIDENTE DO CLUBE 

Você chegou lá. O clube aguarda suas ordens, sua palavra de comando.  

Execute os planos. Una a diretoria e os associados e não espere para iniciar os 

trabalhos. 
 

1. Presidir reuniões: 

É o presidente que dirige todas as reuniões do clube. E começa na sua posse, pois 

parte da Assembléia será presidida por você.  

Prepare o roteiro dessa e de todas as assembléias. Não improvise nunca. Faça 

das Assembléias Gerais Ordinárias (AGO) e Reuniões de Diretoria momentos 

agradáveis e produtivos em que os associados tenham prazer em participar. 
Obedeça aos horários de início e término das reuniões. Observe o Protocolo 

Leonístico. Os Leões são voluntários, mas poucos têm todo o tempo disponível 
para o Lions.  

Sugere-se um Roteiro que pode ser adaptado pelo Clube:  

O Site de Instruções Leonísticas e LEOísticas possui no item Instruções 
Leonísticas uma instrução completa sobre o Protocolo Leonístico para ser 

aplicada em uma Assembléia Geral Ordinária (AGO) e Reunião de Diretoria, com o 
título: PELOS MEANDROS DAS REUNIÕES LEONÍSTICAS. Não deixe de lê-la. 

2. Comunicação eficaz:  

É vital que as linhas de comunicação entre os membros da diretoria permaneçam 
abertas, assim como as linhas de comunicação entre a diretoria e os associados do 

clube, dirigentes do distrito e a comunidade. Use a Internet.  

3. Quotas do clube:  

A diretoria do clube estabelece o valor da quota mensal dos Associados que será 
necessária para manter o clube em boa situação financeira. As quotas do clube 

devem incluir as quotas do distrito e a internacional.  
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4. Correspondência:  

É grande o número de correspondência, que deve ser respondida prontamente e de 

uma forma profissional para assegurar uma eficiente administração do clube.  

5. Associados:  

Há diversos assuntos referentes à movimentação de associados, cujas soluções 
encontram-se no Estatuto e nos Regulamentos de Lions Internacional.  

6. Freqüência:  

Mantenha o controle da freqüência dos associados, estabeleça regras de 
compensação de faltas e verifique se os associados preencheram os requisitos de 

freqüência.  

7. Prepare o sucessor:  

Não deixe para a última hora. Vá trabalhando alguém como você foi trabalhado 
para assumir a presidência do próximo Ano Leonístico. 

8. Responsabilidades financeiras:  

O tesoureiro do clube é responsável pelo envio de diversos pagamentos ao distrito 
e à sede internacional. Os tesoureiros de clube devem seguir as instruções da 

Governadoria e de Lions International para garantir que a conta do clube seja 
devidamente creditada pelos pagamentos efetuados.  

9. Cuide das finanças do Clube:  

Uma vez por mês ( de preferência na primeira AGO ) o tesoureiro deve apresentar 

e explicar o balancete financeiro que deve incluir o seguinte:  

Detalhes das receitas e despesas durante o período transcorrido desde o último 

relatório nas contas administrativas e de atividades.  

Valores estabelecidos para as despesas.  

Saldo de caixa do clube no começo e no final do período.  

Total até a data do dinheiro gasto pelo clube em atividades e despesas 

administrativas em comparação com o total gasto no ano anterior.  

Inadimplência  

Acompanhamento dos orçamentos.  

10. Promova o seu clube:  

Um elemento essencial para o sucesso do clube é como ele é visto pela 

comunidade. Desenvolver e implementar um programa de relações públicas 
ajudará o clube a ser bem recebido e a contar com o apoio dos membros da 

comunidade.  

A comunicação interna também é muito importante.  

Outro instrumento de comunicação que está se tornando cada vez mais importante 
é o site do clube na Internet. O site pode ser acessado por todos os interessados 

ligados ao clube direta ou indiretamente.  

11. Programe a criação de um novo clube:    
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É um grande desafio. Mas você só vence se tiver a ousadia de querer vencê-lo. Há 

vários tipos de clubes, entre eles: Novo século, Universitário e os Clubes 
Tradicionais. O programa de núcleo também pode ser introduzido em novas 

comunidades. Você receberá do Governador todo o apoio necessário para essa 

tarefa, inclusive financeiro.  

12. Comitê Assessor e Reunião do Conselho Distrital:  

Nos distritos em ambas as reuniões  a presença do presidente é obrigatória e são 
muito úteis para os dirigentes de clube. Permitem a troca de idéias sobre 

programas, projetos, atividades de levantamento de fundos, assuntos sobre 
Associados e oferecem um fórum para estabelecer um relacionamento cooperativo 

entre os clubes 

13. O governador de distrito:  

O governador faz uma visita aos clubes do seu distrito durante o seu mandato, à 

nível de região ou clube a clube. É a oportunidade para reforçar o seu 
relacionamento com o governador. A recepção ao governador deve ser calorosa e é 

uma ótima oportunidade para ele se dirigir aos associados dos clubes. Durante o 
ano, os clubes devem informar o governador sobre as suas principais atividades.  

14. Participe de convenções:  

A participação em convenções sejam elas de distrito, distrito múltiplo e 

internacional, é uma excelente maneira de aprender mais sobre a associação, de 
renovar a motivação e de fazer novas amizades.  
 

FINAL DO MANDATO 

Chegamos ao final do mandato. Devemos ter o sentimento do dever cumprido. 
Olhamos o que fizemos ao longo do Ano Leonístico e devemos estar orgulhosos 

pelas nossas conquistas.  

Seja discreto nas comemorações. Lembre-se, seus antecessores também quiseram 
fazer o melhor. Se você se saiu melhor, seja discreto. Deixe que a comunidade 

reconheça.  

Prepare o relatório da sua Gestão, em dois exemplares. Um para o Clube e outro 

para você guardar como lembrança.  

Prepare o discurso de despedida. Agradeça muito e elogie sempre. Mais uma vez 

deixe a vaidade de lado.  

Se não aconteceu tudo o que foi programado, mas você deu tudo de si, fique com a 

consciência tranqüila.  
 

APÓS O MANDATO  
 

1. Reconhecimento: 

Prepare reconhecimentos aos associados do clube e a todos aqueles que ajudaram 

o seu clube.  

2. Prêmio de Excelência de Presidente de Clube:  
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O formulário de solicitação do prêmio deve ser preenchido pelo secretário do clube, 

aprovado pelos respectivos Dirigentes do Distrito e enviado à sede internacional 
para processamento.  

3. Transferência para a nova equipe de liderança:  

Assim como você fez um ano atrás, ao consultar o Presidente do Clube antes da 
sua posse, os novos dirigentes possivelmente também querem receber orientação 

sobre as novas funções. Dê a eles as informações necessárias sobre a situação do 
clube, explique os pontos mais importantes e ofereça qualquer outra sugestão 

pertinente. É indispensável transferir os registros do clube aos novos dirigentes.  

4. Tenha uma bela postura de ex-presidente:  
Seja discreto, participativo e colaborador. Contribua. Não critique. Evite: “no meu 

tempo....” “Quando eu fui Presidente ...”  
Continue sendo um CL ativo do seu Clube, sempre pronto a assumir as funções que 

lhe forem designadas. 
Fontes de pesquisa: 

Site de Lions Clubs International 
Leão Sabido – 36ª Edição 

Literaturas Leonísticas diversas 
Minha experiência leonística 
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O que necessita o Leão para ser um bom presidente 

Dirigir com acerto, ser um bom dirigente, é sem dúvida o desejo e o objetivo de 
todo o companheiro que se vê investido na honrosa função de Presidente de Clube. 

O que ele pretende é fortalecer o clube na comunidade, com uma atuação 
marcante. O que ele almeja é tornar o clube cada vez melhor conceituado, cada vez 

mais presente na vida da comunidade. 

Há no início de cada gestão, um estado de espírito dominante em todo o clube; 
diríamos de expectativa, de confiança, de esperança e mesmo de redobrado 

entusiasmo. Os que escolheram o presidente estão certos de haverem optado pelo 
homem certo para o momento. Estão esperançosos e confiantes de que o comando 

está em boas mãos. 

E o escolhido tem a certeza, e é natural, de que não desmerecerá a confiança 

recebida e, para tanto, está dominado pelos melhores propósitos de arregimentar 
forças para uma gestão profícua. 

É evidente que a condição primordial para ser um bom presidente, no geral, é 
conhecer o que se está dirigindo e ao Leão, no particular, é imprescindível que ele 

ame a instituição. E se ama, conhece Lions, porque ninguém ama o que não se 
conhece. Este é o que nos parece, o ponto inicial, a linha de largada para um 

exercício administrativo coroado de êxito.  

Começa o presidente com a elaboração de um plano de atividade todo ele 

direcionado ao fortalecimento do clube e, consequentemente, à valorização da 

Instituição Leonística. 

É o momento em que se acentuam os desafios: na distribuição de tarefas, na 

indicação dos nomes certos para as diversas comissões, no sentido de obter aquele 
trabalho de equipe indispensável à execução do plano proposto e a consecução do 

objetivo pretendido. 

Ao acionar o trabalho de equipe é que o presidente tem a oportunidade de provar e 

de sentir que aquelas qualidades pessoais que justificaram a escolha do seu nome, 
aqueles atributos, aquelas virtudes leonísticas que são comuns a todos os 

companheiros (ou, pelo menos, devem ser). 

É o momento do presidente sentir que há no clube aquela predominância de valores 

que dá ao Lions uma condição ímpar! Em Lions não há hierarquia. Todos são 
iguais. Todos são líderes. Porque para ser Leão todo o indivíduo tem que ser um 

bom dirigente. Ele, o Leão, foi recrutado pelas suas qualidades pessoais, foi 
escolhido porque é capaz de servir desinteressadamente. Há, portanto, uma 

consciência única de servir, comandando a ação de dirigentes e dirigidos. 

O bom presidente terá de conscientizar-se de que a “verdadeira liderança 
pressupõe no líder um servidor do grupo” e nos componentes do grupo deverá 

haver aquela disposição generalizada de colocar a serviço do clube os valores de 
que cada qual é portador e que serviram de aval para o ingresso em Lions. As 

responsabilidades são comuns a todos. 

Não só os presidentes, mas todos os que integramos as fileiras de Lions temos um 

objetivo comum e o seguimos como a um evangelho: “O objetivo de Lions é 
estimular e fomentar o ideal de servir como base de todo o empreendimento 

digno...” É um convite permanente à ação. 
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Como alcançar tal objetivo, sem trabalho, sem perseverança e sem altruísmo? Não 

servir ou negar-se a servir. Omitir-se ou tapar os olhos para não ver e os ouvidos 
para não ouvir. Seriam atitudes e posições proibitivas ao Leão que negaria todo um 

compromisso moral e ético por ele assumido ao ingressar em Lions. 

As nossas comunidades com tão extenso rol de problemas, com tamanha 
complexidade de carências, constituem sem dúvida um constante desafio às 

consciências e às lideranças, delas exigindo uma permanente mobilização. 

Lembremo-nos, companheiros, de que somos permanentemente fiscalizados e 

julgados, não tanto pelo que fazemos, mas, sobretudo, pelo que deixamos de fazer. 
Usemos a nossa capacidade de realizar unindo as forças das lideranças que 

compõem os nossos clubes e façamos algo que possa projetar o trabalho leonístico, 
conferindo-lhe a merecida dimensão. Ao Leão compete a responsabilidade de 

valorizar Lions pelo seu trabalho. 

Gostaríamos de concluir estas considerações resumindo-as a algumas ponderações 

aos novos Presidentes de Clubes ditadas pela minha Cultura Leonística e Vivência 
Leonística: 

1. O exercício da presidência é a oportunidade que o clube oferece ao Leão para 
melhor servir o Lions e à comunidade. Isto será possível com planos de trabalho 

exeqüível e realistas. 

2. É muito mais útil ser modesto, simples, realista do que sonhador. O que o 
presidente nunca pode ser, sob pena de pecar e esvaziar o seu trabalho é ser 

um improvisador apenas. 

3. O presidente, como qualquer dirigente, não pode ignorar a importância do 

trabalho de equipe para qualquer resultado positivo de um plano de atividades. 
É dirigindo a equipe que ele exerce a sua capacidade de liderança. 

4. O presidente escolhe comissões, delega poderes, confere atribuições, mas é 
membro “ex officio” de todas as comissões e, como tal, deverá não só cobrar 

permanentemente a execução das atividades planejadas, como emprestar 
colaboração e ajuda aos companheiros para superar dificuldades e encontrar 

soluções. 

5. Na prática, uma das medidas mais salutares para evitar crises no clube são as 

reuniões freqüentes e planejadas do Conselho Diretor (Reunião de Diretoria). É 
muito difícil a inexistência de crises, umas menores, outras maiores, mas 

sempre crises. Quase todas estarão a exigir do presidente a capacidade decisória 

e as decisões reclamam sempre tolerância, compreensão e energia. A ele caberá 
distinguir quais as resoluções pertinentes à presidência, ao Conselho Diretor e à 

assembléia.  

6. A atuação dos clubes não pode limitar-se ao plano de atividades previamente 

elaborado, nem pode o presidente acomodar-se com a sua execução, pura e 
simplesmente. Sob a sua liderança, impõe-se uma busca permanente na 

comunidade de motivos ou fatos que reclamem e justifiquem a participação ativa 
dos companheiros, dando assim cumprimento ao seu primordial objetivo que é 

servir. 

7. A abordagem, na Assembléia Geral Ordinária (AGO), de problemas da 

comunidade por companheiros ou convidados, além de efetivar a participação do 
clube, como entidade de serviço, promove a necessária movimentação desses 
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encontros, tornando-os produtivos. As reuniões monótonas, rotineiras, inócuas, 

infecundas se constituem em grandes responsáveis pela evasão de associados. 

8. A participação de autoridades, técnicos, dirigentes de classes, líderes 

empresariais, como convidados para discussões de problemas que afetam a 

comunidade é providência de grande valia para subsidiar os projetos do clube e 
suas soluções. 

9. Afinal, o que o Leão precisa para ser um bom presidente é ter a consciência 
plena da sua função de líder e exercê-la com seriedade e com operosidade. 

Consciente de que Lions é um ideal em ação e de que esta é uma ação dirigida, 
a ele compete promover o ordenamento das atividades e o recrutamento de 

companheiros para que ela se exerça com determinação, em toda a sua 
plenitude.  

10. O Trabalho Leonístico é marcadamente o que alguém já definiu como 
“variedade na constância”, variedade nas administrações que se sucedem 

anualmente; variedade na ênfase que cada um dá às diretrizes básicas dos 
planos de atividades; variedades na forma de conduzir as reuniões; variedade 

na política que preside a atuação do clube na comunidade. Temos também que 
ter constância absoluta na busca dos Objetivos Leonísticos; constância na 

prática da Ética Leonística; constância, enfim, na consecução do grande ideal 

de Lions que é SERVIR. 
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O trabalho do Leão nas comissões do clube 

Todo Leão, estatutariamente, deve ocupar alguma Comissão de Trabalho no seu 
clube no Ano Leonístico. Isto quer dizer que todo Leão tem uma tarefa a cumprir 

dentro do clube. 

Alguém que não conheça o mecanismo de um Lions Clube pode até pensar que 

quem deve trabalhar pela Causa Leonística são apenas os componentes do 

Conselho Diretor. É engano. Cada Leão está em Lions justamente para prestar 
serviço, para servir. 

Cada comissão tem uma tarefa específica e o Leão pode (e deve) até escolher 
aquela função onde possa prestar melhores serviços, se bem que não é desejável 

que recuse qualquer tarefa que lhe seja destinada pelo Presidente do Clube e/ou 
Conselho Diretor. Como um verdadeiro líder que é o Leão não enjeita serviço. Ele 

procura desempenhar com desenvoltura o cargo que lhe couber. 

São muitas as Comissões de Serviço dentro de um Lions Clube. Um Leão pode até 

ocupar mais de uma comissão, se o desejar. O importante é saber que ele tem um 
compromisso de servir. E, além do trabalho que possa executar dentro da área 

específica que lhe foi destinada, ele deve colaborar para o bom andamento de todos 
os outros setores de atividades, dentro do clube ou do Movimento Leonístico. 

Trabalho não falta. Basta querer que o Leão terá diante de si muitas tarefas a 
realizar. E se não lhe apresentarem tarefas, ele as pode criar, motivando os 

companheiros a colaborarem com a aprovação de suas metas junto ao Conselho 

Diretor (Reunião de Diretoria), para que suas idéias sejam colocadas em prática. 

Na comunidade há infinitos trabalhos a serem prestados: O menor abandonado 

está a espera de alguém que o socorra; alguma creche deve ser instalada em um 
bairro pobre; uma campanha de doação de sangue deve ser incrementada; doação  

de órgãos pode ser uma campanha bem recebida na comunidade; milhares de 
pessoas estão precisando de óculos; uma rua de lazer para crianças carentes nos 

bairros periféricos, aos domingos, servirá para alegrar muitas pessoas; um pavilhão 
em alguma instituição de caridade marcará muito a presença do Leão e facilitará o 

trabalho em favor de carentes e outros trabalhos 

Para tanto a programação das reuniões deve merecer cuidado especial da Comissão 

de Programas Comunitários e, assim, em qualquer área, o Leão encontrará sempre 
uma forma de mostrar serviço, se quiser de fato trabalhar. 

O importante é que o Leão sempre se faça disponível dentro do clube. Assim 
agindo, ele integrará de fato neste movimento sublime que, por sua vez, busca a 

união dos homens no IDEAL DE SERVIR. 

O Lions busca a paz. O Leão é o elo importante desta corrente positiva de Trabalho 
Altruístico. 
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Por que estamos perdendo novos companheiros 

 

Quando convidamos uma pessoa para nosso meio, sempre temos em mente deixar 
uma boa impressão. Então, desde a sua chegada à nossa sede, vamos ao seu 

encontro, damos-lhe as boas vindas, o apresentamos aos outros companheiros, 
colocamo-nos a sua disposição para o que precisar, mostramos sempre o melhor 

que temos para oferecer, o que vem a ser o Lions, nossa meta, nosso trabalho em 
prol da comunidade, o porquê de nossas reuniões, quais os nossos objetivos e o 

quanto Lions é grande no mundo inteiro. 

Sempre fazemos com que o novo companheiro se sinta à vontade, para quando ele 
for embora, o faça com o Lions em seus pensamentos, torcendo que o tempo passe 

mais rápido para voltar onde foi tão bem recebido. 

No dia em que esse companheiro toma posse, o clube realiza uma grande 
Assembléia Geral Festiva (AGF), convida autoridades da cidade, companheiros de 

outros clubes, mostra que ele será importante para o andamento do clube e que 
seus serviços serão de grande valia para a comunidade. 

O tempo passa, a presença deste companheiro é sempre 100% dedicada às tarefas 

do clube e a todas as coisas promovidas pela entidade. 

Ma aí começa nossa falha. No início da sua Vida Leonística damos-lhe todo o apoio. 

Na medida em que as coisas vão acontecendo, vamos colocando-o de lado. Aquilo 
que havíamos prometido nas reuniões anteriores vamos esquecendo, o 

companheiro fica sempre isolado dos demais, sem ambiente, não sabe o que está 

acontecendo, nunca é chamado para nenhuma comissão de trabalho. 

Passado certo tempo, aquele companheiro, desmotivado, trabalha o dia inteiro, 

chega em casa cansado, aí lembra: “tenho um compromisso com o meu clube de 
Lions e com a comunidade hoje, mas ir lá fazer o que, se não vou ser notado”? 

Mas um bom Leão lembra sempre que tem um compromisso consigo, servir 

desinteressadamente, e, mesmo cansado, comparece à reunião na esperança de 
ser útil para alguma coisa. 

