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Mês de Janeiro: Mês de Melvin Jones e dos Associados Fundadores - 
 

Da Civilização Romana antiga herdamos um vasto legado na construção e 

desenvolvimento do direito, arte, literatura, arquitetura, tecnologia, religião, governo, e 

da linguagem no mundo ocidental e sua história continua a ter uma grande influência  

até os dias de hoje. 

Para os antigos romanos, JANEIRO era importante porque era o mês consagrado ao 

deus Janus (daí vem Ianuarius, que significa janeiro em latim). Na mitologia romana, 

Janus é o deus de duas faces, dos começos e dos fins, das transições. É associado a 

olhar para frente e para trás. 

Também coincide com o tempo na Europa quando os dias começam a se alongar 
após o solstício de inverno no hemisfério Norte. 
Quando os romanos ganharam mais poder, começaram a espalhar seu calendário por 
todo seu vasto império. 
O primeiro dia de janeiro é comemorado com muita festa, pois esta data assinala o 

início de um novo ano no calendário gregoriano, que é o calendário utilizado pela 

maior parte do mundo. 

Nessa ocasião - também conhecida como Réveillon, que significa “despertar, acordar”; 

as pessoas enchem-se de um sentimento de renovação, com esperança de que as 

coisas ruins poderão ficar no passado e que o ano que se inicia trará coisas boas. 

É uma espécie de período de pausa e reflexão. 
Janeiro começa com o único feriado do mês. Trata-se do Dia da confraternização 

universal que visa incutir nas pessoas a necessidade de união entre os povos. 

Assim, a data transmite a esperança de que esse sentimento de amizade acompanhe 

a todos do primeiro ao último dia do ano. 

O emblema do Lions Clube Internacional está dentro de um círculo que simboliza a 

união dos Leões. O perfil de dois Leões olhando em direções opostas indica a procura 

de oportunidades de prestar serviços desinteressados, orgulhosos do passado e 

confiantes no futuro. 

Para o Leonismo janeiro é o mês de Melvin Jones, fundador do Lions Clubs 

International. 

Melvin Jones era filho de um capitão do Exército dos Estados Unidos que comandou 

um grupo de escoteiros. Mais tarde, seu pai foi transferido e a família mudou-se para o 

leste do país.  

Melvin Jones nasceu em 13 de janeiro de 1879, Fort Thomas, Arizona, EUA e faleceu 

em 1 de junho de 1961, aos 82 anos, em Flossmoor, Illinois, EUA. 

Sua biografia traz a informação de que aos 7 anos a sua família mudou-se para o 

leste, estabelecendo-se em Illinois, EUA. Dotado de uma afinada voz de tenor, ele 

pensou em seguir a carreira musical. Em vez disto, se tornou corretor de seguros. 



Em 1913, Melvin Jones já tinha formado a sua própria corretora de seguros em 

Chicago.  

Quando se juntou a um clube de almoço para contatos de empresários em Chicago 

chamado Círculo Empresarial, ele rapidamente assumiu a liderança no recrutamento 

de novos membros e em persuadir os que saiam a voltar.  

 Mas havia algo sobre o enfoque do clube ser somente negócios que não se 

enquadrava com a visão diferente e mais ampla de Melvin Jones. 

"Estou descobrindo que ninguém avança na vida se não começar a fazer alguma coisa 

pelo próximo." Esta frase define o espírito de solidariedade que o marcou. Foi em 

resposta à sua esposa Rose Jones, que o advertia que "estava se matando pelos 

outros sem que ninguém lhe pagasse nada." atrelada à prosperidade dos negócios. 

 “E se estes homens, que são bem-sucedidos devido à sua iniciativa, inteligência e 

ambição, usassem os seus talentos para trabalhar em prol das suas comunidades?” 

Indagou Melvin Jones.  

Ele via um novo tipo de clube com o intuito de ajudar os outros.   

Melvin Jones, com a parceria de sua esposa, a campeã de golfe Rosa Amanda 

Freeman ( de 1909 a1954), escreveu dezenas de cartas para clubes de todo o país, 

convidando-os a adotar a ideia de uma organização voltada ao serviço. 

 Empresários interessados na associação reuniram-se em Chicago, Illinois e em 7 de 

junho de 1917, nasceu Lions Clubs International. 

Mais tarde naquele ano, na convenção inaugural de Lions, no Dallas, Texas, Melvin 

Jones foi eleito secretário-tesoureiro, um título que ele manteria por muitos anos. Com 

o tempo, a diretoria concedeu a Melvin Jones o título vitalício de secretário-geral. 

Melvin Jones era um escritor prolífico, que relia Shakespeare nas horas vagas e que 

conseguia ser claro e contundente em algumas ocasiões e sentimental em outras. 

Pode-se vê-lo por trás dos documentos da fundação como os Objetivos e Código de 

Ética de Lions Clubes. As colunas que escrevia na Revista LION, que ainda hoje são 

citadas, ajudaram a articular os princípios e valores da organização. 

 Ele também adorava ditos populares. Nunca amenizava a verdade, Melvin Jones 

tinha um dito favorito enquadrado no seu escritório: “A verdade e as rosas estão 

envoltas em espinhos”. 

 

A frase que está sempre presente nos clubes é: “Você não pode ir muito longe até que 

faça algo por seus semelhantes".  

 

Esta frase de Melvin Jones, idealizador do Lions Clube, reflete o trabalho desenvolvido 

pelo clube de serviços em diversos países. E é por meio de ações em prol da 

comunidade, com campanhas e conscientização, que colocamos em prática este 

ensinamento do nosso fundador Melvin Jones. 

 

 
 



Atividade Cultural: certifique se de que seu clube tenha uma foto de Melvin Jones na 
Galeria de fotos que os clubes costumam ter de seus ex-presidentes. 
Na Festiva de Janeiro coloque na pauta da reunião uma Instrução Leonística sobre 
Melvin Jones. 
 
Atividade Comunitária: visita e doação de fraldas geriátricas para as casas de 
repouso da cidade e outras ações ligadas aos idosos. Parceria com instituições que 
cuidam de idosos e com o  Conselho Municipal do Idoso. 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 

 
Até o próximo boletim! 
 

 
Lembrete: Aguardamos os registros das Atividades dos diversos clubes no Mylions; 
reportar as atividades de serviço  é “Amor em Ação”. 

                                                    
 
 


