
CONJUNÇÃO DE LEMAS LEONÍSTICOS. FUNDAMENTOS. OBJETIVOS. 

 

Ao iniciar o seu discurso na manhã do dia 08 de agosto de 2014, no Air Canada 

Center, por ocasião da 97ª Convenção Internacional de Lions Clubes, na cidade 

de Toronto, o Presidente Internacional, Joe Preston, apresentou o seu lema: 

“Promover o Orgulho de Ser Leão”. 

“Vale dizer – sinteticamente pontificou que devemos fazê-lo por meio de: 

prestação de serviços; aumento do quadro de associados; desenvolvimento de 

clubes e das qualidades de liderança; incentivo dos Leões a serem os 

mensageiros da paz, da harmonia, da boa vontade e compaixão pelo próximo.” 

Nesse contexto e sem diferir do quadro sistêmico do movimento leonístico 

regulado por Lions Internacional, acenamos com o nosso lema “Você e Eu, juntos 

nós podemos”, para dizer da busca pela união e harmonia entre os Lions Clubes 

e seus integrantes, visando à fundação de novos clubes, iniciação de novos 

associados, adoção da política de baixa programática de associados, 

investimentos na preparação de novos líderes, desenvolvimento de ações de 

visibilidade dos Lions Clubes junto às suas comunidades. 

Noutro falar, propugna-se, almeja-se, busca-se o crescimento sustentável dos 

Lions Clubes e do próprio Distrito LB-2. Afinal, o nosso futuro é brilhante porque 

o nosso foco é o serviço e a nossa força está ligada diretamente aos associados. 

2. Doutro lado e para consecução das finalidades da Associação Internacional de 

Lions Clubes no Distrito LB-2, incumbe ao Governador Distrital, pelo cuidado com 

o bem servir, na moldura da conveniência e bom proveito da oportunidade, 

exercer o direito/dever de fazer a escolha do seu quadro de assessores, que 

exercerão funções de confiança. 

Anote-se: na hipótese, a conveniência pressupõe a utilidade da medida ao passo 

que a oportunidade configura o momento de tomada da decisão. Quanto ao 

direito, implícito no poder do Governador do Distrito, de nomear seus 

assessores, conflui com o dever implícito de efetivar o ato de nomear, até para 

que, por efeito de determinadas situações, o exercício da função venha, 

efetivamente, a conferir ao assessor o próprio direito de acesso à candidatura de 

Segundo Vice-Governador Distrital. 

3. Ora, o Leonismo é movimento de serviço voluntário, estendido sobre a orbe, e 

pelo qual estão ligados homens e mulheres probos, dignos, livres e de bons 

costumes. 

Em tais premissas, gostaríamos de prestigiar cada um dos associados com uma 

função na Governadoria, mas impossível. Porém, registro que a gestão AL 2014-

2015 configura-se uma espécie de aeronave na qual todos os associados do 

Distrito LB-2 podem ter assento, independentemente do Clube, Região ou 

Divisão a que estejam domiciliados. Ressalva-se, apenas e tão somente aqueles 

que, por eventuais circunstâncias de infelicidade, tenham incorrido em práticas 

delituosas, em confronto com as leis penais vigentes. 

Desse modo, há felicidade na formação de uma competente e harmoniosa equipe 

de trabalho, séria e compromissada com os objetivos da Governadoria nas áreas 



da Cidadania, Saúde, Educação e Meio Ambiente em prol dos interesse das 

comunidades. 

Por fim, Conclamo os associados do Distrito LB-2 a olharem para frente e 

construir o nosso futuro sem medo, sem reticências, sem mágoas, sem 

ressentimentos ou quaisquer outros sentimentos menores, até porque o LEÃO é 

dotado não só de inteligência e capacidade, mas também da humildade 

necessária para saber pedir desculpas, saber pedir e saber perdoar, tal como 

Jesus, o Rei dos Reis nos ensinou. 

Afinal de contas, Você e Eu, juntos nós podemos... 

 

CL Isaias Costa Dias 

Governador Distrital LB-2 

AL 2014/2015 

 

 
 