Por isso companheiros, vamos neste novo Ano Leonístico (2009/10) dar maior valor 

aos novos companheiros, vamos mostrar-lhes o que realmente somos, vamos 
voltar a fazer companheirismo, uma das “molas mestras” do Leonismo. 

Se dedicarmos um pouco do nosso tempo a quem está chegando ele nunca vai 

perder a vontade de cada vez mais ser Leão. Nós que estamos em Lions há mais 
tempo, não sabemos tudo, mas este pouco de sabemos será muito válido, o fará 

entender que não estará sendo menosprezado, que sua presença será muito 
importante para que o clube sobreviva. 

Vamos fazer com que se sinta orgulhoso de ser Leão, pois, para mim, Lions foi e é 

uma das coisas mais importantes que aconteceu em minha vida nos últimos 
tempos. 

Façamos com que ele descubra as maravilhas de nossa organização, pois se fomos 

escolhidos, é porque temos alguma coisa de bom para oferecer aos mais 
necessitados. 

Meditemos sobre o assunto. 
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O Protocolo Leonístico 

O que se chama protocolo é uma coleção de regras que definem a utilização de formalidades, 
nas cerimônias. Lions, como qualquer outra entidade, define suas regras protocolares sob a 
influência no contexto de outros protocolos específicos, inserindo-se nas tradições existentes.  

Uma lista de regras protocolares ordena o que se deve fazer em um encontro, eliminam 
dúvidas acerca de posições na mesa, seqüências de acontecimentos, etc., e permite honrar a 
todos de modo a que não haja ofensas involuntárias, desprestígios ou mágoas.  

Os clubes devem ter uma Comissão de Recepção, a qual assista os visitantes e os 
companheiros do clube, de modo a criar um clima adequado para a reunião. Tal comissão deve 
trabalhar em consonância com a comissão de programas, o Diretor Social e o Presidente do 
Clube.  

O estandarte, o sino e outros símbolos materializam a história, os princípios e os métodos 
leonísticos. Por isso é importante e recomendado o uso do sino também nas reuniões de 
diretoria. O sino não possui somente função simbólica, sendo muito útil quando alguns 
companheiros tumultuam, querem falar mais alto e mais vezes. Um toque amigo, claro e forte, 
pode ser a contribuição decisiva para que o entendimento, desejado por todos, se restabeleça.  

Cabe ao Diretor Social a guarda do sino, estandarte e colar do Mestre de Cerimônias, e o 
cuidado para que estejam presentes às reuniões, assim como é sua função compor a mesa 
dos trabalhos, especialmente nas Assembléias Gerais Ordinárias e Festivas.  

Nas assembléias o Mestre de Cerimônias é nomeado pelo presidente do clube e esta 
nomeação deve ser feita com antecedência para que não surjam imprevistos desnecessários. 
É bom que seja feito um rodízio entre os companheiros para que todos tenham a oportunidade 
de participar. É tradição que o Mestre de Cerimônias receba o Medalhão de Mestre de 
Cerimônia das mãos do presidente e use-o no pescoço, enquanto desempenha suas funções. 
O Mestre de Cerimônia não deve tocar no medalhão ao recebê-lo e ao devolvê-lo do 
presidente.  

O Mestre de Cerimônias deve seguir rigorosamente o roteiro que lhe for entregue se abstendo 
de quaisquer comentários ou improvisos, passando a palavra aos diretores e outras pessoas 
que estejam participando da reunião.  

A bem da ordem, o Presidente é o único que concede a palavra nas reuniões. Alguns 
associados mais antigos, numa atitude humana e natural, mas anti-protocolar, tendem a 
assumir a palavra sem permissão, ou a fazer às vezes, a função do Presidente. Por isto 
mesmo, o Mestre de Cerimônias, ao devolver o colar, não deve dizer que devolve a palavra ao 
presidente, mas o colar, com seus agradecimentos. 

 O Diretor Animador tem "licença" para fazer intervenções rápidas no decorrer das reuniões, 
mas é natural, com senso de oportunidade e sem interromper oradores.  

É recomendável que se leiam sempre as atas, pois tal leitura e aprovação legalizam as 
decisões, sendo apenas aconselhável que não se faça em solenidades especiais ou quando o 
clube estiver recebendo visita não leonística.  

O relatório do Tesoureiro deve ser claro, e todos têm o direito de fazer perguntas.  

Havendo palestrante, ele deverá falar após a Instrução Leonística. Na hipótese da palestra ser 
proferida por um Leão, poderá substituir a Instrução Leonística. Quando presente o 
Governador do Distrito, suas palavras serão consideradas a Instrução Leonística da reunião. 
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DISPOSIÇÃO DAS BANDEIRAS 
 

Colocaremos aqui o que mais gera dúvidas nas solenidades, as colocações das bandeiras: 
 

Montagem de duas bandeiras 
BRASIL - LIONS 

 
Montagem de três bandeiras 
ESTADO - BRASIL - LIONS 

 
Montagem de quatro bandeiras 

MUNICÍPIO - BRASIL - ESTADO - LIONS 
 

Montagem de cinco bandeiras 
MUNICÍPIO - PAÍS VISITANTE - BRASIL - ESTADO - LIONS 

 
O observador estará de frente para as bandeiras 

 
 

ORGANIZAÇÃO DA MESA PRINCIPAL 
 

Disposição – A disposição da mesa principal (MP) deve ser feita de tal maneira que esta 
ofereça condições de ampla visão ao salão e aos participantes da reunião. 

Número de Lugares – Preferencialmente, não se devem usar muitos lugares à mesa principal 
devido às dificuldades protocolares e de espaço, que poderão ocorrer. Sete ou nove 
constituem o número ideal. Se possível, sempre em número impar. 

Presidência – A mesa principal é sempre presidida pela maior autoridade promotora do 
evento, (Por exemplo: Reuniões de clube = Presidente do Clube; Comitê Assessor = 
Presidente de Divisão, etc.), que ocupará o lugar ao centro da mesa, o número 1. 

Composição – A mesa principal será constituída pelos mais altos dignitários presentes, de 
acordo com o protocolo. A posição da mesa deve ser considerada olhando-se desta para a 
platéia.  

A ocupação dos lugares é feita alternadamente, cabendo o lugar 1 ao presidente; à sua direita 
é o lugar 2, que será ocupado pelo convidado ou orador oficial. O lugar 3 será ocupado pelo 
secretário do clube, e assim sucessivamente. 

Dirigentes Leonísticos – A colocação deverá obedecer ao protocolo oficial de Lions 
Internacional.  

Em nível de Distrito a ordem de precedência é: Governador, Vice-Governador, Ex-Governador, 
Secretário do Distrito, Tesoureiro do Distrito, Presidente de região, Presidente de Divisão, 
Assessor e Assistente.  

Localização de Mulheres (não dirigentes) – Quando as mulheres forem colocadas à mesa 
principal, em eventos especiais ou não, deverão sentar-se à esquerda do seu marido quando 
este estiver à direita da mesa; consequentemente sentar-se-ão à esquerda, no caso inverso. 

 

Procedimento desaconselhados 

a) Após a composição da mesa principal não deve haver jeitinho para aumentar os lugares a 
fim de atender os retardatários; esses deverão ser colocados nos lugares vazios existentes na 
assembléia e serem anunciados posteriormente. 
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b) Espetáculo deprimente em uma assembléia é a dança de mesas e cadeiras, resultante da 
imprevisão feita ou pior, da falta de comunicação de comparecimento por parte de 
companheiros, hábito já enraizado e que necessita ser corrigido. De qualquer maneira, deve 
ser impedida essa dança, especialmente, na mesa principal. 

c) O atraso às reuniões representa um dos maiores entraves à organização de um protocolo 
correto. Curiosamente o retardatário sente-se melindrado quando não faz parte da mesa 
principal. 
 

ORGANIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 
 

Horário – O desrespeito ao horário tornou-se instituição nacional especialmente nas reuniões 
leonísticas, que possuem o nefasto e indesejado atraso no horário, embora aceito por alguns e 
praticado por muitos. Além de ser desrespeitoso, representa uma desconsideração e uma falta 
de educação, especialmente para aqueles que cumprindo o horário são preteridos ou 
marginalizados, tal prática tem contribuído e muito para o não ingresso de novos associados, e 
a saída de associados ou a decisão de um companheiro jamais voltar aquele clube. O respeito 
ao horário é um princípio elementar de educação e interesse e depende de cada um. 

Recepção de Convidados – É indispensável, e deve ser feita não apenas pela comissão 
designada, como também por todos e qualquer integrante do Clube. O convidado/visitante é do 
Clube e como tal, todos os integrantes desse clube são anfitriões. 

Disposição das Mesas – Alem da mesa principal, que deve observar o que já foi dito 
anteriormente, as demais mesas de uma assembléia poderão ter diversas disposições : em 
linha reta com duas ou mais filas (tipo garfo), isoladas (mesas redondas, ou quadradas), em 
círculos, etc. Mesa bem arrumada sempre causa boa impressão. 

Marcação de Lugares – Bastante desaconselhável, quando feita especialmente pelos 
anfitriões. O recurso de tombar cadeira sobre as mesas representa riscos de acidentes, causa 
mal estar, principalmente entre os convidados e visitantes, alem da falta de cortesia. O hábito 
antigo de oferecer-se o melhor lugar da casa ao visitante ainda deve existir. Como considerar 
uma assembléia de companheirismo e congraçamento com a formação de grupinhos e o 
isolamento de convidados e visitantes? 

O Traje: O hábito não faz o monge, mas pode definir uma pessoa. Naturalmente que, quando 
não há especificação quanto ao traje, cabe a cada um vestir-se de acordo com o evento, 
principalmente, quando há convidados ilustres. O chamado estilo despojado merece ser 
analisado. 

Conversação Durante a Assembléia – A reunião tem uma agenda a ser cumprida, toda ela 
merecedora de atenção e interesse; afinal, aquela reunião está havendo por causa do clube. 
Não se pode chamar de assembléia festiva onde predomina o barulho, a desatenção e 
sobretudo a conversação, quando alguém está usando da palavra; é um desrespeito a quem 
fala e ao próprio clube, especialmente, quando se trata de visitante. 

Entrega de Flores/Brindes/Presentes – É necessário a designação prévia de quem é quem, 
isto é, quem entrega e quem recebe. As pessoas "entregadoras" devem ser escolhidas 
previamente e saberem a quem deverão entregar o que deverá ser feito pessoalmente e 
afetuosamente, pois se trata naquele momento de representante do clube. Não entregar nada 
por cima das mesas ou cadeiras e muito menos a "entregadora" ficar procurando a quem 
entregar o presente ou ainda, entregar à distancia. A manifestação deve ser afetuosa e alegre 
e não ser entendida como obrigação. 

 
DICAS IMPORTANTES 

 

Buquê de rosas mínimo 12 máximo 18. Cuidado com as cores e perfumes. 
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Não é elegante deixar mulheres nas pontas das mesas. 

Hino Nacional: Não aplaudir 

Cafezinho - Mesmo nas reuniões longas de trabalho, o cafezinho deve ser servido só uma vez, 
de preferência após o término da reunião. 

Nos convites oficiais emprega-se a expressão "tem a honra" e não oficiais a expressão "tem o 
prazer". 

Lembre-se que o problema não é o que se faz, mas sim como se faz. 

Não se preocupe com a moda, mas seja obsessivo (a) com a elegância. 

Cuidado com o nome correto das pessoas, muito não gostam que seja trocado "S" por "Z" ou 
"Y" por "I". 

Quando tiver que servir gelado, sirva bem gelado, pois moramos em um país tropical; 

Nunca se deve solicitar a ninguém que renuncie a sua precedência para ceder seu lugar à 
outra.  

No caso de representantes eles são considerados e distribuídos conforme a sua hierarquia e 
não na posição do representado. 

É obrigação do convidado, principalmente quando se trata de recepção de cerimônia, 
responder no mesmo dia o convite, confirmando sua presença. 

Toda carta deve ser escrita com simplicidade, objetividade e correção gramatical. 

O convite deve sempre ser feito por escrito, em forma de carta ou cartão impresso para as 
cerimônias oficiais. Na forma subscrita nunca se abrevia "Excelência" para as altas 
autoridades.  
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Dicas práticas para os Dirigentes Leonísticos 

Estas dicas contêm informações básicas das quais necessitará para ser um Dirigente 
Leonístico. 

Cremos, com isso, oferecer a você uma visão global de todas as atribuições e 
responsabilidades de cada cargo dentro de um clube de Lions: 
 

Presidente  

Você é o líder executivo do clube. O sucesso de sua gestão e o de seu clube dependem de sua 
atuação. 

Você presidirá todas as reuniões da diretoria e assembléias, mesmo quando estejam presentes 
quaisquer Dirigentes Leonísticos, de qualquer nível. 

Você convocará todas as reuniões ordinárias e extraordinárias da diretoria do clube; nomeará 
as comissões permanentes e especiais do seu clube e cooperará com o presidente de cada 
uma delas para assegurar seu bom funcionamento e apresentação regular de relatórios. 

Você providenciará para que as eleições sejam devidamente convocadas, avisadas e 
realizadas. 

Você cooperará também com o Comitê Assessor do Governador do Distrito, sendo membro 
ativo do mesmo na divisão a que pertença o seu clube. 

Assembléias 

Durante uma Assembléia Geral Ordinária podem surgir propostas de toda a ordem. Você 
deverá ter sempre presente que qualquer proposta deverá ser encaminhada, preliminarmente, 
à respectiva Comissão, cujo parecer será objeto de deliberação da Diretoria. 

Você deve iniciar a Assembléia pontualmente! Boas reuniões, pontuais no início e no término, 
com programas bem preparados, elevam o índice de freqüência. Há um fato interessante de 
notar: “os Leões chegam tarde porque as assembléias começam tarde e as assembléias 
começam tarde porque os Leões chegam tarde”. Se você Presidente e a sua diretoria, 
decidirem manter pontualidade, divulgando a sua decisão por escrito e você passar a iniciar as 
assembléias na hora marcada, logo cessará o problema dos atrasos. 

O tempo máximo aconselhável para uma Assembléia geral é de 90 minutos, findo o qual, 
normalmente os presentes perdem o interesse pela reunião. 

Nas Assembléias Festivas, o programa deve ser minuciosamente estudado. Claro que sua 
duração poderá ultrapassar aquele tempo recomendado, desde que haja adequada motivação, 
de forma a agradar plenamente a grande maioria dos presentes. 

Não há necessidade de um grande número de Assembléias Festivas durante o ano. Entretanto, 
as que forem realizadas devem ser bem programadas, a fim de que o interesse da freqüência 
seja sempre renovado. 

As reuniões festivas hão de ser mais sociais do que regimentais, abolindo-se os expedientes 
de Secretaria, Tesouraria e Diretor Animador, que possam torná-las maçantes para os 
companheiros, domadoras e convidados. 
 

Assembléias Gerais 

Nas Assembléias Gerais, você abrirá a sessão com as seguintes palavras regimentais (Art. 15 
do Regulamento para os Lions Clubes aprovado pelo plenário da XXI Convenção Nacional, a 
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saber): “Invocando a Deus pela grandeza da pátria e pela paz entre os homens, declaro 
aberta esta sessão”. 

De imediato, você convidará um CL e/ou CaL para  proferir a Invocação a Deus. Cabem 
algumas considerações sobre a Invocação a Deus. 

a) Em primeiro lugar, devemos lembrar que o Companheiro escolhido para proferi-la deve ser 
indicado com antecedência e não à última hora, como vemos ocorrer com freqüência. Muito 
bem fazem os clubes que estabelecem uma escala para o Ano Leonístico, não só para 
a “Invocação a Deus”, como, também, para o “Mestre de Cerimônia” e “Instrução 
Leonística”. 

b) Não há um modelo padronizado e obrigatório, mas sim uma “Invocação a Deus” 
recomendada pelo Conselho Nacional de Governadores, através da Resolução nº 462 – 
81/83 e recomendada na Convenção Nacional de Lions Clubes, realizada em Camburiú, em 
1982 que todos ouvimos, com freqüência, no início de nossas reuniões:  

 

INVOCAÇÃO A DEUS 
 

Agradecemos, Senhor, estarmos aqui reunidos, para nos 
conhecermos melhor e, assim, podermos servir melhor aos nossos 
semelhantes. 

Dai-nos, Senhor, humildade, sabedoria e força necessárias para 
cumprirmos nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. 

Dai-nos, Senhor, bondade e tolerância para respeitar a opinião dos 
demais e alimentar a aspiração de todos para servir à humanidade. 

Protegei, Senhor, a nossa grande Família Leonística, a qual 
trabalha hoje, e sempre, pelo culto da amizade, do amor ao próximo 
e do serviço desinteressado. 

Bendizei, Senhor, o nosso trabalho 

Assim seja. 
 

c) Por último, cabe esclarecer que a “Invocação a Deus” não deixa de ser uma oração, e, 
como tal não recebe palmas no seu final, como já vimos acontecer muitas vezes. 

A seguir convidará a todos para saudarem a Bandeira Nacional cantando a primeira estrofe e o 
estribilho do Hino à Bandeira. 
 

Observações: 

Você por certo já deve ter visto em visitas a clubes, alguns presidentes convidar, antes do 
canto do hino, fulano para guarnecer a Bandeira Nacional, sicrano para guarnecer  a Bandeira 
do Estado, beltrano para guarnecer o Bandeira do Lions, etc., formando uma verdadeira 
barreira humana à frente das bandeiras. O que sabemos é que a Lei nº 5.700, de 1º de 
setembro de 1971, não faz nenhuma referência a guarnecer e muito menos desfraldar o 
Pavilhão Nacional em tais circunstâncias. 

Uma pergunta que se ouve com freqüência:  

- “Quantas bandeiras devem fazer parte da panóplia”?  

Particularmente, somos de opinião que bastam três: a Nacional, ocupando o lugar de honra, a 
do Estado, à direita (considerando o observador de costas para a panóplia, e, finalmente, à 
esquerda, a do Lions). 
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Nada impede, no entanto, que outras bandeiras a integrem. 

- “E o estandarte do clube, onde fica”? 

O estandarte do clube deve, de preferência, ficar atrás da mesa da presidência, bem no 
centro, numa altura que ele fique totalmente visível. 

Nas reuniões solenes usa-se também, cantar ou tocar o Hino Nacional, em vez do Hino à 
Bandeira. Neste caso não há a necessidade de se cantar o Hino à Bandeira. 

Nas reuniões em que são recebidas autoridades de outros países, pode ser tocado o Hino 
Nacional do país dessas autoridades o que, entretanto, não é obrigatório. Torna-se obrigatório, 
porém, quando se recebe a visita oficial do Presidente Internacional. 

Depois que todos estejam acomodados, você nomeará o Mestre de Cerimônias, ao qual 
caberá a execução do programa da reunião.  

Comentário: 

O cargo de Mestre de Cerimônia só pode ser exercido por CL e/ou CaL. 

O CL deve ser previamente avisado que ocupará este cargo. 

O Mestre de Cerimônia deve, toda vez que usar da palavra, ficar de pé.  

O Mestre de Cerimônia não deve tocar no medalhão. O presidente coloca e retira o     
medalhão do pescoço do Mestre de Cerimônia. 

Há clubes que adotam a atuação do Mestre de Cerimônias apenas em reuniões especiais. 
Somos de parecer que o Mestre de Cerimônia deve atuar em todas as reuniões, mesmo nas 
mais íntimas adotando-se um sistema de rodízio entre os companheiros, permitindo assim, a 
todos ou a uma grande parte, de se familiarizarem com essa função. 

A atuação do Mestre de Cerimônia terminará antes dos períodos da Jaula Aberta ou da Palavra 
Livre. 

O sino e o martelo (símbolo da Presidência) deverão permanecer com você, a fim de que os 
use sempre que necessário. 

