
INSTRUÇÃO LEONÍSTICA   

 

Há alguns meses fui convidado a entrar no LIONS Clube de Ceres, por alguns 

instantes hesitei, talvez por ser algo desconhecido, por ter um conhecimento 

reduzido sobre o que seria. Sabia que o LIONS era um Clube que prestava 

serviços sociais, mas que em muitos lugares servia somente para reunir uma 

parte elitizada da sociedade que buscava ter momentos de lazer e festivas com 

outras pessoas. 

Porém após a realização do convite para meu ingresso procurei saber melhor o 

que é o LIONS? Qual seu verdadeiro propósito? Fui então informado que o LIONS 

Clube é uma associação que trabalha almejando ajudar e servir as pessoas no 

intuito de um bem maior, melhorar a realidade da comunidade que estamos 

inseridos. 

Com esta definição percebi que poderia contribuir com o Clube de Ceres e passei 

a acreditar que poderia proporcionar a alguém, por menor que seja, uma 

melhoria em sua qualidade de vida. Já na primeira ação do Clube que participei 

percebi que os benefícios seriam maiores para mim do que para a pessoa que 

era agraciada. Meu coração percebeu que juntos, os LEÕES podem contribuir 

para um mundo melhor. 

Foi a partir desse momento que o real significado de LIONS começou a se 

apresentar para mim. Percebi que o COMPANHEIRISMO é o carro chefe do 

trabalho que os associados desenvolvem, para assim organizar e atingir os 

objetivos de nossas vidas. 

Nesse instante notei que o Companheiro Leão visa o bem estar público e é 

atuante sobre o lema “Nós Servimos”. Um servir que surge no interior de cada 

um, sem obrigação, sem pressão, por pura devoção, vontade de fazer a 

diferença. É assim que o Leão retribui as conquistas de cada dia, as vitórias 

alcançadas e a realização de seus sonhos. Dessa forma o Companheiro Leão 

apaixonadamente doa à comunidade a oportunidade de outros indivíduos se 

deliciarem dos prazeres que somente sentimentos como amor, caridade e 

carinho proporcionam. 

Com o LIONS podemos apresentar a toda uma sociedade ações que nos tornam 

mais humanos, preocupados com questões sociais, humanitárias, ecológicas. 

Através da Associação Internacional de LIONS Clubes podemos expandir o ciclo 

de amizades e ter o convívio próximo de pessoas dignas que talvez jamais 

tivéssemos o prazer de conhecer e até mesmo afirmar que uma grandiosa família 

Leonística nos recebe de braços abertos quando passamos a entender e a 

contribuir com os preceitos e reais significados de o que é ser um LEÃO. 

Outro fator que o LIONS proporciona é podermos dizer a quem quiser ouvir que 

somos sim um grupo de pessoas que sem descriminação ou preconceitos aceita 

homens, mulheres e jovens, busca o seio familiar para relacionar filantropia com 

campanhas humanitárias e zela por conceitos que se firmam em pilares como 

ética, respeito, coletividade, sinceridade e um companheirismo infindável. 



O verdadeiro LEÃO busca auxiliar o companheiro em momentos difíceis e difunde 

os preceitos de LIONS Clubes pelas nações para expandir o que já é o maior 

grupo de pessoas associadas em prol de um bem maior. 

O verdadeiro LEÃO percebe que a frequência nas reuniões é uma das colunas 

mestras de sustentação do movimento leonístico, pois possibilita a formação de 

amizades sinceras e fortalece com uma participação mútua o trabalho almejado 

pelos companheiros. 

O verdadeiro LEÃO age diariamente lutando por seus propósitos, respeitando 

suas ideologias e buscando novos companheiros para atuarem como ele no 

amor…, por amor…. e com amor.   Acredito que isso é ser verdadeiramente um 

LEÃO e é essa a idéia que devemos difundir. 
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