Durante a execução do programa pelo Mestre de Cerimônia, você fará as “honras da casa” à 
principal personalidade presente à reunião, e que estará, na forma protocolar, à sua direita. Se 
houver um Orador Convidado, conferencista ou palestrante, seu lugar, é obrigatoriamente, à 
direita do Presidente do Clube, mesmo estando presente o Governador do Distrito ou outro alto 
Dirigente Leonístico. 

Instrução Leonística - comentários 

- No período de Instrução Leonística só poderá ser abordado assunto sobre o Lions. 

- A Instrução Leonística poderá ser feita por CL e/ou CaL de outro clube, porém, a preferência  
deve recair em companheiro do clube. O tempo de duração é de no máximo 05 minutos. 

- Como é evidente, ela deve ser preparada com antecedência (o que, lamentavelmente, nem 
sempre acontece). Tal procedimento, a nosso ver, oferece as seguintes vantagens: 

- Obriga o CL a pesquisar e a se preparar convenientemente. 

- Faz com que ele se aprimore um pouco mais no conhecimento da Doutrina Leonística. 

- É mais simpático para os CCLL ouvintes. 

- É fator importante para desinibir o companheiro, que, assim, vai se acostumando e se   
preparando para, quando necessário, enfrentar outros públicos. 

 

Palavras do Presidente - comentários 
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Este é o momento propício para o CL presidente tratar do assunto principal da reunião, se 
houver, e de outros assuntos rotineiros, devendo esforçar-se, no entanto, para que sua fala 
não seja monótona, cansativa e demasiadamente longa.  

Jaula Aberta (duração média de 5 minutos) 

 

Antes de abrir a jaula, o secretário já deve ter em mãos a relação, onde conste o nome dos 
CCLL inscritos em Jaula Aberta, fornecendo-a ao presidente para a chamada na ordem.  

Dependendo ao adiantado na hora, o critério de abrir ou não a jaula, é do presidente. 

A Jaula Aberta destina-se a breves comunicações por parte de CCLL previamente inscritos, e 
não a longas e enfadonhas divagações, como, com freqüência, temos observados em muitos 
clubes visitados. Numa ocasião dessas que o CL Presidente, de maneira firme mas educada, 
tem obrigação de interferir, solicitando ao companheiro que simplifique a sua fala, não só para 
dar oportunidade a outros companheiros, como, também, para que não seja ultrapassado o 
tempo para a reunião. A Jaula Aberta é Privativa dos Leões. 

Palavra Livre (duração média de 5 minutos) 

É o tempo destinado numa reunião leonística, em que, também os presentes, não pertencentes 
ao Lions possam se pronunciar usando da palavra. 

Palavra de autoridades 

No caso da presença de Autoridades Leonísticas, Civis, Militares, o presidente do clube, faculta 
a essas autoridades o uso da palavra, seguindo as Normas Leonísticas (inscrição prévia). O 
último a falar será sempre o Governador do Distrito. 
 

Encerramento 
 

A saudação à Bandeira Nacional, através de uma vibrante salva de palmas. 

A salva de palmas é a homenagem que, frequentemente, se faz ao Pavilhão Nacional ao final 
dos Eventos Leonísticos e constitui forma de saudação não autorizada, especificamente, pela 
Lei nº 5700, no seu parágrafo único (“... é vedada qualquer outra forma de saudação”). 

O ideal é que o presidente da reunião use a expressão: “Reverenciemos o Pavilhão 
Nacional e saudemos todos os presentes nesta reunião com uma vibrante salva de 
palmas”. Esta é uma saída até que se altere ou corrija a lei acima citada. 
 

 

Reunião de Diretoria 

Durante uma Assembléia Geral Ordinária podem surgir propostas de toda a ordem. Você 
deverá ter sempre presente que qualquer proposta deverá ser encaminhada, preliminarmente, 
à respectiva Comissão, cujo parecer será objeto de deliberação da Diretoria. 

Nas Reuniões de Diretoria, não há determinação regimental para a abertura da sessão, mas, 
nada impede que você adote idêntica forma que a da Assembléia Geral. Fica até mais uniforme 
e padronizada. 

Todos os elementos da  Diretoria têm a obrigação de comparecer, colaborar e participar das 
decisões apresentadas. 

O roteiro da reunião é a grande chave do sucesso da mesma. Você deve prepará-la com o 
Secretário, de forma a atender a todos os assuntos pendentes no Clube. Somente após estar 
esgotado esse roteiro é que serão abordados os novos assuntos.   
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Toda a matéria deverá ser amplamente discutida e esclarecida as eventuais dúvidas, antes de 
ser posta em votação. Você deverá dar oportunidade a todos para expressarem a sua opinião. 
Terminada a votação, você deverá declarar o resultado da mesma, de forma clara, a fim de 
facilitar ao Secretário a redação da ata. 

O tempo máximo aconselhável para uma Reunião de Diretoria é de duas horas. Findo esse 
prazo, não tendo sido solucionada a matéria constante da pauta dos trabalhos, deverão os 
remanescentes ser inscritos, automaticamente, para a reunião seguinte. 

Jamais deixe a presidência da sessão, mesmo para atender a um telefonema, sem, antes, 
convocar o seu substituto legal para assumir o posto. 

Encerre sempre a sessão com um agradecimento cordial e amigo a todos os presentes pela 
colaboração prestada. 

Presidente, este é o seu ano! 

O seu ano, Presidente, passa muito depressa. É preciso que imediatamente após a posse você 
inicie a organização e a programação anual para que o clube entre em ação, partindo, sem 
demora, para a consecução dos seus objetivos. 

Logo após a posse você deve marcar uma reunião com as Comissões e propor um programa 
mínimo para cada Comissão e marcar um prazo para a aceitação, modificações ou 
comentários por parte do Presidente de cada comissão. Na falta de manifestação dentro do 
prazo, considerar aprovado o programa, comunicar ao Presidente da Comissão e passar a 
cobrar os serviços. 

Você é sempre membro “ex-officio” das Comissões do Clube. Seu estímulo é absolutamente 
necessário ao funcionamento das mesmas. 

As Comissões deverão ser constituídas levando em conta as aptidões dos membros do Clube. 
Não acredite que as Comissões possam funcionar sem o seu interesse pessoal e a supervisão 
dos vice-presidentes. 

Você é membro do Comitê Assessor da Governadoria da Divisão a que pertence o seu clube. 
O Comitê reúne-se, pelo menos três vezes durante o exercício, mediante convocação do 
Presidente de Divisão, que é o presidente do citado comitê. A finalidade dessas reuniões é 
proporcionar a oportunidade de discussão conjunta dos problemas de seus clubes, trocando 
idéias sobre a administração dos mesmos e, de um modo geral, ajudar-se mutuamente nesse 
sentido. 

É de grande importância e obrigatória a presença do Presidente, Secretário, Tesoureiro, Diretor 
Social e Diretor de Associados nas reuniões do Comitê Assessor. 

As atividades dos Diretores devem merecer a sua melhor atenção e do seu estímulo aos 
mesmos, surgirão copiosos frutos. Lembre-se que uma palavra de apoio poderá trazer 
resultados surpreendentes 

Um dos segredos de uma boa gestão é o que se chama “análise da comunidade”. Dela 
depende uma boa programação para o seu ano de presidente. Embora Lions Internacional 
indique no Manual do Presidente as principais atividades dos Lions Clubes, lembramos que 
Lions recomenda igualmente que cada clube faça um estudo da sua comunidade, através das 
suas Comissões, distribuindo os trabalhos sob orientação de um Vice-Presidente.  

Conhecidos os problemas da comunidade nos vários setores, as necessidades mais 
prementes, o clube poderá, em Reunião de Diretoria e depois em Assembléia, fixar ordem de 
prioridade. Determinar quais os problemas que poderão ser resolvidos pelo clube, total ou 
parcialmente, de uma só vez ou por etapas, quais os que pagarão maiores dividendos em 
termos de resultados dos serviços prestados pelo clube, quais os que projetarão o clube junto à 
comunidade e  quais os que farão a comunidade confiar no seu Lions Clube e orgulhar-se dele. 
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O Lions Clube que goza de bom conceito na sua comunidade não tem dificuldade em 
conseguir novos associados para reforço do seu quadro e da sua capacidade de servir. Já o 
clube que perde prestígio junto à comunidade, dificilmente conseguirá novos associados. 
Ninguém gosta de se associar aos fracos, aos derrotados e aos mal vistos. 

Lembretes ao Presidente:  
 

 Após a sua posse reúna as Comissões e designe os Vice-Presidentes que devem  
coordená-las. 

 Entregue a cada associado um exemplar do Estatuto Padrão para os Lions Clubes, que se 
encontra publicado, em geral, no catálogo do Distrito. 

 Organize com a Diretoria um Plano Anual de Atividades e Campanhas, à vista dos 
programas das Comissões, assim como o Calendário de Assembléias e Reuniões de 
Diretoria. Envie cópias do plano e do calendário a todos os associados, ao Governador, ao 
Vice-Governador e ao Presidente da sua Divisão. 

 Distribua a todos os associados, uma relação com os nomes, endereços e aniversários de 
todos os companheiros e domadoras. 

 Faça com que todos os companheiros integrem pelo menos, uma Comissão e sejam 
designados para fazer a Invocação a Deus, funcionar como Mestre de Cerimônia, ou saudar 
as autoridades, em forma de rodízio, durante o ano todo. 

 Faça observar o Protocolo Leonístico, colocando nos seus devidos lugares, na cabeceira da 
mesa as autoridades leonísticas e outras. 

 Recomende, conforme determina o protocolo, que os nomes das autoridades sejam citados 
exclusivamente pelo principal orador da reunião. 

 Faça com que o clube compareça, com a maior delegação possível, às Reuniões Distritais, 
Convenções, Fóruns, Seminários, reuniões interclubes, etc. 

 Providencie que o seu clube compareça às reuniões do Comitê Assessor da sua Divisão no 
mínimo com a delegação completa (Presidente, Secretário, Tesoureiro, Diretor Social e 
Diretor de Associados). 

 Estimule o clube a disputar os concursos patrocinados pela Governadoria e por Lions Clube 
Internacional. 

 Faça com que o seu clube participe integralmente da vida da comunidade, sentindo os seus 
problemas, organizando campanhas e comemorando as datas e fatos com elas 
relacionados. 

 Procure fazer com que o clube expanda o seu quadro de associados, dentro das 
recomendações de Lions Clubes Internacional. 

 Promova a publicação de um Boletim Leonístico, providenciando o seu registro no Conselho 
Nacional de Governadores (C.N.G) 

 Determine à Tesouraria o pagamento nas épocas oportunas, das quotas devidas ao Lions 
Clube Internacional e ao Distrito, a fim de manter o clube em pleno gozo de seus direitos. 

 Alerte o Secretário para o envio do Informe Mensal dentro do prazo estipulado pela 
Governadoria. 

Recomendo a leitura da Instrução Leonística: “Pelos Meandros das Reuniões 
Leonísticas”, publicada no Site de Instruções Leonísticas 
www.instrucoesleonisticas.jor.br  

http://www.instrucoesleonisticas.jor.br/
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Reuniões do Comitê Assessor, Conselho Distrital e Convenção 

Distrital 

Reunião do Comitê Assessor 
 

Introdução: 

Como integrante da equipe de líderes do Governador de Distrito, o seu papel de 
Presidente de Divisão é muito importante para a associação. Como um líder você 

proporcionará a motivação, orientará e se comunicará com voluntários que, como 
você, decidiram se tornar associados da maior organização de clubes de serviço do 

mundo, a Associação Internacional de Lions Clubes. Mantendo os dirigentes 

distritais informados sobre as atividades dos clubes e incentivando os clubes a 
apoiarem os programas distritais e internacionais, o Presidente de Divisão pode 

ajudar a fomentar o espírito de comunicação e a união entre todos os 
Companheiros Leões na divisão. 

Como um líder motivador, o Presidente de Divisão deve: 

Reconhecer os esforços dos dirigentes de clubes e oferecer-lhes ajuda. 

Promover entusiasmo entre os Leões pelos projetos de serviço comunitários dos 
seus clubes. 

Incentivar o espírito de trabalho em equipe e união entre os associados dos clubes. 

Enfatizar a importância de respeitar os outros associados do clube e de trabalhar 

com eles. 

Incentivar os associados de todos os clubes a participarem dos eventos, 

conferências e treinamentos distritais. 

Incentivar os associados a aceitarem desafios de liderança. 

Você será o Presidente do Comitê Assessor do Governador de Distrito. Este comitê, 

que também é composto dos presidentes, secretários e tesoureiros de clubes de 
sua divisão (em determinados casos, são incluídos também os Diretores de 

Associados e Diretores Sociais), atua como órgão assessor e administrativo do 
Governador de Distrito e seu gabinete. 

A este comitê compete: 

Dar assistência ao Presidente de Divisão, para que todos os clubes funcionem a 

contento, de conformidade com seus próprios estatutos e regulamentos. 

Incentivar o comparecimento dos clubes da divisão aos Conselhos Distritais, às 
Convenções Anuais do Distrito, do Distrito Múltiplo e da Associação Internacional. 

Colaborar com o Presidente de Divisão para incentivar o comparecimento dos 
clubes às solenidades de entrega da Carta Constitutiva aos clubes recém-fundados. 

Planejar e discutir os projetos da divisão. 

Discutir sobre os meios para assistir os clubes fracos e em status quo. 

Ajudar o Presidente de Divisão a organizar reuniões conjuntas e outras atividades 
festivas entre os clubes da divisão: observância dos meses do governador e ex-

governador do distrito, solenidades de posse de dirigentes, posse de novos 
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associados, homenagens aos sócios chaves e sócios monarca e participação em 

competições esportivas, banquetes e celebrações. A reunião do comitê assessor é 
uma ocasião ideal para motivar e promover a união dos clubes, oferecendo também 

a oportunidade para a troca de idéias sobre as operações de clube e para resolver 

problemas, se houverem. 

O Comitê Assessor do Governador de Distrito deve se reunir pelo menos três 

vezes durante o ano. 

Uma quarta reunião, ou reunião social da divisão, pode ser realizada durante abril 

ou maio como uma oportunidade para homenagear os dirigentes atuais ou 
passados do distrito. As reuniões do Comitê Assessor devem ser informadas ao 

Governador do Distrito. 

A seguir, damos uma lista de verificação para ajudar o Presidente de Divisão no 

planejamento de uma reunião bem sucedida: 

Selecione uma noite em que todos os clubes podem estar representados e envie os 

avisos da reunião com bastante antecedência. 

Nomeie um secretário, elabore um plano bem organizado para a reunião e faça 

uma lista de verificação. 

Utilize crachás, recursos audiovisuais e retroprojetores. 

Incentive a participação de todos que comparecerem. 

Após a reunião, envie cópia da ata a todos os Presidentes de Clube, juntamente 
com um resumo dos itens discutidos. Os clubes podem usar estas informações nos 

seus boletins. 

PRIMEIRA REUNIÃO DO COMITÊ ASSESSOR 

Abaixo seguem alguns tópicos sugeridos para discussão na primeira reunião do 
comitê assessor (em setembro): 

As responsabilidades dos presidentes e secretários de clube. 

Objetivos do clube para o ano, incluindo os do Governador do Distrito e do 

Presidente de Divisão. 

Programa internacional. 

Programas de preparação de líderes. 

As responsabilidades dos padrinhos em relação a novos associados. 

Posse e orientação de novos associados. 

Plano de ação necessário para aumentar e conservar os associados. 

Finanças dos clubes e a importância do cumprimento das obrigações financeiras 

para com o distrito, Distrito Múltiplo e a Sede Internacional. 

Regras do Prêmio de Excelência de Presidentes de Clube. 

A importância do envio pontual do Informe Mensal de Movimento de Associados. 

Possibilidades da organização de novos clubes. 
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SEGUNDA REUNIÃO DO COMITÊ ASSESSOR 

Abaixo seguem alguns tópicos sugeridos para discussão na segunda reunião do 

comitê assessor (em novembro): 

Análise do progresso dos objetivos e metas dos Presidentes de Clube. 

As responsabilidades do padrinho em relação ao novo associado. 

Plano de ação necessário para aumentar e conservar os associados. 

Posse e orientação de novos associados. 

Finanças dos clubes. 

Relatar os resultados obtidos no tocante à fundação de novos clubes e incentivar o 
comparecimento às solenidades de entrega da carta constitutiva de clubes. 
 

TERCEIRA REUNIÃO DO COMITÊ ASSESSOR 

Abaixo seguem alguns tópicos sugeridos para discussão na terceira reunião do 

Comitê Assessor (em março ou abril): 

Indicação da comissão de nomeação do clube. 

Preenchimento dos formulários PU – 101 ( Formulário de Comunicação dos 
Dirigentes de Clube. ) 

A solenidade de posse dos novos dirigentes de clube. 

Escola para dirigentes de clubes. 

Auditoria da contabilidade dos clubes. 

Seleção dos  delegados e suplentes  para  as Convenções do Distrito, Distrito 

Múltiplo e Internacional. 

Programas de prêmios de Lions Clube Internacional e a necessidade de pedir aos 

secretários que encaminhem prontamente à sede internacional as encomendas dos 

prêmios conquistados pelos sócios. 

Conselho Distrital 
 

O Conselho Distrital é órgão que auxilia o governador em sua administração. 

O Conselho Distrital compõe-se de Membros Deliberativos e Membros Consultivos. 

São Membros Deliberativos, com direito a voto, o Governador do Distrito, os Ex-
Governadores do Distrito, o Vice-Governador, Secretário do Distrito, Tesoureiro do 

Distrito, os Presidentes de Região e Divisão. 

São Membros Consultivos, sem direito a voto, os Presidentes dos Clubes da 

jurisdição, os Assessores e Assistentes Distritais. 

Os Ex-Governadores somente terão direito a voto no Conselho Distrital, enquanto 
permanecer como associado ativo ou vitalício de um dos clubes do distrito. 

O Conselho Distrital reunir-se-á quatro vezes por ano, realizando-se 
aproximadamente: 

A primeira até noventa dias após o encerramento da Convenção Internacional. 

A segunda até o mês de novembro. 



101 

 

A terceira entre os meses de janeiro e fevereiro. 

A quarta antes da abertura da Convenção Distrital 

O Conselho Distrital é presidido pelo Governador, obedecendo às diretrizes 

enviadas por Lions Internacional, para apreciar e aprovar as contas da gestão 

anterior, deliberar sobre os assuntos de interesse do distrito, bem como, para 
cuidar do bom desenvolvimento do Leonismo, podendo ser incluído, a critério do 

governador, outros temas e assuntos que sejam considerados oportunos e 
necessários. 

As convocações e documentos relativos às matérias objeto de decisão, em cada 
reunião, deverão ser encaminhados aos membros deliberativos do Conselho 

Distrital, com antecedência mínima de quinze dias. 

A presença dos Membros Deliberativos às reuniões do Conselho Distrital é 

obrigatória, não sendo permitida a representação ou delegação de poderes. 

O não comparecimento do Membro Deliberativo a mais de uma reunião do 

Conselho  Distrital, se não devidamente justificada a ausência, será motivo para 
sua substituição, a critério do governador, exceto no caso de membro do Comitê de 

Honra. 

Convenção Distrital 

A Convenção Distrital é o órgão máximo de administração do distrito, devendo ser 
realizada, ordinariamente, uma vez por ano, preferencialmente no mês de abril, 

salvo motivo de força maior, e, extraordinariamente, quando convocada pelo 
governador, ou por requerimento de, no mínimo um quinto (um quinto) dos 

associados dos clubes. 

Na hipótese de não se realizar a Convenção Distrital no mês de abril, cabe ao 

Conselho Distrital fixar a data mais adequada. 

Em qualquer caso, a Convenção Distrital deve encerrar-se, no mínimo, quinze (15) 

dias antes da abertura da Convenção do Distrito Múltiplo e trinta (30) dias antes da 
Convenção Internacional. 

São finalidades principais da Convenção Distrital: 

Eleger e destituir o Governador e o Vice-Governador do distrito. 

Votar a indicação de  candidato ao cargo de Presidente da Diretoria Executiva do 
Conselho  de Governadores do Distrito Múltiplo. 

Votar a indicação de candidatos aos cargos de Diretor e de 2º Vice-Presidente  

Internacional, a qual será válida para as duas Convenções Internacionais seguintes 
à do ano de realização da Convenção do Distrito Múltiplo. 

Estimular o espírito de companheirismo e o bom relacionamento entre os 
associados dos Lions Clubes. 

Deliberar e votar trabalhos, teses, moções, recomendações e indicações que sejam 
submetidas à sua apreciação. 

Fixar, por proposta do Conselho Distrital, as quotas de contribuição para o Distrito 
referente ao Ano Leonístico seguinte. 

Fixar, por proposta do Conselho Distrital, o valor da multa a ser aplicada aos Lions 
Clubes que deixarem de satisfazer quaisquer obrigações financeiras. 
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Aprovar o Estatuto e o Regulamento do distrito. 

Os Lions Clubes do distrito, em pleno gozo de seus direitos, deverão fazer-se 
representar na Convenção Distrital, por delegados devidamente credenciados. 

Cada clube terá direito a credenciar 1 (um) delegado e um (1) suplente, para cada 

10 (dez) associados ou fração igual ou superior a 5 (cinco), desde que pertençam 
ao clube por pelo menos um ano e um dia, no primeiro dia do mês anterior àquele 

em que se realiza a Convenção Distrital, de conformidade com os registros de Lions 
Internacional, objeto da r elação específica encaminhada ao distrito, que constitui o 

documento básico a ser considerado na emissão da credencial de delegado e 
suplente. 

Independentemente do número de associados ou de atender às exigências do 
parágrafo acima, todo clube, terá direito a credenciar 1 (um) delegado e 1 um 

suplente, não comulativos com o número ali determinado. 

Serão considerados Delegados, independentemente do número estabelecido ao 

clube, o Presidente Internacional, os Ex-Presidentes Internacionais, o Governador 
do Distrito, e, ainda, os Ex-Governadores e Ex- Diretores Internacionais, que sejam 

associados ativos ou vitalícios de um clube do distrito. 

A data e o local da Convenção Distrital serão aprovados pelo Conselho Distrital. 

As propostas de alteração do Estatuto do Distrito, bem como a de fixação do valor 

da quota distrital e quaisquer outras propostas de caráter financeiro que impliquem 
em ônus exigível de clubes ou de associados de clubes do distrito, serão apreciadas 

em votação secreta, juntamente com a votação para eleição dos candidatos ao 
cargo de governador e de primeiro e segundo vice-governadores. 
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Funções do Diretor de Associados 

 

Diretor de Associados: 

Considerado um dos cargos mais importantes da estrutura administrativa de um 

Lions Clube. 

O sucesso do seu clube dependerá em grande parte de sua atuação.   

O Diretor de Associados é o Presidente da Comissão de Associados do Clube.  
 

Atribuições do Cargo de Diretor de Associados: 

Desenvolver programa de aumento de Associados.   

Implementar procedimentos apropriados de recrutamento e de conservação de 

associados. 

Preparar e implementar sessões de orientação.  
 

Pontos Importantes: 
 

O Diretor de Associados ou Presidente da Comissão de Associados concentra seus 
esforços e objetivos em dois pontos fundamentais, na vida de um Lions Clube:  

Aumento de associados;  

Desenvolvimento e Conservação de Associados.  
 

Aumento de Associados: 

Formular bons programas de aumento de associados e de metas atingíveis com 

aprovação da diretoria, que contemplem claramente as seguintes indagações:  

Por quê? Como? Quanto?  Quando?  

Dar particular ênfase ao Programa de Aumento de Associados do distrito e do Lions 

Clube Internacional. 

Seguir o procedimento correto para recrutar, aceitar e empossar novos associados.  

Manter os associados atuando e motivados no patrocínio de novos associados de 
qualidade. 

Participar de Seminário Distrital para Diretores de Associados. 

Manter contato com dirigentes distritais, especialmente com os Assessores 

Distritais da Equipe ACEL, trocando experiências e idéias sobre aumento e 
conservação de associados. 

Apresentar mensalmente à diretoria relatório do andamento do programa de 
aumento de associados.  
 

Conservação de Associados 

Dar uma impressão favorável do Leonismo aos possíveis novos associados. 

Assegurar que os novos associados sejam empossados em solenidade adequada. 
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Incentivar aos novos associados a participarem de sessões informativas sobre 

Leonismo conduzidas pelo seu clube ou pelo distrito.  

Manter os associados do clube bem informados e motivados. 

Manter todos os associados envolvidos nas atividades do clube. 

Verificar e dar ênfase para que o companheirismo entre os associados seja mantido 
continuadamente. 

Prestar homenagem aos associados “de juba larga” ajudando-os a manter um alto 
nível de atividade no clube. 

Preocupar-se continuamente em diminuir os desligamentos, verificando o motivo da 
perda de interesse e implementando medidas corretivas. 

 

Lembrete 
 

Lembre-se sempre que o aumento e a conservação de associados é uma meta 

principal e que os Lions Clubes têm que crescer de uma maneira criteriosa através de 

uma escolha cuidadosa dos candidatos, do desenvolvimento e da conservação dos 
associados. 
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Como Conservar os Atuais Associados 

Não podemos pensar em crescimento real sem contudo pensar na manutenção dos 
atuais associados. 

Apresentamos abaixo as principais causas de evasão de associados e algumas 
soluções para o problema. Cremos que esta colaboração, ajudará em muito os 

clubes a manterem seus associados. 
 

Causa: Má seleção de associados. 

Solução: Selecionar bem os candidatos a futuros associados. 

 Qualidades a serem observadas: ideal de servir, espírito associativo, condições 
morais, intelectuais e econômicas.  

 Participação prévia em assembléias e atividades do Clube.  
 Dar posse ao novo associado numa cerimônia de posse que impressione pela 

solenidade e  importância que o clube lhe dá.  
      

Causa: Má instrução de associados. 

Solução: Instruir bem os novos associados.  

 O Diretor de Associados e o padrinho são os responsáveis pelo processo de 

instrução sobre o que é o Lions, suas obrigações e deveres.  
 O Clube deve fornecer ao novo companheiro Literatura Leonística, disponível no 

site da governadoria, e demais literaturas disponíveis.  

 O Clube deve ter cuidado na seleção de Instruções Leonísticas a serem 
proferidas nas assembléias.  

 Orientar o novo associado a participar da Escola de Leonismo fornecida pelo site 
de Lions Internacional (www.lionsclubs.org), navegar pelo Site de Instruções 

Leonísticas e LEOísticas (www.instrucoesleonisticas.jor.br), bem como, participar 
de Eventos Leonísticos como Reuniões do Comitê Assessor, Reuniões do 

Conselho Distrital e Convenções.  
 O interesse do companheiro pelo Lions cresce à medida que ele compreende o 

seu funcionamento, pois em verdade, não se ama aquilo que não se conhece.    
   
 

Causa: Falta de cuidados com a integração dos novos associados  
ao quadro social e ao movimento. 

Solução: Tomar todos os cuidados para uma perfeita integração do novo 

associado ao quadro social do Clube: 

 Conscientizar todo o quadro social da importância do novo associado para o 

clube.  
 Procurar demonstrar o interesse de cada um pelo novo associado, em todos os 

aspectos.  

 Procurar integrar de imediato o(a) novo(a) companheiro(a) a uma comissão do 
clube, dentro do seu perfil.  

 
Causa: Falta de relacionamento entre os companheiros e 
domadoras com a domadora recém empossada. 

http://www.lionsclubs.org/
http://www.instrucoesleonisticas.jor.br/
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Solução:Procurar integrar plenamente a nova domadora nas atividades do 

clube e atividades das domadoras: 

 O Corpo Feminino do clube deve ter a preocupação de sempre estar ao lado da 
domadora recém empossada, dando a ela toda a informação necessária sobre o 

Convívio Leonístico. 
 Convidá-la para participar das atividades femininas do clube: Clube de Mães ou 

outras atividades desenvolvidas pelas domadoras. 
 Nunca se esquecer de cumprimentá-la pela data do aniversário de nascimento e 

casamento. 
 Sempre que possível faça com que ela participe da “ritualística” das assembléias 

do clube. 
 Quando houver uma reunião das domadoras, nunca esquecer de convidá-la. 

Observação: Nos meus 15 anos de Leonismo tive a oportunidade de presenciar a 
saída de companheiros pela insatisfação da sua domadora, que por não se “achar 

valorizada” pelo clube, deixou de freqüentar as reuniões e passou a exercer uma 

forte pressão para que seu Leão também deixasse o Leonismo. Entre o seu clube 
de Lions e o bom relacionamento conjugal, o Leão prefere o bom convívio com sua 

esposa. 
 

Causa: O companheiro antigo com potencial para as atividades 
Leonísticas sendo negligenciado pelo clube. 

Solução: Procurar integrar o associado mais antigo nas atividades e 

comissões do clube: 

 Os associados mais antigos têm o conhecimento inestimável e o discernimento 
de longos anos de serviço; são dedicados à perpetuação dos padrões e da 

imagem; pode-se confiar neles para a boa e completa execução de uma tarefa, 
sempre que a tiver oferecido, se for uma função que vale a pena e não apenas 

um gesto simbólico de respeitabilidade. 
 O clube possui um tremendo recurso que é largamente negligenciado: seus 

associados aposentados de suas empresas e profissões e freqüentemente 
dispensados do serviço ativo também em seus clubes que, quando utilizam seus 

recursos, na maioria das vezes só o fazem em parte e muito timidamente. 
 Os Leões mais velhos, como pessoas de mais idade em geral, não estão mental 

e fisicamente acabados. Este é um conceito antiquado. Considerem-nos e 
tratem-nos como vigorosos, vivos e ávidos para o ideal de servir. 

 O associado mais antigo poderá não se apresentar voluntariamente para o 
trabalho, porém tem uma atormentada necessidade de ser solicitado para 

trabalhar. 

 Quais programas atuais do seu clube se prestam melhor para terem como 
Presidentes de Comissão cabeças e corações mais velhos, particularmente onde 

seriam de vantagem nítida haver mais tempo disponível para dedicar ao serviço? 
 Poderia uma espécie de Conselho Consultivo de Leões Jubas Largas beneficiar a 

política e os programas de seu clube? 
Se tiverem em seus clubes associados mais antigos que podem proporcionar-lhes 

“quilometragem adicional”, tornem felizes seus clubes e aqueles associados 
recolocando-os no trabalho. Explorem estas possibilidades. 



107 

 

Observação:  

A baixa de companheiros antigos em sua maioria são motivada pela desmotivação 
por se sentir desprestigiado pelo clube quando não ocupam a presidência de uma 

comissão ou até não fazem parte de nenhuma delas. 

Quando fazem parte da diretoria do clube oferecem a ele o cargo de Diretor Vogal 
achando que este cargo é para quem está “em fim de carreira” e que não tem 

condições para ocupar outros cargos. 
Abaixo estão três falas de companheiro antigos desmotivados pelo Leonísmo 

1 - “Demiti-me do Lions quando me aposentei. Sou ex-presidente do meu clube. 
Durante longos anos fui muito ativo, mas nos últimos anos o clube parecia que não 

precisava mais de mim, parecia ter chegado a hora de deixá-lo. Agora, de certo 
modo, desejaria que não o tivesse feito, mas, suponho, é tarde demais.”, contou-

me o CL Paulo Roberto Lisboa. 
2 - “Sim, sou Leão”, confidenciou o CL Luiz Nunes Pereira. “Mas não faço mais 

grande coisa. Nunca me pedem nada e acho isso muito bom. Os  companheiros 
mais novos dirigem e fazem o trabalho, mais poder para eles. Já prestei bastante 

serviço, agora participo dos jantares e do companheirismo e isso é quase tudo. Meu 
clube não é mais como era antes, mas não me queixo, tive a minha vez.”  

3 - “Nós Servimos? ” Disse o CL Orlando Correia com um sorriso. “Esse lema já 

significou muito para mim outrora. Não tanto agora, contudo sou Associado 
Privilegiado com a idéia de sinônimo de aposentado. Confidencialmente, estou 

um pouco envergonhado de mim mesmo, acho que é sobretudo culpa minha que 
não seja mais um bom Leão. Devo dizer, porém, que meu clube facilitou-me o não 

fazer coisa alguma.”  
Não subestimem o valor dos associados antigos dos seus clubes. 
 

Causa: Falta de um melhor relacionamento entre os associados. 

Solução: Procurar melhorar o relacionamento entre os associados: 

 Cumprimentar os(as) associados(as) pelas suas datas comemorativas 
importantes.  

 Divulgar ao quadro social o sucesso obtido por associados(as) em suas 
atividades profissionais, sociais, estudos, etc..  

 Solidarizar-se com os companheiros(as) em suas dificuldades (doenças, 
falecimento de familiares, problemas profissionais, estudos, etc.  

 Estimular o companheirismo no clube, pois sem companheirismo não haverá 
coesão, não haverá entusiasmo, não se realizará um trabalho social positivo e 

não existirá Lions. 
 

 

Causa: Falta de motivação para participação na solução de 
problemas comunitários. 
 

Solução: Procurar motivar os(as) associados(as) de forma que participem  

da solução dos  problemas comunitários: 
 

 O clube deve desenvolver e implantar projetos na comunidade para manter 
permanentemente seus associados (as) unidos e motivados no trabalho 

comunitário, dentro do ideal de servir. 
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 O clube deve procurar desenvolver parcerias com empresas privadas e públicas 

em prol de projetos úteis à comunidade.  
 As atividades cívicas, culturais, ambientais e educacionais são bons exemplos 

que poderão ser apoiadas pelos clubes.  

 Mostrar ao novo associado as enormes possibilidades que o Lions oferece para 
servir. Assim ele ficará realmente extasiado com a beleza e a grandeza do nosso 

movimento. 
 

Causa: Reuniões mal programadas, com discussões fúteis, e 
sem obediência a um planejamento e horário 
previamente estabelecido. 

Solução: Planejar e programar para que as reuniões sejam proveitosas, 

interessantes, com cumprimento de horário para inicio e 
término: 

 Nas reuniões de diretoria, o (a) presidente deve preparar uma agenda com os 
assuntos a serem debatidos, não permitindo discussões paralelas com desvio do 

foco.   
 Nas AGOs, tomar todo o cuidado na escolha de local apropriado e montagem do 

protocolo. Comunicar com a devida antecedência os CCLL e CCALL que irão 

desempenhar funções, pois assim eles terão tempo para se prepararem e assim 
desempenhá-las a contento.  

 Deve-se evitar o improviso e procurar cumprir rigorosamente o horário, quer nas 
Reuniões de Diretoria, quer nas Assembléias Gerais Ordinárias.  

 

Causa: Altos custos do Leonismo para os associados. 

Solução: Os clubes devem procurar diminuir os custos para seus 

associados: 

Os custos das Taxas Distrital e Internacional são suportáveis. No entanto em 

muitos clubes as mensalidades são bastante elevadas, isto porque as despesas com 
os jantares são altas. A apreciação deste assunto depende não só das 

características próprias de cada clube, como também da maneira de ser e da 
vontade de seus membros, podemos apenas sugerir algumas idéias:   

 Pode-se substituir o jantar por cocktail. 
 Há clubes que realizam suas assembléias na residência de companheiros(as), 

reduzindo consideravelmente os custos;  
 Depende de cada clube encontrar dentre as sugestões e sua criatividade o ideal 

para seu caso particular. O importante é que os clubes analisem o assunto sob o 
maior número de ângulos possível, a fim de que realmente encontre a melhor 

solução.  
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O espírito do Lions 

O Espírito do Lions é a verdadeira essência da organização. Ele é invisível, 
intangível e às vezes inexplicável, mas assim é o aspecto mais real do Lions. Ele 

tem o poder de transformar contatos casuais em amizades duradouras, a discórdia 
em harmonia e a rivalidade em compreensão. O Espírito do Lions nos une com 

laços de tolerância e fraternidade e traz nobreza aos atos diários com o objetivo de 

servir, que é o verdadeiro propósito de nosso sublime movimento. 

O Lions não nos pede para sermos heróis nem para fazermos o impossível como 

prova de nosso desejo de servir. 

Não. O Lions é composto de pessoas comuns, mas são pessoas inclinadas a 

oferecer algo de si mesmas. Dispensando um pouquinho de seu tempo, de sua boa 
vontade, de sua experiência ou de sua sabedoria, os Leões garantem que algo será 

feito para preencher quaisquer necessidades. E, nesse processo, o Espírito do Lions 
transforma esses pequenos atos de servir em nobres missões. 

Procurando em meu arquivo de recortes encontrei uma estória, que adaptada ao 
assunto, serve para ilustrar o que é o Espírito do Lions. 

Como todos nós sabemos em muitos Lions Clubes existem aqueles membros que 
estão sempre dando desculpas (muito ocupados ou algo parecido) e tentam 

esquivar-se de sua parte no Serviço Leonístico do clube. 

Como um meio de “acender o espírito de servir nesses Leões de cadeira”, um 

presidente de um clube criou uma comissão denominada “Comissão de Serviço 

Uma Vez por Ano”.  

Seus membros eram aqueles que constantemente evitavam envolver-se em 

projetos do clube e que fazendo parte desta comissão comprometiam-se a realizar 
apenas um único serviço em um Ano Leonístico. 

Um dia, o Presidente do Clube chamou um desses membros e disse para ele: 

- “Ferdinando, hoje é o dia de realizar o seu único serviço anual”. Ferdinando 

respondeu imediatamente: - “Mas presidente, tem que ser hoje? Eu já estou tão 
ocupado! 

Então o presidente explicou: - “Nós realmente precisamos de sua ajuda. Nosso 
companheiro, Dr. Heróclito, está trabalhando em um subúrbio da cidade. Ele está 

cuidando de uma mulher muito pobre prestes a ter um bebê. Essa mulher vive 
completamente desamparada, tem um filho de cinco anos e não há ninguém para 

ficar com ele. O companheiro Heróclito me pediu para conseguir ajuda. Sua única 
tarefa esse ano, meu querido companheiro Ferdinando é ir agora mesmo pegar 

essa criança e tomar conta dela por algumas horas, somente até que tudo volte ao 

normal. Por favor, faça a sua parte”. 

O companheiro Ferdinando não teve alternativa. Entrou em seu carro e foi até o 

endereço que lhe foi dado. Mal havia chegado, o menino foi entregue aos seus 
cuidados e o companheiro Dr. Heróclito seguiu imediatamente rumo ao hospital. 

Ferdinando, com o menino sentado a seu lado no banco de passageiros, ligou o 
carro e dirigiu-se à sua casa. Durante o percurso podia sentir os olhos do menino 

fixos nele. Finalmente a criança perguntou: 
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- “O senhor é Deus?” 

Ferdinando perturbou-se e respondeu com um rosnado: “Não diga bobagem garoto, 
é claro que não!” 

Passaram-se alguns minutos e o garoto, insatisfeito com a resposta de Ferdinando, 

perguntou de novo: “O senhor é Deus?”. “Isto é ridículo! O que faz você pensar que 
eu sou Deus?”. 

E o garotinho olhou para ele inocentemente e disse: ”Mamãe estava chorando, com 
muitas dores e disse que nesta situação, só Deus pode nos ajudar. Você veio e nos 

ajudou, então eu pensei que você devia ser Deus”. 

Essas palavras simples, saídas da boca do menino, calaram fundo no coração do 

companheiro Ferdinando e o fizeram perceber que, às vezes, realizar um pequeno 
serviço é o suficiente para nos sentirmos um pouco como Deus. Desde então, 

Ferdinando jamais recusou nenhuma das excelentes oportunidades que teve para 
servir e ser útil... e, como Leão, fazer algo para ajudar seu semelhante. 

Servir traz felicidade. Servir conforta nossa alma e enriquece nossa percepção. 

“Servir aos outros é o aluguel que pagamos para habitar a Terra”. 
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O Leão e o Espírito de Servir 

Por dezenas e centenas de anos, pensadores, sábios e filósofos tentam descrever, 
dando uma explicação lógica sobre os modos de vida, a maneira de viver e de agir 

do ser humano. E todos chegam a um denominador comum: o homem é um animal 
gregário, que precisa de “um bando”, uma sociedade, para produzir os fatores 

necessários a sua plena felicidade. 

O ser humano, então, em sua busca pela felicidade, sai a percorrer mundos, 
ajudando a preencher espaços vazios na superfície terrestre e derrubando barreiras 

e fronteiras de línguas e costumes. Sai a procura de ouro, de dinheiro, de 
aventuras, de amor e conforto espiritual. Tudo em busca da felicidade. 

E, nestas buscas, sempre existe no mundo uma pessoa a procurar por outra. E 
quando estas pessoas se cruzam, pode ter se encontrado aí o amor, um grande 

negócio ou o início do caminho pela Paz Mundial. 

Foi assim que nasceu a Associação Internacional de Lions Clubes. Começou como 

um ideal de Melvin Jones, um empresário de Chicago. Ele acreditava que os clubes 
locais de homens de negócios deveriam ampliar seus horizontes, deixando as 

preocupações de ordem estritamente profissional, interessando-se na melhoria de 
suas comunidades e do mundo em geral. 

Graças ao espírito idealista e altruístico de Melvin Jones, naquele momento nascia a 

certeza de que o ser humano tinha um novo ideal a seguir. O de servir a 
humanidade, prestando-se de guia no inconstante caminho da paz duradoura. 

Neste já quase um século de vida, o Lions mudou muito. E quando mudamos é 
sinal que estamos crescendo. De todas as mudanças, só não mudou a sublimidade, 

a grandeza do ato de pessoas se unirem para servir. 

Dos erros que advém do nosso dia-a-dia, tiramos experiências gratificantes para 

edificar um futuro de sucesso. 

Hoje, fazendo uma avaliação do que se ganha ao ser Leão, posso concluir que se 

ganha prazer, um alívio d’alma de saber que você está cumprindo com sua parte no 
nobre ideal de servir ao próximo. 

Mas fazendo uma avaliação do Leão em si, podemos concluir que ele se divide em 

grupos nem sempre plausíveis. Podemos dividi-lo em três grupos distintos: 

1. Aqueles que são Leões porque envergam em sua lapela um Pim Leonístico, 

fazendo dele um símbolo de status, sem saber o que falar quando lhe são 
dirigidas indagações a respeito do que é o Lions Clube. 

2. Aqueles que são Leões porque também usam um distintivo na lapela, mas 
sabem muito bem o que falam, quando se trata de Lions. Tem consciência de 

que ser Leão é servir e que servir é uma atitude que parte direto do coração, 
sem passar pelo caminho lógico da razão. 

3. Aqueles que jamais ouviram falar em Lions Clube, mas são Leões porque tem o 
espírito de servir. Não foram fabricados, nem preparados e nem eleitos Leões. 

Suas consciências já despertaram para a nobre missão de servir. Já tomaram 
consciência de que seu êxito e sua felicidade dependem muito mais do seu servir 

à sociedade. 

Sabem que a amizade é uma força evangelizadora que faz o homem crescer e 

ser digno. Sabem que ser companheiro é sentar à mesa para dividir o mesmo 
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pão, compartilhando de fracassos e sucessos, na incerta busca do 

aprimoramento do ser. 

Sabem que existe uma força invisível que faz unir homens e mulheres para a 

prática do bem comum. Por tudo isto eles podem ser considerados Leões, 

mesmo sem serem associados de algum clube, porque eles estão cumprindo 
com suas missões de servir e não se importam com milhares de seres iguais a 

eles que podiam servir e não servem, pois sabem que um dia essa força invisível 
vai tocar o coração destas pessoas. 

E você, se enquadra em algum destes casos? 

Se você é um Leão que se preocupa, preocupe-se um pouco mais com seu clube. 

Com certeza seu clube tem associados do primeiro grupo. Faça uma análise 
criteriosa ao admitir um novo associado e não permita que os seus companheiros 

sejam apenas nomes ilustrando o quadro social. Faça com que sejam, antes de 
tudo, verdadeiros companheiros e reservas potenciais de liderança em direção ao 

Futuro Leonístico. 

- - - o o o - - - 

PS. Nos últimos anos o aumento de associados tem sido um dos objetivos de Lions 

Internacional e compartilhar o Lions com outras pessoas da comunidade é o único 

caminho que temos para alcançarmos com êxito o equilíbrio e o desenvolvimento 
do quadro social. 

Compartilhar é o caminho que leva um Lions a ter sucesso em seu projeto de 
desenvolvimento. Buscar na comunidade homens e mulheres que queiram praticar 

o ideal de servir e que se enquadrem dentro do grupo 3 citado acima. Estas 
pessoas já possuem o Perfil Leonístico preconizado por Melvin Jones, só temos que 

encontrá-las. E como encontrá-las? 

Para encontrá-las é necessário que cada leão assuma o compromisso de trazer para 

o convívio de todos, mais um companheiro. 

Um levantamento prévio e criterioso feito em nossa comunidade (parentes, amigos, 

clientes, fornecedores, profissionais liberais, empresários, funcionários públicos, 
etc.) pode revelar todas aquelas pessoas que preenchem os requisitos para se 

tornarem um grande leão.  

O raciocínio é matemático: se cada leão tiver em seu clube um afilhado com o seu 

Perfil Leonístico, este clube está fadado ao sucesso.  

Crescer o Lions com qualidade é compromisso, responsabilidade e dever de todos 
os leões. É a única e eficaz forma, tenho certeza. Lembremo-nos que se hoje 

estamos no Movimento Leonístico é porque no passado alguém lembrou-se de nós. 

Pelo futuro do Leonismo Brasileiro. Traga mais um, pelo menos um 

companheiro. 
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Pelos Meandros das Reuniões Leonísticas 

APRESENTAÇÃO  
 

Durante minhas visitas aos clubes, alguns companheiros presidentes solicitaram-

me matérias de orientação. Entretanto observei que em alguns clubes, os 
presidentes não dispunham de nenhuma informação prática de como conduzir as 

Reuniões Leonísticas, embora nossa associação lhes tivesse enviado. 

Aliado à preocupação dos governadores em ter um só Procedimento Leonístico nas 

reuniões dos clubes, dispusemo-nos a elaborar este pequeno trabalho, com a 

finalidade única e exclusiva de compilar as regras e normas sobre as Reuniões 
Leonísticas, nas diversas formas em que podem e são realizadas, reunindo inclusive 

todas as informações e recomendações que nos foi possível coletar a respeito. 

O presente trabalho teve sua base fundamental, como não poderia deixar de ser, 

no modelo de estatutos e no regulamento para os Lions Clubes, mas, também 
servimo-nos de várias Publicações Leonísticas editadas por verdadeiros “papas” em 

Assuntos Leonísticos, leitura de artigos publicados em diversos boletins de Clubes 
de Lions, em Instruções Leonísticas ouvidas em diversas oportunidades e nas 

inúmeras Reuniões Leonísticas que tivemos o ensejo de participar em clubes do 
Distrito LC-2 e mesmo em outros distritos. 

Seria enfadonho e talvez nem o conseguíssemos mencionar aqui todas as 
publicações das quais extraímos algumas idéias, entretanto, os conceitos aqui 

emitidos desde que não tenham sido publicados anteriormente, desde que não 
constem expressamente nas obras consultadas para este trabalho, devem ser 

interpretadas como opinião pessoal. 

O trabalho que ora apresentamos não é douto nem para doutos, devendo ser 
encarado, apenas como simples contribuição para aqueles que se interessam pelo 

assunto. Dúvidas porventura existentes, nós procuramos esclarecê-las nas mais 
diversas fontes, com a finalidade de extirpá-las, de uma vez por todas. 

As críticas, por certo, virão, e, sinceramente, esperamos que venham. Mas que elas 
sejam construtivas, a fim de que possamos aprimorar este trabalho, com vistas ao 

bem maior do Leonismo.  

Sugestões, por outro lado, serão muito bem recebidas, particularmente se partidas 

dos “experts” em protocolo e daqueles que o manipulam com mestria, com sutileza 
e flexibilidade, adaptando-o, quando necessário, aos imprevistos que possam 

surgir. 

Com esta humilde colaboração esperamos, muito em breve, podermos ter um só 

procedimento nas Reuniões Leonísticas dos nossos clubes.  
 

TIPOS DE REUNIÕES 
 

As Reuniões Leonísticas são de vários tipos e pretendemos, para cada um deles, 
tecer alguns comentários, ao mesmo tempo em que, vamos lembrar alguns 

detalhes importantes. 
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A fim de facilitar a nossa análise, relacionamos a seguir os vários tipos de Reuniões 

Leonísticas classificando-as segundo o nível em que são realizadas. 

1. Em nível de clube: 

   1.1 – Assembléia Geral. 

   1.2 – Diretoria  
   1.3 – Comissões  

2.   Em nível distrital: 

   2.1 – Comitê Assessor. 

   2.2 – Conselho Distrital. 
   2.3 – Convenção Distrital. 
 

Deliberadamente classificamos as conferências como realizadas em nível distrital, 

embora essas reuniões possam ser realizadas em qualquer nível, sendo portanto, 
mais freqüentes as conferências patrocinadas pelos distritos. 

Passaremos a seguir a tecer alguns comentários sobre cada tipo de reunião acima 

mencionada. 

ASSEMBLÉIA GERAL 
 

De todos os tipos de Reunião Leonística, a mais comum e a mais importante é, sem 
dúvida alguma, a Assembléia Geral, quer pela freqüência com que é realizada, quer 

pela sua própria finalidade e inclusive, pelas suas formalidades. 

Havendo dois tipos de Assembléia Geral, como veremos mais adiante, trataremos 

primeiramente, do que ambas têm em comum, dizendo, as peculiaridades ou 
características que são aplicáveis tanto para uma quanto para outra. 

A Assembléia Geral é presidida pelo Presidente do Clube e em suas faltas ou 
impedimentos, pelos Vice-Presidentes na ordem decrescente. É constituída com 

mais da metade dos associados ativos e suas decisões são tomadas pela maioria 

dos presentes. As suas resoluções têm caráter irrecorrível e somente podem ser 
reformuladas em outra Assembléia Geral. 

A Assembléia Geral é o órgão máximo do clube, portanto, todas as decisões que 
digam respeito à responsabilidade dos associados, devem ser tomadas pela 

Assembléia Geral. 

Não poderão, entretanto, serem levadas à Assembléia Geral, propostas ou 

sugestões de serviços que não tenham sido aprovadas pela Reunião de Diretoria. 

Na Assembléia Geral, assim como em qualquer Reunião Leonística, é 

expressamente proibido fazer solicitação de fundos ou pedidos semelhantes aos 
associados, visitantes ou convidados, mesmo que sejam condicionados a 

pagamento futuro. 

Em todas as assembléias realizadas, deverá ser lavrada, pelo secretário, a 

respectiva ata. O secretário deverá, também, manter um registro de presença às 
Assembléias Gerais, do qual constarão não apenas os associados do clube, mas 

também, as Autoridades Leonísticas, Civis e Religiosas, os companheiros visitantes 

e os convidados do clube ou dos associados.  
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O secretário deverá remeter para a governadoria o comprovante de 

comparecimento de companheiros de outros clubes para efeito do concurso de 
companheirismo do distrito. 

As Assembléias Gerais classificam-se em Ordinárias e Extraordinárias: 
 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) 
 

As Assembléias Gerais Ordinárias devem realizar-se, no mínimo uma vez por 
mês e são dedicadas ao desenvolvimento do companheirismo e do Leonismo, bem 

como à ratificação das decisões da Reunião de Diretoria que lhes forem 
apresentadas e que digam respeito às responsabilidades dos associados. 

O modelo de estatuto não prevê a convocação dos associados para as Assembléias 
Gerais Ordinárias. A diretoria deverá decidir quais os dias e em que local deverão 

ser realizadas, bem como o horário de início (de preferência 20h30m) e término 
das mesmas, dando conhecimento a todos os associados. 

Cabe destacar, porém os seguintes casos de Assembléia Geral Ordinária, nas quais 
é obrigatória a convocação: 

1) A Assembléia Geral Ordinária  que, designada pela diretoria, será celebrada no 
mês de março à qual será apresentada uma relação de associados para os vários 

cargos eletivos do clube, convocação essa que deverá ser feita por escrito, pelo 

secretário, com antecedência mínima de dez dias. 

2) A Assembléia Geral Ordinária para a eleição da nova diretoria que deverá 

realizar-se por designação da diretoria, na primeira quinzena do mês de abril, cuja 
convocação também será feita por escrito, pelo secretário com a antecedência 

mínima de quatorze dias. Na convocação, deverão constar os nomes dos candidatos 
escolhidos. 

3)  Assembléia Geral de Eleições, designada e convocada por escrito pela diretoria, 
com a antecedência mínima de quatorze dias, caso ocorra hipótese de 

impedimentos ou de vacâncias simultâneas, de modo a não permitir o 
preenchimento dos cargos de presidente, primeiro vice-presidente e segundo vice-

presidente. 

Nos casos acima citados devem ser por dispositivo estatutário, cumpridas as 

formalidades de convocação, sem as quais, as decisões dessas assembléias 
poderão ser anuladas. 

Nas Assembléias Gerais a observância do Cerimonial Leonístico deve ser rigorosa, 

pois é justamente nessas reuniões onde o Protocolo Leonístico mais se caracteriza e 
evidencia. 

Frequência.  

A freqüência dos associados ativos à Assembléia Geral Ordinária é obrigatória e 

poderá ser excluído o associado que faltar a quatro reuniões consecutivas ou a seis 
alternadas, a critério da diretoria, ouvida a Comissão de Freqüência. 
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á quando convocada pela 
diretoria, por iniciativa própria ou a requerimento subscrito por um terço dos 

associados ativos. Estas assembléias devem ser convocadas por um mínimo de 
cinco dias de antecedência e deliberação exclusivamente sobre assuntos constantes 

do aviso de convocação. 

A Assembléia Geral Extraordinária convocada especialmente para tratar da 

dissolução do clube, deverá ser feita com a antecedência mínima de quatorze dias. 

Neste caso a deliberação só poderá ser tomada com a aprovação de três quartos da 
totalidade dos associados.  
 

CERIMONIAL LEONÍSTICO 

Sob este título, reunimos uma série de fatores cuja observância nas Reuniões 

Leonísticas é obrigatória, muito embora nem todos se constituam propriamente em 
disposições estatutárias ou regimentais, mas, que são indispensáveis para 

caracterizarem as Reuniões Leonísticas. Estes fatores são: 

O Arranjo Físico. 

A Abertura das Reuniões. 
O Encerramento das Reuniões. 

O Protocolo Leonístico. 

O Arranjo Físico  

Como os demais fatores, o arranjo físico, é muito significativo para caracterizar as 

Reuniões Leonísticas. Não se trata de arranjo puro e simples das mesas e cadeiras 
que devem acomodar os participantes. Se bem que é mais recomendável que todos 

os participantes fiquem acomodados no mesmo nível, esta posição não é o fator 
primordial. Os fatores que, dentro deste item, consideramos preponderantes, são 

os seguintes:  

1)  A presença, obrigatória, na sala de reuniões das bandeiras Brasileira e da 

Associação Internacional de Lions Clubes. Alguns clubes costumam manter 
presentes, também a Bandeira do Estado do qual faz parte. Outros clubes usam, 

inclusive, a Bandeira do Município e há clubes até que, para simbolizarem a 
condição internacional dos Lions Clubes, mantêm bandeiras de outras nações. 

Queremos salientar mais uma vez que a obrigatoriedade é de se manter a Bandeira 

Brasileira e da Associação, entretanto, o mais comumente observado nas reuniões 
de nossos clubes é manter também a bandeira do Estado. Quanto às demais 

bandeiras, é questão de decisão do clube. 

2)  A posição da Bandeira Brasileira é regulada por lei específica e cabe aqui, 

prestar algumas informações a respeito. A Bandeira Nacional, em todas as 
apresentações no Território Nacional, ocupa lugar de honra e deverá permanecer 

em posição central, ou a mais próxima do centro e à direita deste, quando com 
outras bandeiras, pavilhões, ou estandartes em linhas de mastros, panóplias, 

escudos ou peças semelhantes. A Bandeira Nacional deve permanecer à direita de 
tribunas, púlpitos, mesas de trabalho ou de reunião. 
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Considera-se a direita do dispositivo (panóplia) de bandeira, a direita de uma 

pessoa colocada junto a ele e voltada para a platéia, ou de um modo geral para o 
publico que observa o dispositivo. 

3)  O sino e o martelo, símbolos que são da autoridade do Presidente, devem ser 

postados a sua frente, sobre a mesa e ao alcance de sua mão, para que possam ser 
usados durante a reunião.  
 

A abertura das reuniões 

A abertura das Reuniões Leonísticas compreende três fases, a saber: 

1)  Palavras iniciais do presidente: conforme recomendações do Conselho Nacional 

de Governadores - CNG, o presidente deverá abrir a reunião proferindo as 
seguintes palavras: “Invocando a Deus pela grandeza  da pátria e pela paz entre os 

homens, declaro aberta esta reunião”.  

2) A seguir o presidente solicita a algum companheiro que faça a leitura da 

Invocação a Deus, cujo texto deixamos de transcrever. 

A Invocação a Deus pode ser feita por qualquer pessoa, mesmo não sendo leão, 
porém, a preferência deve recair em CCLL do clube, previamente avisado para esta 

missão.  

Por último, cabe esclarecer que a Invocação a Deus é uma oração, e, como tal, não 

recebe palmas no seu final, como já vimos acontecer em alguns clubes. 

3) O presidente solicita a todos os presentes que entoem a primeira estrofe e o 

estribilho do Hino à Bandeira em homenagem a Bandeira Nacional. 

Observações:  

Você por certo já deve ter visto em visitas a clubes, alguns presidentes convidar, 
antes do canto do hino, fulano para guarnecer a Bandeira Nacional, sicrano para 

guarnecer a Bandeira do Estado, beltrano para guarnecer o Bandeira do Lions, etc., 
formando uma verdadeira barreira humana à frente das bandeiras. Em Portugal 

esta atitude é utilizada . O que sabemos é que a Lei nº 5.700, de 1º de setembro 

de 1971, não faz nenhuma referência a guarnecer e muito menos desfraldar o 
Pavilhão Nacional em tais circunstâncias.  

Pergunta que se ouve com freqüência:  

-Quantas bandeiras devem fazer parte da panóplia?  

Particularmente, somos de opinião que bastam três: a Nacional, ocupando o lugar 
de honra, a do Estado, à direita (considerando o observador de costas para a 

panóplia, e, finalmente, à esquerda, a do Lions). 

Nada impede, no entanto, que outras bandeiras a integrem. 

-E o Estandarte do Clube, onde fica? 

O Estandarte do Clube deve, de preferência, ficar atrás da mesa da presidência, 

bem no centro, numa altura que ele fique totalmente visível. Não é concebível uma 

Assembléia Geral sem o Estandarte do Clube. 

-Quando se deve cantar ou tocar o Hino Nacional? 

Nas reuniões solenes usa-se também, cantar ou tocar o Hino Nacional, em vez do 
Hino à Bandeira. Nas reuniões em que são recebidas autoridades de outros países, 
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pode ser tocado o Hino Nacional do país dessas autoridades o que, entretanto, não 

é obrigatório. Torna-se obrigatório, porém, quando se recebe a visita oficial do 
Presidente Internacional. 

O Encerramento das Reuniões  

Antes de encerrar a Assembléia Geral Ordinária (AGO), recomenda-se que o 
presidente deve agradecer os CCLL que participaram da assembléia, são eles: 

Secretário, Tesoureiro, Diretor Social, Mestre de Cerimônia, Diretor Animador, etc. 

Este item compreende duas fases: 

1) A leitura da Oração pelo Brasil. 

2) A saudação à Bandeira Nacional, através de uma vibrante salva de palmas. 

A salva de palmas é a homenagem que, frequentemente, se faz ao Pavilhão 

Nacional ao final dos Eventos Leonísticos e constitui forma de saudação não 
autorizada, especificamente, pela Lei nº 5700, no seu parágrafo único (“... é 

vedada qualquer outra forma de saudação”). 

O ideal é que o presidente da reunião use a expressão: “Reverenciemos o 

Pavilhão Nacional e saudemos todos os presentes nesta reunião com uma 
vibrante salva de palmas”. Esta é uma saída até que se altere ou corrija a lei 

acima citada. 

É oportuno salientar que na abertura e no encerramento das reuniões, todos os 

presentes devem manter-se de pé, em atitude do mais profundo respeito. 

Com referência à leitura da Invocação a Deus e da Oração pelo Brasil, é de nossa 

opinião que devem ser feitas somente por CCLL e domadoras. 
 
 

O Protocolo Leonístico  
 

“Protocolo, a ciência de sentar. É tão importante que, por desconhecimento 
desta “ciência”, Presidente de Clubes se demitem, Governadores de 

Distrito são execrados, malditos mesmo, por seus companheiros. 
Dirigentes Internacionais são criticados, tudo por desconhecimento desta 

“ciência”. E ela é tão simples. Basta conhecê-la e colocá-la em prática. 
Afinal, Lions Clube Internacional, por decisão da diretoria oferece aos 

Leões do mundo um esquema simples de ser seguido”. Enfatiza o PDI Áureo 

Rodrigues em sua 36ª edição do LEÃO SABIDO. 

O Protocolo Leonístico nada mais é do que a ordem de preferência na nomeação, na 

localização de seus lugares na mesa principal e no uso da palavra livre pelas 
Autoridades Leonísticas. 

Cabe salientar que o primeiro lugar de honra ficará à direita do presidente, o 
segundo à esquerda do secretário e assim sucessivamente. 

Para ilustrar a formação da mesa, apresentaremos o seguinte esquema, que reflete 
a posição dos lugares na mesa principal, visto de frente:  

AUDIÊNCIA 
 

( 7 )        ( 5 )        ( 3 )        (1 - P )        ( 2 )        ( 4 )        ( 6 ) 
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Os lugares são ocupados como segue: 

(1) - Presidente 

(2) – Secretário (quando houver Orador Principal este ocupará o lugar número 2) 

(3) - Convidado de Honra ou a maior Autoridade Leonística presente, e assim 

sucessivamente.  

Os Dirigentes Leonísticos serão nomeados e deverão ser localizadas na mesa 

principal, na seguinte ordem: 
 

(1) Presidente da Reunião 
(2) Orador convidado ou Convidado de Honra  

(3) Governador do Distrito 
(4) Governadores de Distritos...................................................................... (a) 

(5) Ex-Governadores Imediatos do Distrito.................................................... (b) 
(6) Vice-Governadores de Distrito................................................................ (a) 

(7) Ex-Governadores de Distrito................................................................... (c) 
(8) Secretários de Distrito........................................................................... (a) 

(9) Tesoureiro de Distrito............................................................................ (a) 
(10)  Presidentes de Região......................................................................... (a) 

(11) Presidentes de Divisão......................................................................... (a) 

(12) Assessores Distritais............................................................................ (a) 
(13) Presidentes de Clube........................................................................... (a) 

(14) Ex-Presidentes de Clube Imediatos........................................................ (a) 
(15) Vice-Presidente do Clube...................................................................... (a) 

(16) Secretário do Clube............................................................................. (a) 
(17) Tesoureiro do Clube............................................................................. (a) 

(18)  Ex-Presidentes de Clube...................................................................... (a) 
 

Observação: Havendo Autoridades Leonísticas a nível internacional ou de Distrito 
Múltiplo, reorganizar a disposição das autoridades na mesa. 
 

Explicação das notas usadas acima:  
 

(a) Quando houver mais de um presente, eles serão apresentados em ordem 
alfabética tendo por base seu sobrenome. Se a primeira letra for a mesma, 

prossiga para a segunda, e assim por diante. Se os sobrenomes forem idênticos, o 
mesmo procedimento deverá ser observado para com o nome; se estes forem 

iguais, então o outro nome. No improvável evento de dois nomes serem idênticos, 
a pessoa com mais tempo de afiliação à Associação deverá ter precedência. 

(b) Quando mais de um estiver presente, aquele que desempenhou o cargo mais 

recentemente terá precedência, e assim por diante. 

(c) Quando mais de um estiver presente, a precedência será igual a dos Ex-

Governadores Imediatos do Distrito (veja (b) acima). Quando mais de um Ex-
Governador de Distrito que tenha desempenhado a função no mesmo exercício 

estiver presente, então o critério especificado na letra (a) deverá ser observado. 

Comentários Gerais   
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Se estiverem presentes autoridades civis, militares e religiosas e ainda convidados 

especiais, deverão ser intercaladas com as Autoridades Leonísticas, a partir do 
lugar número (3) observadas as regras do protocolo. 

Somente o Orador Oficial fará a citação de todos os componentes da mesa 

principal, os demais oradores dirigir-se-ão à mesa principal na seguinte ordem: CL 
Presidente, Dirigentes Leonísticos, autoridades civis, militares e religiosas (quando 

presentes) 

Quando as esposas estiverem presentes. Estas deverão sentar-se à esquerda de 

seus esposos quando estiverem no lado direito da mesa, e à direita quando 
estiverem no lado direito da mesa. No caso do orador principal ser uma senhora, e 

seu esposo ou outro acompanhante estiver presente, este deverá sentar-se à sua 
direita. 

Quando o Leão tiver mais de um título, ele deverá ser identificado pelo título mais 
alto. Recomenda-se que os Companheiros de Melvin Jones sejam identificados em 

grupo. 

Quando o orador for apresentado, sua condição de Companheiro de Melvin Jones 

deverá ser mencionada. 

A concessão da palavra livre aos Dirigentes Leonísticos deverá ser feita na ordem 

inversa da acima indicada, ou seja, a mais alta autoridade presente é a última 

pessoa a usar a palavra. 

Mesas Principais Múltiplas 
Se houver mais de uma mesa principal, a mesa de mais alto nível será considerada 
a primária. É necessário ter cuidado de não se colocar leão de mesmo nível em 

mesas diferentes. 
 

Apresentação da Mesa Principal  
A apresentação da mesa principal deverá ter início com o dirigente da reunião, e 
continuar a partir da pessoa de menor cargo na ordem de precedência até o mais 

alto cargo. Quando as esposas estiverem presentes à mesa principal, elas deverão 
ser apresentadas com seus esposos. Exemplo: “CL Presidente da Região A, Pedro 

Flores e sua esposa Rosa”.  
 

Protocolo Oficial a Nível de Clube  
 

(1) Presidente do clube 

(2) Ex-Presidente Imediato do Clube. 
(3) Vice-Presidente do Clube (pela ordem). 

(4) Secretário do Clube. 
(5) Tesoureiro do Clube. 

(6) Diretores Vogais 
(7) Diretor Social 

(8) Diretor Animador 
(9) Ex-Presidentes do Clube. 

 

O PROGRAMA DAS REUNIÕES 
 

O programa das reuniões é fator fundamental para o êxito das mesmas. 
Obviamente, a perfeita execução do programa é complemento indispensável, pois 

nada servirá um programa bem elaborado, se a sua execução é mal feita. 
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Tão importante é a elaboração do programa das reuniões que essa tarefa deve ser 

dada a uma comissão especial, chamada Comissão de Programas, cujas 
atribuições, capitulada no artigo 31 do regulamento, permitimo-nos transcrever a 

seguir, por ser oportuno: 

 Elaborar o programa anual para as Assembléias Gerais do Clube, considerando 
as instruções de Lions Internacional, do Distrito e os programas das demais 

comissões aprovados pela diretoria. 

 Preparar, ou delegar competência a outra comissão para que faça o programa 

de cada assembléia, o qual deverá ser submetido à diretoria na reunião anterior 
à realização da assembléia. 

 Organizar detalhadamente os programas aprovados. 

 Assistir o Mestre de Cerimônias na execução do programa. 

 Zelar para que as reuniões comecem e terminem na hora marcada e se 
realizem conforme o programa elaborado. 

 Organizar programas festivos com a família dos associados: Noite das 
Domadoras, excursões campestres, participação de show, etc. 

 Organizar, de acordo com o Presidente de Divisão, reuniões festivas em 
conjunto com os clubes da divisão. 

 Elaborar programas especiais para promover a data da fundação do clube e 

para receber o Governador do Distrito ou outros Dirigentes Leonísticos. 

 Tomas todas as providências necessárias para que as reuniões sejam 

agradáveis e ao mesmo tempo cumpram os objetivos protocolares.  
 

 

SUGESTÃO PARA UMA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  (AGO) 
 
 

Composição da mesa  
 

Comentário: 
 

É atribuição do Diretor Social compor a mesa da presidência. 

Os componentes que formarão a mesa principal serão chamados, na devida ordem 
de precedência: nomes, cargos, funções e outros dados complementares julgados 

necessários referentes às autoridades, Dirigentes e ex-Dirigentes Leonísticos, 
convidados e visitantes. 
 
 

ROTEIRO DA ASSEMBLEIA 
 

 
 

PRESIDENTE (SINO) - Invocando a Deus pela grandeza da Pátria e pela paz 

entre os homens, declaro aberta esta Assembléia Geral Ordinária do Lions de São 

Paulo. 
 

(SINO) Convido o CL e/ou CaL ________________________  para proceder a 
Invocação a Deus.  

Comentário:  
 

A Invocação a Deus pode ser feita por qualquer pessoa, mesmo não sendo Leão, 

porém, a preferência deve recair em CCLL do clube, previamente avisado para 
essa missão. 
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Não há um modelo padronizado e obrigatório, mas sim uma “Invocação a Deus” 

recomendada pelo Conselho Nacional de Governadores (CNG), através da 
Resolução nº 14 – 62/63, que todos ouvimos, com freqüência, no início de nossas 

reuniões. 
Por último, cabe esclarecer que a “Invocação a Deus” é uma oração, e, como tal, 
não recebe palmas no seu final, como já vimos acontecer muitas vezes em alguns 

clubes e também deve reinar silêncio absoluto. 
 

(SINO) Voltados ao Pavilhão Nacional, convido os CCLL, LEOs, Castores, 
domadoras e convidados para entoarem comigo, com vibração patriótica a primeira 

estrofe e o estribilho do Hino à Bandeira. 
Sentem-se, por favor. 

 

(SINO) - NOMEAÇÃO DO MESTRE DE CERIMÔNIA  
Nomeio o CL e/ou CaL________________________________ para exercer o cargo de Mestre de 

Cerimônia desta Assembléia e convido-o para vir à mesa receber o medalhão que é o  símbolo da função.   

Comentário: 
O cargo de Mestre de Cerimônia só pode ser exercido por Companheiro Leão. 
O CL deve ser previamente avisado que ocupará este cargo. 
O Mestre de Cerimônia deve, toda vez que usar da palavra, ficar de pé.  

O Mestre de Cerimônia não deve tocar no medalhão. O presidente coloca e retira o medalhão do pescoço do 

Mestre de Cerimônia. 

Há clubes que adotam a atuação do Mestre de Cerimônias apenas em reuniões especiais. Somos de parecer 

que o Mestre de Cerimônia deve atuar em todas as reuniões, mesmo nas mais íntimas adotando-se um 

sistema de rodízio entre os companheiros, permitindo assim, a todos ou a uma grande parte, de se 

familiarizarem com essa função. 

A atuação do Mestre de Cerimônia terminará antes dos períodos da Jaula Aberta ou da Palavra Livre. 

 

MESTRE DE CERIMÔNIA 
  

Agradeço a missão honrosa que me foi confiada e tudo farei para desempenhar 
minhas funções da melhor maneira possível. 

Comunico aos CCLL presente que as inscrições para a Jaula Aberta deverão ser 

feitas comigo. 

Agora transfiro a palavra para o Diretor Social. 

DIRETOR SOCIAL   

Saúda os visitantes. 
Anuncia o cardápio da noite. 

Anuncia as Datas Cívicas e Leonísticas do mês. 
Anuncia os aniversariantes do mês. 

 

(SINO) - MESTRE DE CERIMÔNIA  
 

 

Passo a palavra ao secretário, CL Antônio Cruz. 
SECRETÁRIO 

            

1 - Procede a leitura da ata da Assembléia anterior. 
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Comentário:  
Depois de lida a ata, o CL Presidente a submete à apreciação dos presentes 
(discussão) e, finalmente, à votação (com ou sem emendas). Alguns clubes 

costumam enviar a ata via Internet ou correio aos companheiros, evitando assim 
a leitura da mesma.  
  

2 - Leitura e relato sintético das correspondências recebidas.  
 

Comentário: 
O CL Secretário não se deve deter na leitura de toda a correspondência recebida, 

mas fazer uma síntese tão perfeita quanto possível do conteúdo da mesma. 
Todavia, é aconselhável que a correspondência recebida de Lions Clube 
Internacional e da Governadoria do Distrito, desde que não demasiadamente 

longa, seja, em princípio, lida no seu inteiro teor. 
 

3 - Relato a respeito das correspondências expedidas 
 

Comentário: 
Deve-se fazer um relato sucinto das correspondências expedidas. 

  
4 - Outros assuntos (se for o caso) 
 

Comentário:  
Evidentemente, se o CL Secretário tiver outros assuntos a tratar, este é o 

momento apropriado. 
  
 

(SINO) – MESTRE DE CERIMÔNIA 

Passo a palavra ao Tesoureiro, CL Antonio Feliz. 

  

TESOUREIRO 
 

Comentário:  
Antes de mais nada, devemos nos lembrar de que o Tesoureiro não é cobrador, 

cabendo aos CCLL, portanto, procurá-lo para saldarem seus débitos para com o 
clube, o distrito, a Associação Internacional de Lions Clubes e outros. 
  

1 - Dá informações sobre o movimento financeiro, mencionando saldo das contas 

administrativa e atividade.  
 

Comentário:  
O CL tesoureiro deve apresentar à assembléia a situação financeira do clube 

relativa aos dois fundos, na data da reunião. 

  

2 - Outros assuntos (se for o caso) 
 

Comentário:  
Aqui podem ser tratados pelo CL Tesoureiro, dentre outros, quando for o caso, os 
seguintes assuntos: CCLL em atraso com suas mensalidades (de preferência, sem 
citar nomes). Despesas extraordinárias com reuniões destinadas a recepcionar 

Dirigentes Leonísticos, a comemorações de datas significativas e à posse da 
diretoria, contribuições relativas às quotas internacional e distrital, quando não 

incluídas na mensalidade etc. 
 

(SINO) - MESTRE DE CERIMÔNIA 
  

Comunico aos presentes que a reunião será interrompida por 30 minutos para ser 

servido o jantar. 
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Comentários:  

Muitos clubes promovem o jantar no meio da reunião para evitar que o mesmo 
seja servido no final da reunião, evitando assim o “adiantado da hora”. 

O Diretor Animador poderá utilizar o período do jantar para fazer a sua parte, 
inclusive com a apresentação de números musicais, sorteios de brindes, alegrar o 
ambiente e principalmente cobrar multa dos companheiros que não estiverem 

usando Pins Leonísticos (R$ 10,00 para a Verba de Atividades). 
  

APÓS O JANTAR 
 

(SINO) – MESTRE DE CERIMÔNIA 
  

Comunico aos presentes que entraremos no período de Instrução Leonística. A 
instrução será proferida pelo CL e/ou CaL _________________________________ 
 

Comentários: No período de Instrução Leonística só poderá ser abordado 

assunto sobre o Lions. 

 

A Instrução Leonística poderá ser feita por CL e/ou CaL de outro clube, porém, a 
preferência deve recair em companheiro do clube. O tempo de duração é de no 

máximo 05 minutos. 

Como é evidente, ela deve ser preparada com antecedência (o que, 

lamentavelmente, nem sempre acontece). Tal procedimento, a nosso ver, oferece 
as seguintes vantagens: 

1) Obriga o CL a pesquisar e a se preparar convenientemente. 

2) Faz com que ele se aprimore um pouco mais no conhecimento da Doutrina 
Leonística. 

3) É mais simpático para os CCLL ouvintes. 
4) É fator importante para desinibir o companheiro, que, assim, vai se 

acostumando e se preparando para, quando necessário, enfrentar outros 

públicos.     

(SINO) – MESTRE DE CERIMÔNIA 
 

Convido a Diretora Social acompanhada por uma domadora para efetuar a entrega 

de flores para as domadoras aniversariantes do mês. 

(SINO) - MESTRE DE CERIMÔNIA (encerramento das funções) 
 

CL Presidente Rogério Prieto agradeço a deferência da nomeação para ser o Mestre 
de Cerimônia desta AGO e me coloco à disposição sempre que for solicitado. 

Devolve o medalhão ao CL Presidente. 
 

(SINO) – PALAVRAS DO PRESIDENTE  
 

Comentário: 
Este é o momento propício para o CL presidente tratar do assunto principal da 
reunião, se houver, e de outros assuntos rotineiros, devendo esforçar-se, no 

entanto, para que sua fala não seja monótona, cansativa e demasiadamente 
longa.  
 

(SINO) – PRESIDENTE  (abertura da jaula) 
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Declaro a Jaula Aberta, ficando a palavra à disposição dos CCLL inscritos por no 

máximo 05 minutos cada um. Com a palavra o CL e/ou CaL  
___________________________________________________________. 
 

Comentário: 
Antes de abrir a jaula, o secretário já deve ter em mãos a relação, onde conste o 

nome dos CCLL inscritos em Jaula Aberta, fornecendo-a ao presidente para a 
chamada na ordem. A JAULA ABERTA É PRIVATIVA DOS LEÕES. 

Dependendo ao adiantado na hora, o critério de abrir ou não a jaula, é do 
presidente. 
A Jaula Aberta destina-se a breves comunicações por parte de CCLL previamente 

inscritos, e não a longas e enfadonhas divagações, como, com freqüência, temos 
observados em muitos clubes visitados. Numa ocasião dessas que o CL 

Presidente, de maneira firme, mas educada, tem obrigação de interferir, 
solicitando ao companheiro que simplifique a sua fala, não só para dar 
oportunidade a outros companheiros, como, também, para que não seja 

ultrapassado o tempo para a reunião. 
 

 

(SINO) – PRESIDENTE (palavra livre ) 
 

Comentário: 
 

É o tempo destinado numa Reunião Leonística, em que, também os presentes, não 
pertencentes ao Lions possam se pronunciar usando da palavra. 

 
Entramos no período da Palavra Livre, ficando a palavra à disposição dos inscritos 

por um período máximo 03 minutos cada um. Com a palavra 
___________________________________________. 

 

(SINO) - PALAVRA DE AUTORIDADE E/OU DIRIGENTES LEONÍSTICOS 
 

Comentário:  
No caso da presença de Dirigentes Leonísticos, o Presidente do Clube, faculta a 

essas autoridades o uso da palavra, seguindo as Normas Leonísticas (inscrição 
prévia). O último a falar será sempre o Governador do Distrito. 

 

(SINO) – ENCERRAMENTO 
 

Quero agradecer a presença das autoridades presentes, dos CCLL, domadoras e 

convidados na reunião desta noite e peço ao CL, CaL ou domadora 
__________________ que proceda a leitura da Oração pelo Brasil. 
Ao declarar encerrada a presente assembléia, convido a todos para homenagearmos o Pavilhão Nacional e 

demais bandeiras da panóplia com uma calorosa salva de palmas. (SINO) 

 

Comentário: 
A saudação à Bandeira Nacional, através de uma vibrante salva de palmas. 
A salva de palmas é a homenagem que, frequentemente, se faz ao Pavilhão 

Nacional ao final dos Eventos Leonísticos e constitui forma de saudação não 
autorizada, especificamente, pela Lei nº 5700, no seu parágrafo único (“... é 

vedada qualquer outra forma de saudação”). 
O ideal é que o presidente da reunião use a expressão: “Reverenciemos o 
Pavilhão Nacional e saudemos todos os presentes nesta reunião com uma 

vibrante salva de palmas”. Esta é uma saída até que se altere ou corrija a lei 
acima citada. 
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REUNIÃO DE DIRETORIA 
 

As Reuniões de Diretoria classificam-se em ordinárias e extraordinárias. 

As Reuniões Ordinárias deverão realizar-se pelo menos uma vez por mês e as 
Reuniões Extraordinárias, quando convocadas pelo presidente ou a requerimento 

expresso e fundamentado de, no mínimo, cinco associados ativos e em pleno gozo 
de seus direitos. 

A presença dos membros da diretoria é obrigatória e perderá o mandato o diretor 
que faltar sem justificativa a critério da diretoria, a quatro reuniões consecutivas ou 

a seis alternadas no Ano Leonístico.  

As Reuniões de Diretoria serão instaladas com mais da metade de seus 

componentes e as decisões serão tomadas pela maioria dos presentes, salvo 
disposição em contrário. 

Os demais membros do clube poderão participar das Reuniões de Diretoria a 

convite desta, por iniciativa própria ou para compensar falta à Assembléia Geral. Os 
associados poderão, também, participar das discussões dos assuntos tratados, não 

podendo, entretanto, votar. 

A reunião é presidida pelo Presidente do Clube e, em suas faltas ou impedimentos, 

pelos Vice-Presidentes na ordem decrescente. 

Nas Reuniões de Diretoria são apresentados e aprovados os programas e propostas 

elaboradas pelas diversas comissões, são aprovadas as admissões e exclusões de 
associados e são tratados e discutidos todos os assuntos de interesse do clube. 

Não existem normas sobre a convocação às Reuniões de Diretoria, entretanto, é de 
uso generalizado a fixação das mesmas no Catálogo Oficial do clube. 

O secretário deverá lavrar as atas das Reuniões da Diretoria, bem como manter um 
registro de presença às mesmas. 
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 ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE DIRETORIA 

 

DIA  ___ DE  ___________________ DE  2011 
 

Comentário: Duração máxima: 60 minutos. 
 

Composição da mesa  

Este item pode ser dispensado, exceto se presente algum Dirigente Leonístico que 

deva ser convidado a participar da mesa, mesmo sendo do próprio clube. 

O secretário e o tesoureiro fazem parte da mesa, sentando-se ao lado do 

presidente. 
 

(SINO) ABERTURA  

Invocando a Deus pela grandeza da Pátria declaro aberta a 1ª... 6ª... 11ª...  

Reunião de Diretoria do Lions de São Paulo.  

Convido o CL e/ou CaL _______________________ para fazer a leitura da 

Invocação a Deus. 
 

PRESIDENTE - SAUDAÇÃO AO PAVILHÃO NACIONAL 
 

Peço a todos que saúdem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas. 

Comentário: Numa Reunião de Diretoria não há a necessidade de cantar o Hino 

a Bandeira. 

 

PRESIDENTE - Solicito ao CL Secretário que faça a chamada para verificação se 

há “quorum” para as decisões da diretoria. 

Comentário: O “quorum” necessário para as decisões da diretoria é a 

participação da maioria dos CCLL diretores. 
 

PRESIDENTE - Solicito ao companheiro Secretário que faça a leitura da ata da 

reunião anterior. 
 

PRESIDENTE - Submeto a ata da reunião anterior para apreciação, discussão e 

aprovação.  (SINO) - APROVADO 

Comentário: 

O CL secretário deverá: 
 Proceder à leitura da correspondência recebida e expedida. 
 Dar ciência à diretoria de suas providências com relação às obrigações com o 

Lions Internacional e a Governadoria do Distrito. 

 Fazer alguma explanação, que se fizer necessário, dentro dos assuntos da 
secretaria. 

 

PRESIDENTE  - Agora com a palavra o nosso companheiro Tesoureiro, para suas 

informações. 

Comentário: 

O CL Tesoureiro deverá: 
 Informar o saldo de caixa. 

 Informar total recebido durante o mês. 
 Informar o total de contas pagas. 

 Apresentar o balancete do mês (na última reunião). 
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 Informar o saldo total da tesouraria. 

 Informar os CCLL que estão em débito com o clube, o tempo dessa situação e as 
providências tomadas para sanar o problema. 

 Informar (na época) o pagamento das quotas internacional e distrital. 
 

PRESIDENTE - Convido nosso companheiro Diretor Social que faça uso da 

palavra. 

Comentário: 

Se a Reunião de Diretoria anteceder uma Assembléia Geral Festiva – AGF, o 

Diretor Social deverá expor seu plano de trabalho para que a AGF seja um êxito. A 
proposta de trabalho deverá ser colocada em votação. 
 

PALAVRA DO PRESIDENTE   

Comentário: 

O CL Presidente, antes de qualquer reunião, deve ter em mãos a Agenda de 

Trabalho previamente elaborada, tendo sido ouvido o Diretor Social, o Secretário, 
o Tesoureiro e outros Diretores, se for o caso. 
 

 O Presidente cita os assuntos que serão tratados na reunião. 
 Põe em discussão e votação os assuntos pendentes de reuniões anteriores. 

 Concede a palavra aos diretores, para apresentação de proposições ou moções, 

podendo submetê-las imediatamente à discussão e votação, como também, pode 
incluí-las para a próxima reunião. 

 Solicitar ao CL Secretário as providências para que sejam relacionados os 
assuntos que devem ser submetidos à apreciação da AGO. 

 

 

PRESIDENTE - ASSUNTOS PENDENTES  
 

Nós temos assuntos pendentes de reuniões passadas, assim sendo, recoloco-os em 
discussão. Assuntos: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

PRESIDENTE - COMISSÕES  
  

Passo a palavra aos Presidentes de Comissão para que os membros da diretoria 
tenham conhecimento de suas atividades e providências tomadas. 

Comentário:         
Cada comissão terá de 05 a 10 minutos para apresentação de seus relatórios, que 

podem ser verbais ou escritos, sendo esta última maneira mais eficaz. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PRESIDENTE - JAULA ABERTA 

 

A jaula está aberta e concedo a palavra a todos os CCLL, que previamente tenham 

dado o nome ao Diretor Social, inscrevendo-se na jaula. 

Comentário: 

Quando um CL estiver fazendo uso da palavra, o mesmo não poderá ser 

interrompido por nenhum outro companheiro. 
O CL só poderá tecer comentários à respeito da fala de outro companheiro, 
quando chegar a sua vez. 
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A Jaula Aberta é destinada para pequenos comunicados e o tempo para cada CL 

não deve ultrapassar os 03 minutos. Pode ser aproveitada também, para a 
comunicação de serviços prestados pelos CCLL. 

Na Jaula Aberta não serão apresentadas Proposições ou Moções. 
 

ENCERRAMENTO 
 

( SINO) Agradeço a presença de todos  e comunico que está encerrada a Reunião 

de Diretoria desta noite e convoco outra para o dia ___ /___/_________ , às 20hs. 

Convido o CL e/ou CaL _______________________ para fazer a leitura da Oração 
pelo Brasil”. 

Comentário: 

A leitura da Invocação a Deus e Oração Pelo Brasil deverá ser solicitada a todos 

os companheiros presentes, evitando repetições, pois assim todos os CCLL farão a 
leitura. 
Esta norma serve para as Reuniões de Diretoria e AGO – Assembléia Geral 

Ordinária. 
Nas Reuniões de Diretoria não devem comparecer pessoas estranhas ao clube, à 

exceção de CCLL de outros clubes. Os futuros companheiros só poderão participar 
se na pauta da reunião não estiver em discussão a aprovação de nomes para 
ingresso no clube. 
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Manual para o 

Presidente de Região 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Texto Leonístico foi elaborado atendendo a solicitação  

do CL Daniel de Almeida Cubas, Primeiro Vice-Governador do Distrito LC-2. 

Fonte de pesquisa: Site de Lions Clube Internacional 

 

 

CL Paulo Fernando Silvestre 

Membro da Escola de Preparação de Líderes do Distrito LC-2 

Editor do Site de Instruções Leonísticas e LEOísticas  

www.instrucoesleonisticas.jor.br 

http://www.instrucoesleonisticas.jor.br/
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Lions Clubs International 

Propósitos 
ORGANIZAR implantar e supervisionar clubes de  serviços que deverão ser conhecidos como 
Lions Clubes. 

COORDENAR as atividades e padronizar a administração dos Lions Clubes. 

CRIAR e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da Terra. 

PROMOVER os princípios de bom governo e boa cidadania. 

PROMOVER um interesse ativo pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade. 

UNIR os clubes em laços de amizade, bom companheirismo e compreensão mútua. 

OFERECER um fórum para a discussão aberta de todas as questões de interesse público, 
desde que partidarismo político e sectarismo religioso não sejam debatidos por membros do 
clube. 

INCENTIVAR pessoas interessadas em prestação de serviços a servir sua comunidade sem 
recompensa financeira pessoal, e incentivar a eficiência e promover altos padrões éticos no 
comércio, na indústria, nas profissões, nos serviços públicos e na iniciativa privada. 
 

Declaração de visão 
Ser o Líder Global em serviços comunitários e humanitários. 

Código de Ética 
MOSTRAR minha fé no mérito da minha vocação pela aplicação diligente à finalidade de que 
eu possa merecer uma reputação de qualidade de serviço. 

BUSCAR o sucesso e exigir a remuneração justa ou lucro de acordo com o devido, mas não 
aceitar lucro ou sucesso ao preço da perda de minha auto-estima por obtenção de vantagem 
indevida ou por atos questionáveis de minha parte. 

LEMBRAR que na construção de meu negócio não se faz necessário derrubar outro; ser leal a 
meus clientes e verdadeiro comigo mesmo. 

SEMPRE que surgir uma dúvida a respeito da retidão ou da ética de minha posição ou ação 
em relação a outros, resolver essa dúvida em benefício dos outros. 

PRATICAR a amizade como um fim e não como um meio. Sustentar que a verdadeira amizade 
não é o resultado de favores mutuamente prestados, dado que não requer retribuição, pois 
recebe benefícios com o mesmo espírito desinteressado com que os dá. 

TER sempre presente meus deveres de cidadão para com minha localidade, meu Estado e 
meu País, sendo lhes constantemente leal em pensamento, palavras e obras, dedicando-lhes, 
desinteressadamente, meu tempo, meu trabalho e meus recursos. 

AJUDAR ao próximo, consolando o aflito, fortalecendo o débil e socorrendo o necessitado. 

SER comedido na crítica e generoso no elogio; construir e não destruir. 
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Declaração de missão 
DAR PODER AOS VOLUNTÁRIOS para que possam servir suas comunidades e atender às 
necessidades humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial através dos Lions 
Clubes. 

 

Introdução 
Ao assumir o cargo de Presidente de Região, você se comprometeu com um papel de 
liderança importante no seu distrito. Seu desempenho nesse papel pode ter um impacto 
positivo no sucesso de seu distrito e dos clubes e sócios que ele representa. 

As atribuições do Presidente de Região variam de acordo com o país e, muitas vezes, dentro 
de um mesmo distrito. Em alguns casos, o cargo de Presidente de Região pode não ser 
utilizado, ao critério do Governador de Distrito. 

Este manual contém normas e diretrizes fundamentais que podem se aplicar ao cargo de 
Presidente de Região de vários modos. 

 

Visão geral do cargo 

Definição de um bom Presidente de Região 

É um Leão dedicado, tanto em atividades como em princípios. 

É leal para com a equipe do governador de distrito, em palavras e ações. 

Dá suporte aos presidentes de comitê distritais e sempre se lembra de que cada clube é, 
individualmente, a mais importante unidade da associação. 
 

Qualificações para se tornar um presidente de região 

Cada Presidente de Região deve: 

Ser um associado ativo em pleno gozo de seus direitos em sua região. 

Ter servido ou terá servido, ao tomar posse como Presidente de Região, como presidente de 
um Lions Clube por um mandato completo ou a maior parte deste e ter sido membro da 
diretoria de um Lions Clube por um período que não seja inferior a dois anos adicionais. 
 

O que esperar e como se preparar para o cargo 

Você já deve ter exercido diversos cargos de liderança no Leonismo antes de ser indicado 
como Presidente de Região. Cada cargo exercido foi uma preparação para o seguinte e, como 
Presidente de Região, espera-se ainda mais de você. Suas responsabilidades se estenderão a 
uma área geográfica mais ampla e o número de Leões que você servirá será maior. 

Abaixo seguem algumas perguntas que devem ser respondidas antes de assumir suas 
funções: 

1. Você falou com o seu antecessor para familiarizar-se com as tarefas que precisam ser 
concluídas ou com assuntos da região que necessitam de sua atenção imediata? 

2. Você conversou com a equipe do Governador de Distrito para obter uma ideia geral dos 
planos que ela tem e de como você poderá participar deles? 
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3. Você tem um plano ou relação de projetos que gostaria de ver realizados antes do término 
do seu mandato? 

4. Você já teve tempo de analisar o estatuto e regulamentos do distrito? 

 

Você faz parte de uma equipe mundial 

O Presidente de Região é importante para sua região e distrito. O sucesso dos Lions Clubes do 
seu distrito depende do desempenho de cada presidente de clube, presidentes de divisão, 
presidente de região, primeiro e segundo vice-governadores de distrito e governador de distrito. 

Você é o elemento de ligação entre a equipe do Governador de Distrito, os Presidentes de 
Divisão e os Presidentes de Clubes. 

Cerca de 1,4 milhões de Leões, 46.064 clubes em 206 países  estão unidos por um espírito de 
equipe, e o que cada um diz e faz pode afetar todos os Leões. Tudo o que você diz ou faz 
durante as reuniões de gabinete, convenções, seminários e em suas visitas pessoais aos 
Leões terá impacto em todo o distrito e pode acabar influenciando Leões em todo o mundo. 
 

Identificação e comunicação 

Como reflexo da grande ênfase colocada no papel dos Presidentes de Região e de Divisão e 
na necessidade de comunicação eficaz com eles, o Lions Clubs International agora exige que 
todos os distritos registrem esses Presidentes de Divisão e de Região no site de sócios do 
Lions Clubs International. Após fazer o log-in no site, o Governador de Distrito definirá 
(informará) as regiões e divisões do distrito, bem como designará clubes às respectivas regiões 
e divisões.  

Assim sendo, o governador identificará o Leão que servirá como presidente de cada região e 
divisão.  

A seu critério, os governadores poderão delegar ao Presidente de Região a autoridade de 
inserir ou modificar as informações sobre regiões ou divisões. 
 

Responsabilidades Inerentes ao Cargo 
O Presidente de Região está sujeito à supervisão e direcionamento do Governador de Distrito, 
devendo atuar como dirigente administrativo da região, quando o cargo for utilizado durante a 
gestão do governador de distrito.  

As responsabilidades específicas do Presidente de Região incluem: 

1. Fomentar os propósitos desta associação. 

2. Supervisionar as atividades dos Presidentes de Divisão da sua região e dos Presidentes de 
Comitê Distritais que lhe forem designados pelo Governador de Distrito. 

3. Desempenhar um papel ativo no aumento de associados, inclusive na organização de novos 
clubes e no fortalecimento dos clubes do distrito. 

4. Desempenhar papel ativo no desenvolvimento da liderança nos clubes. 

5. Visitar uma Assembléia Geral Ordinária - AGO de cada clube da região pelo menos uma vez 
durante seu mandato e relatar o seu parecer ao Governador de Distrito. 

6. Visitar uma reunião regular de diretoria em cada clube da região pelo menos uma vez 
durante seu mandato e relatar o seu parecer ao Governador de Distrito. 
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7. Esforçar-se para que cada clube da região funcione conforme o estatuto e regulamentos 
devidamente adotados pelos clubes. 

8. Promover a representação nas Convenções Internacionais e de Distrito  e de Distrito 
Múltiplo, pelo menos com a quota completa de delegados à qual os clubes da região têm 
direito. 

9. Realizar visitas oficiais às Reuniões de Clube e às noites de entrega da Carta Constitutiva, 
conforme determinado pelo Governador de Distrito. 

10. Determinar a hora e local de reuniões de região periódicas e presidi-las. 

11. Desempenhar outras funções e atos que sejam exigidos pela Diretoria internacional, de 
acordo com o manual para o Presidente de Região e outras diretrizes, ou exigidos pelo 
Governador de Distrito. 

 

Atribuições Adicionais do Presidente de Região 
 

Auxiliar o Governador de Distrito em todas as áreas de 
operações distritais, especialmente em questões da região. 

As funções que um governador atribui aos Presidentes de Região variam de acordo com o 
distrito. 

Contudo, o relacionamento entre todos os governadores e seus Presidentes de Região tem um 
ponto em comum: a confiança. O governador acredita que você desempenhará suas 
atribuições fielmente, da mesma maneira como os líderes Leões em cargos superiores confiam 
que ele executará seu trabalho. 

Abaixo estão algumas atribuições que seu governador poderá lhe designar: 

 Motivar os Presidentes de Divisão. 

 Fazer visitar oficiais aos clubes em nome do governador, se solicitado. 

 Fornecer ao governador relatórios periódicos sobre situações da região. 

 Apresentar um breve e conciso relatório sobre a região (Comitê Assessor)  durante a 
reunião do Gabinete Distrital, permitindo que os Presidentes de Divisão forneçam 
informações específicas sobre os clubes. 

 Ajudar a supervisionar os diversos Comitês Distritais (Comitê Assessor). 

 Preparar relatórios periódicos de suas visitas aos clubes.  

 Auxiliar o Presidente da Escola de Preparação de Líderes do Distrito na organização e 
realização de seminários para os dirigentes de clube e distrito. 

 Auxiliar no planejamento e implementação da Convenção Distrital e de outras reuniões 
distritais. 

 

Coordenar as atividades dos Presidentes de Divisão 

Os Presidentes de Divisão são elementos de ligação importantes entre os associados, você e 
seu Governador de Distrito. Quando você apresenta relatórios para o governador acerca da 
situação dos clubes da sua região, ninguém além dos Presidentes de Divisão é capaz de 
fornecer-lhe informações mais completas e oportunas. Um dos maiores desafios de seu 
trabalho é coordenar as diversas atividades dos seus Presidentes de Divisão.  
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 Isso deve ser feito de modo que: 

 Oriente os presidentes de divisão em vez de chefiá-los. 

 Seja compatível com os objetivos gerais da equipe do seu governador de distrito. 

 Evite a desnecessária duplicidade de serviço para a mesma pessoa. 

A comunicação eficaz com seus Presidentes de Divisão é fundamental para o sucesso 
de sua região. O contato frequente por e-mail, telefone ou pessoalmente deve incluir: 

 Uma análise do progresso das metas que você e a equipe do governador de distrito 
estabeleceram para os Presidentes de Divisão. 

 Uma discussão dos problemas do clube e/ou distrito. 

 Uma exposição oral de cada Presidente de Divisão sobre suas atividades atuais e futuras. 

Se você comparecer às reuniões de divisão (Comitê Assessor), não se esqueça de: 

 Deixar que o Presidente de Divisão seja responsável pela reunião. 

 Aproveitar a oportunidade para inteirar-se mais a respeito de cada clube individualmente. 

 Avaliar a eficácia do Presidente de Divisão. 
 

Apoiar os clubes fracos, em suspensão e em “Status Quo”. 

Um aspecto importante do seu cargo é a função de fortalecer clubes enfraquecidos e reativar 

clubes em suspensão e em “status quo” sob a direção da equipe do Governador de Distrito e 
com a ajuda dos Presidentes de Divisão. Embora não seja culpa de nenhum Leão 
especificamente, o cancelamento de um clube é uma preocupação que deve ser compartilhada 
pelos líderes Leões, dentre eles o Presidente de Região.  

O seu papel para evitar o cancelamento de um clube é permanecer alerta aos sinais de 
vulnerabilidade. Se você perceber que um clube precisa de apoio, avise imediatamente o 
Presidente de Divisão e ajude-o a fortalecer o respectivo clube. Quanto mais cedo você agir, 
mais fácil será o processo de fortalecimento ou de reativação do clube! 
 

Seguem abaixo alguns sinais que indicam que um clube pode precisar de atenção 
especial: 

 As reuniões têm pouca participação e o quadro de associados está em declínio. 

 O clube não promove atividades de serviço ou comunitárias. 

 Há falta geral de entusiasmo ou satisfação em realizar atividades do clube. 

 Não estão sendo recrutados novos associados. 

 O clube não está pagando suas quotas em dia. 

 Os Informes Mensais de Movimento de Associados não são enviados há três meses 
consecutivos. 

 As Declarações do Imposto de Renda estão em dia. 
 

Somente por meio do conhecimento atualizado sobre os clubes de sua região, você 
pode reconhecer esses sinais de fragilidade. Você adquire esse conhecimento ao: 

 Visitar pessoalmente os clubes. 
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 Comparecer às reuniões de divisão e conversar com os Presidentes de Divisão. 

 Ler cópias de boletins dos clubes. 

 Receber os Informes Mensais de Movimento de associados dos clubes. 

 Pedir ao governador para compartilhar as informações em Recaps mensais das contas do 
clube. 

 Verificar se o número de associados nos clubes está aumentando ou diminuindo. 

Estes são os procedimentos mais amplamente utilizados por Presidentes de Região para 
ajudar um clube enfraquecido.  Cada um deles deve ser seguido com diplomacia: 

 Investigue a área problemática para determinar as causas. 

 Fale francamente sobre suas conclusões com os dirigentes do clube. 

 Ofereça soluções para correção dos problemas. Talvez você prefira debater o caso primeiro 
com o Presidente de Divisão e com a equipe do governador de distrito. 

 

Os clubes fortes também precisam de você 

Um Líder Leão, como um Presidente de Região, jamais deverá supor que o fato de um clube 
encontrar-se em boa situação hoje significa que ele não irá necessitar de ajuda amanhã. O 
clube fortaleceu-se e manteve sua força não somente devido aos constantes esforços dos 
líderes do clube, mas também em virtude da permanente vigilância e atenção por parte dos 
dirigentes distritais.  

Lembre-se de que nenhum clube é tão forte que não necessite de incentivo. Tenha em mente 
também que um clube forte pode ser o melhor recurso de ajuda a um clube enfraquecido. 

Ao visitar clubes, procure por estes seis elementos de sucesso: 

 Uma atividade de serviço principal que a comunidade necessita e deseja. 

 Um projeto importante de levantamento de fundos, que conte com a participação e 
contribuição da comunidade. 

 Boas relações públicas dentro do clube e na comunidade 

 Reuniões bem planejadas e organizadas a serem realizadas regularmente, com boa 
programação e diretoria e comitês bem organizados. 

 Espírito de equipe.  

 Um programa de aumento e desenvolvimento de associados  que inclua uma cerimônia de 
posse significativa e imediata orientação e envolvimento dos novos associados. 

 

Seu papel na organização de novos clubes 

Localizar uma comunidade da sua região que poderia ser amplamente beneficiada com a 
organização de um novo Lions Clube é um passo gigante para ajudar a aumentar o número de 

Lions Clubes.  

Uma vez que você tenha dado esse passo, abaixo estão relacionadas as etapas que você 
pode seguir para criar um novo clube: 

1. Reúna-se com o Assessor Distrital de Extensão e saiba mais a respeito do trabalho 
deste Leão. 
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2. Obtenha informações e materiais, tais como o Kit de Extensão de Novos Clubes, junto 
ao Departamento de Programas para Associados, Novos Clubes e Marketing na sede 
internacional. 

3. Discuta com os Presidentes de Divisão e Assessor Distrital de Extensão a respeito de 
uma lista elaborada por você sobre as comunidades em sua região que poderiam se 
beneficiar com um Lions Clube. 

4. Incentive os clubes em sua região a patrocinarem novos clubes e ofereça assistência. 

5. Uma vez que um clube tenha sido organizado, você irá compartilhar a responsabilidade 
de prestar assistência a ele.  

Certifique-se de que os seguintes passos sejam tomados em relação ao novo clube: 

 Seus dirigentes e sócios estão sendo devidamente orientados acerca do Leonismo. 

 O clube é frequentemente visitado por Associados Leões experientes. 

 O clube recebe conselho e orientação quando necessário. 

O Governador do seu Distrito poderá solicitar que você realize um seminário de orientação 
para os novos associados ou dirigentes da sua região.  

Caso ele faça esta solicitação, você poderá obter excelente material de orientação para 
organizar e conduzir esse seminário por meio da Divisão de Extensão e Sócios e da Divisão de 
Liderança na sede internacional. 

 

Informações Adicionais 

Clubes em “status quo” 

“Status quo” significa uma suspensão temporária da Carta Constitutiva de determinado clube. 

Quando um Lions Clube fica impossibilitado de funcionar devidamente, o Governador de 
Distrito, em consulta com o Vice-Governador de Distrito e os Presidentes de Região e Divisão, 
poderá recomendar ao Lions Clubs International que esse clube seja colocado em ”status quo”. 

Similarmente, o Lions Clubs International poderá determinar a necessidade de colocar um 
clube em “status quo”  em casos particulares, como a baixa de todos os associados. 

Muitas vezes, esses clubes já tomaram uma decisão irrevogável de abandonar as atividades 
ou de fazer uma fusão com outro clube. Em outros casos, os clubes podem ser salvos. 

Determinar se o clube pode ser salvo ou não, bem como trabalhar com os clubes que podem 
ser salvos, deverá ser uma prioridade máxima e receber atenção urgente. 

 

Suspensão financeira 

A razão mais comum para um clube ter a sua Carta Constitutiva suspensa é a falta de 
pagamentos em dia para a associação. Essa situação é conhecida como “suspensão 
financeira”, ainda que muitos Leões se refiram a ela erroneamente como “status quo”. 

Em vigor a partir de 2 de julho de 2010, um clube que tenha um saldo devedor acima de US$ 
20 associados ou US$ 1.000 por clube, o que for menor, que esteja pendente por mais de 120 
dias será suspenso, como também será suspensa a Carta Constitutiva, direitos, privilégios e 
obrigações inerentes a um Lions Clube. 

Qualquer clube que tenha um plano de pagamento aprovado pela Divisão de Finanças não 
será suspenso. Caso o clube não consiga chegar ao status de estar em dia com suas 
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obrigações, conforme definido nas normas da diretoria até o dia 28 do mês seguinte ao mês da 
suspensão, a carta constitutiva do clube será automaticamente cancelada. 

Os clubes suspensos poderão realizar reuniões para discutir o futuro do clube e identificar 
providências para recuperar a condição de clube ativo, bem como fazer pagamentos para zerar 
o saldo devedor ou solicitar um plano de pagamento.  

Entretanto, os clubes não poderão se envolver nas seguintes atividades: 

A - Conduzir atividades de serviço e de levantamento de fundos. 

B - Participar de funções ou seminários do distrito. 

C - Endossar ou indicar candidatos para ocupar cargo em nível de distrito, distrito múltiplo ou 
internacional. 

D - Enviar o Informe Mensal de Movimento de Associados.  

E - Patrocinar novos clubes, inclusive LEO e Lioness Clubes. 

Mensalmente, a associação notifica aos Governadores de Distrito quais clubes no distrito estão 
suspensos, liberados da suspensão ou cancelados.  

O Governador e outros Dirigentes de Distrito podem evitar cancelamentos desnecessários da 
Carta Constitutiva, auxiliando os clubes suspensos a pagar o saldo devedor ou a negociar um 
plano de pagamento com a Divisão de Finanças na sede internacional. 

Como enviar relatórios de associados 

O Informe Mensal de Movimento de Associados (MMR) é utilizado pelos Lions Clubes para 
comunicar as mudanças em seus quadros sociais mensalmente. O informe é encaminhado à 
Sede Internacional por correio, fax ou feito online na seção de relatórios no site da associação. 
Uma senha será exigida para acessar o site de associados. As senhas e perguntas sobre este 
assunto poderão ser encaminhadas para o e-mail wmmr@lionsclubs.org. 

O formulário impresso do informe tem três cópias: a primeira deve ser enviada à Sede 
Internacional, a segunda ao Gabinete Distrital e a terceira é para os arquivos do clube. 

A versão impressa do Informe Mensal de Movimento de Associados deve ser recebida na Sede 

Internacional até o dia 20 do mês corrente. 

A versão eletrônica do Informe Mensal de Movimento de Associados deve ser enviada até as 
24h00 (horário central dos EUA) do último dia do mês corrente.  

 

A seguir apresentamos as datas nas quais os Informes podem ser enviados: 

 

Mês Informe Mensal de Movimento 
de associados 

Informe Mensal de Movimento 
de associados - WEB 

Julho 1º  de julho  -  20 de julho 1º  de julho  -  31 de julho 

Agosto 1º de agosto - 20 de agosto 1º de agosto -  30 de agosto 

Setembro 1º de setembro - 20 de setembro 1º de setembro -  30 de setembro 

Outubro 1º de outubro  -  20 de outubro 1º de outubro  - 31 de outubro 

Novembro 1º de novembro  -  20 de novembro 1º de novembro  - 30 de novembro 

Dezembro 1º de dezembro  -  20 de dezembro 1º de dezembro  - 31 de dezembro 

Janeiro 1º de janeiro  -  20 de janeiro 1º de janeiro  -  31 de janeiro 

Fevereiro 1º de fevereiro  -  20 de fevereiro 1º de fevereiro  -  28 de fevereiro 

Março 1º de março  -  20 de março 1º de março  -  31 de março 

Abril 1º de abril  -  20 de abril 1º de abril  -  30 de abril 

Maio 1º de maio  -  20 de maio 1º de maio  -  31 de maio 

Junho 1º de junho  -  20 de junho 1º de junho  -  30 de junho 
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Quando o clube faz mudanças na sua associação online, estas mudanças ocorrem 
automaticamente. O clube pode continuar a fazer as mudanças que desejar durante esse 
período. 

A data final de apresentação do Informe é o último dia de cada mês, sendo que após tal data 
nenhuma mudança poderá ser feita para aquele mês. As demais mudanças deverão ser 
incluídas no Informe do mês seguinte. 

LEMBRE-SE: Um clube não pode preparar Informes com antecedência para meses futuros. 

Caso o informe de um determinado mês não tenha sido enviado, as informações deverão ser 
incluídas no informe impresso do mês seguinte, ou os dados deverão ser incluídos no Informe 
online. 

O Informe impresso ou online devem ser enviados mensalmente, mesmo que não haja 
mudanças no quadro social. Listas completas do quadro social não precisam ser enviadas 
mensalmente, mas uma lista completa deve ser enviada ao Departamento de Registros e 
Administração de Dirigentes de Clube uma vez por ano, para que os registros do clube e os da 
Sede Internacional se mantenham corretos. 

É importante que o Governador de Distrito distribua as cópias do informe aos dirigentes do 
distrito, conforme a necessidade. Os clubes enviam apenas uma cópia para o governador para 
distribuição no distrito. No entanto, clubes que utilizam o sistema online podem salvar seus 
Informes Mensais de Movimento de Associados e enviá-lo mensalmente por e-mail para o 
Presidente de Divisão ou de Região, Governador de Distrito, Secretário de Gabinete ou 
qualquer outra pessoa. 

Senhas de distrito: Os membros da equipe do Governador de Distrito recebem senhas anuais 
do WMMR. Se o Governador de Distrito tiver inserido informações de definição da divisão e da 
região, além de informações de contato do presidente no WMMR, os Presidentes de Divisão e 
de Região receberão uma senha. Além disso, o distrito tem acesso a cinco senhas de cortesia 
que podem ser atribuídas a outros dirigentes ou presidentes.  

Os Dirigentes de Distrito podem visualizar as informações sobre os dirigentes e associados de 
clubes e atualizar seus registros de dirigentes de distrito. Com essa ferramenta, um dirigente 
pode adicionar um novo dirigente, imprimir relatórios e designar regiões e divisões. Além disso, 
isso permite ao dirigente de distrito fazer o download de dados sobre associados do seu 
distrito. 

O acesso ao Registro de associados e aos Relatórios Cumulativos de Associados não precisa 
de senha.  

No site do LCI, selecione Enviar relatórios, seguido pelo log-in de dirigente do Lions Clube. Ao 
visualizar a página de log-in, abaixo da caixa Senha, clique em Relatórios de associados para 
acessar os informes desejados. Essa área também inclui um relatório de clubes que não 
fizeram informe para seus dirigentes. 

Os clubes podem enviar vários outros formulários eletronicamente. Para obter mais detalhes, 
entre em contato com a Divisão de Tecnologia da Informação na sede internacional em 

it@lionsclubs.org. 
 

Prêmio de Excelência da Equipe do Governador de Distrito 
 

O Prêmio de Excelência da Equipe do Governador de Distrito reconhece a liderança de 
distrito nas áreas de serviço, afiliação, comunicação, desenvolvimento de liderança e de clube. 
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Ao atender a um conjunto de realizações obrigatórias e opcionais, o Governador de Distrito 
pode fazer o pedido ao Departamento Ibero-Americano na sede internacional até 30 de 
setembro de 2011. 

Além disso, o Governador de Distrito pode enviar os nomes de associado de sua equipe que 
realizaram um trabalho excepcional e os nomes de Presidentes de Divisão e Região que têm 
contribuído significativamente para a conquista da excelência.  

Os prêmios serão enviados ao Governador de Distrito para o reconhecimento desses Leões 
juntamente com o Prêmio de Excelência da Equipe do Governador de Distrito. 

O formulário de inscrição para o Prêmio de Excelência da Equipe do Governador de Distrito 
está disponível no Centro de Recursos de Distrito no site do LCI. 
 

Organização da sede internacional 

A Sede Internacional está disponível para todos os clubes. Os funcionários da Sede 
Internacional estão prontos para ajudar os Leões com informações, materiais ou respostas às 
suas questões. Os clubes podem visitar o site do Lions Clubs International no endereço 
www.lionsclubs.org. 

O site é uma ferramenta essencial para os Dirigentes de Clubes e distritos. Há centenas de 
páginas com informações organizadas num formato fácil de ser usado. Novos itens são 
acrescentados mensalmente e inovações estão sempre sendo pesquisadas. 

A seguinte descrição de cada divisão da Sede Internacional pode ajudar os clubes e 
associados a contatarem a divisão encarregada de cada assunto. O número da central 
telefônica da Sede Internacional é (630) 571-5466. 

Divisão de Materiais para Clubes e Distribuição 

E-mail: clubsupplies@lionsclubs.org 

Responsável pelo estoque, marketing e distribuição de materiais de clubes para todo o mundo. 

Responsável pelo setor de remessas da associação. 

Gerencia os programas de licenciamento para todo o mundo. 

Coordena assistência aos outros departamentos responsáveis por estoque, promoção, 
cobrança, distribuição e envio de materiais para Lions Clubes no mundo inteiro. 

Divisão de Convenções    E-mail: convention@lionsclubs.org 

A Divisão de Convenções organiza e coordena a logística e as principais atividades 
relacionadas à Convenção Internacional, Seminário de GDE e reuniões da Diretoria 
Internacional. 

Divisão de Administração de Distritos e Clubes 

E-mail: districtadministration@lionsclubs.org 

Auxilia na administração de clubes e distritos do mundo inteiro. 

Proporciona serviços de traduções nos idiomas oficiais da associação. 

Emite Prêmios de Excelência de Presidente de Clube, de Equipe de Governador de Distrito e 
Prêmios de Reestruturação de Clube. 

Ajuda no desenvolvimento do clube, fornecendo-lhe o Programa do Leão Orientador e Clube 
Cibernético. 

Divisão de Extensão e Sócios      E-mail: extension@lionsclubs.org 
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Administra os planos, programas e operações internas e externas destinadas a conseguir o 
aumento de associados por meio de iniciativas de novos clubes, novos associados e 
conservação de associados. 

Divisão de Finanças        E-mail: finance@lionsclubs.org 

Esta divisão é responsável pela administração dos recursos da associação, ou seja, pessoal e 
finanças. 

Ela implementa as normas financeiras da associação, incluindo operações bancárias, 
transferências de fundos, assuntos contábeis em geral, contabilidade de custos e 
investimentos. 

Divisão de Tecnologia da Informação        E-mail: it@lionsclubs.org 

Esta divisão está encarregada do planejamento, organização e controle do sistema eletrônico 
de processamento de dados, incluindo análise de sistema do computador, programação, 
entrada de dados, equipamento da unidade de registro, preparação dos relatórios financeiros e 
estatísticos, balanço geral e relatórios de associados. 

Divisão de Liderança          E-mail: leadership@lionsclubs.org 

Desenvolve, implementa e avalia programas de liderança, seminários e conferências nos níveis 
de clube, distrito, distrito múltiplo e internacional. 

Oferece oportunidades de aprendizado online, ferramentas de currículo e recursos para uso 
local. Centro de Recursos de Liderança:  

 http://www.lionsclubs.org/EN/membercenter/ leadership-development/index.php 

Divisão Jurídica       E-mail: legal@lionsclubs.org 

Responsável por manter os registros de marca comercial em nível mundial, programa de 
seguro global e gerenciamento de risco e litígio. 

Oferece orientação aos Leões sobre o estatuto, regulamentos e normas da diretoria da 
associação, inclusive sobre eleições distritais, dúvidas sobre o endosso do diretor internacional, 
resoluções de disputas e queixas estatuárias. 

Lions Clubs International Foundation     E-mail: lcif@lionsclubs.org 

Responsável pela administração da fundação, incluindo a promoção, captação de recursos, 
administração de investimentos e execução de subsídios, fazendo a ligação entre os membros 
do Conselho Diretor da LCIF e a Diretoria Internacional. 

Gerencia os subsídios de emergência, o programa SightFirst, o programa Lions-Quest e outros 
programas de subsídios humanitários. 

Processa doações e fornece reconhecimento. 

Divisão de Relações Públicas e Comunicação 

E-mail: pr@lionsclubs.org 

Coordena e integra os programas de comunicação, incluindo relações públicas, comunicações 
internas e externas e a Revista LION. 

Fornece apoio editorial e serviços para publicação de todos os boletins informativos,  guias, 
manuais de programas e materiais audiovisuais da associação. 

Ela também é responsável pela produção completa e impressão das edições em inglês e 
espanhol da Revista LION e todas as publicações da associação. 
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Divisão de Atividades de Serviço     E-mail: programs@lionsclubs.org 

Conduz diversas operações em pesquisas, planejamento e desenvolvimento de atividades e 
respectivos materiais. 

Implementa as normas da diretoria em relação a programas de atividades. 

 

Fevereiro de 2.011 


