
 
 

 
 

 

CIVISMOS E CIDADANIA 

Estamos chegando ao mês de setembro, um mês que é muito especial aos Leões e ao povo Brasileiro.  

No Leonismo, dedicamos este mês às mulheres no Leonismo.  

No Hemisfério Sul a chegada da primavera, com o prenuncio de novos e melhores tempos, mas, o assunto 

de hoje é a SEMANA DA PATRIA, PROCLAMAÇÃO DA INDEPENDENCIA.  

No primeiro dia de setembro, começamos a semana da pátria, como sabemos a PROCLAMAÇÃO DA 

INDEPENDENCIA DO BRASIL FOI NO DIA 7 DE SETEMBRO.  

Em todo país há preparativos, hasteamento da Bandeira Nacional, o canto do Hino Nacional e preparações 

para desfiles cívicos (militares).  

O dia da independência do Brasil é como se fosse à data da maioridade na vida de um ser humano, só depois 

da sua independência é que o país, assim como o jovem, pode crescer, progredir e caminhar sozinho.  

 

Se transformar em uma nação; transformar-se num cidadão de bem.   

Lembro-me da minha infância quando passávamos o mês de agosto treinando para o famoso desfile do 7 

de setembro, como era normal, o espírito de amor a Pátria estava latente em nosso dia a dia.  

O som da banda de música já fazia nossos pés tremerem, porque teríamos que fazer o asfalto tremer. 

Aflorava em nossos peitos o sentimento de patriotismo; O GRITO DE “INDEPENDENCIA OU MORTE”. 

O Civismo fazia parte do currículo escolar, hinos e canções, não só nas aulas de música, mas principalmente 

na de língua portuguesa. Patriotismo é o sentimento de orgulho, amor, devolução e devoção à Pátria, aos 

seus símbolos (bandeira, hino, brasão, riquezas naturais, patrimônios material e imaterial, dentre outros). E 

ao seu povo.  

É a razão do amor dos que querem servir ao seu país e ser solidário com seus compatriotas.  

Civismo são práticas assumidas como deveres fundamentais para a vida coletiva, visando preservar a sua 

harmonia e melhorar o bem-estar de todos. Mas especificamente, o civismo consiste na dedicação pelo 

interesse público e pela política de seu país, fidelidade, paz ou honra em relação à Pátria.  

Dizia RUI BARBOSA “A PATRIA NÃO É NINGUEM; SÃO TODOS; E CADA QUAL TEM NO SEIO 

DELA O MESMO DIREITO A IDÉIA, A PALAVRA E ASSOCIAÇÃO.  

A Pátria não é um sistema, nem uma seita, nem um monopólio, nenhuma forma de governo: é o céu, o solo, 

o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, 

da língua e da liberdade.  

Os que servem, são os que não invejam; que não inflamam; os que não conspiram; os que não desalentam; 

os que não endurecem; os que não se acovardam, mas resistem, mas ensinam, mas esforçam, mas pacificam, 

mas discutem, mas praticam a justiça, a admiração e o entusiasmo.” Sabemos que os problemas que vemos 

na sociedade de hoje em nossa Pátria, começaram com a desconstrução dos valores sociais e da família, a 

família sem sua base de respeito, hierarquia, fica vulnerável é alvo fácil da infiltração de ideias de desunião, 

agressividade e violência, difíceis de enfrentar e combater, ela fica desprotegida.  

Os CLUBES DE LIONS formam indubitavelmente uma grande família! Faz sua parte no civismo e se 

identificam na comunidade, através de suas campanhas permanentes de solidariedade e pelo exemplo de 



 
 

 
 

cidadãos demonstrado por seus Leões, Companheiras Leões, Domadoras, Leos e Castores, que não fogem 

a luta, quando o assunto é servir. Nós somos patriotas. Nós fazemos aquele algo aos mais pelos necessitados. 

O Lions Internacional presente em vários países participa de inúmeras campanhas importantíssimas de 

saúde e socorro nas calamidades.  

Nossas campanhas do momento são os cinco pilares: DIABÉTES, MEIO AMBIENTE, FOME, CANCER 

INFANTIL E VISÃO, integrando-nos nestas campanhas e aperfeiçoando o nosso sentimento de 

patriotismo.  

Nossos Propósitos de Lions Clube rezam que não devemos falar em política partidária nas reuniões ou entre 

os companheiros, ledo engano, não conseguiremos servir a comunidade se formos omissos na escolha de 

seus representantes e o debate é a maneira mais democrática de se chegar a um objetivo justo.  

A omissão é o pior que a má escolha.  

“Nosso Código de Ética” diz que devemos sempre ter em mente 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.  

Este sentimento de patriotismo, de amor ao próximo, deve bater forte no peito de cada Leão, Companheira 

Leão, Domadora, Leo e Castor, de cada cidadão, porque a pátria precisa de filhos que a amem 

verdadeiramente, que a defendam, que escolham bem os seus representantes e cobrem deles as ações de 

injustiça, que saiam as ruas quando necessário, com ordem, sem violência, porque quem ama cuida e jamais 

destrói.  

Agindo assim, teremos uma Pátria forte e soberana, CIVISMO E CIDADANIA (patriotismo e Leonismo) 

andam de mãos dadas. Concluo dizendo algumas palavras do grande patriota e Leão de Juba Grande: 

AUTOR DO MANUAL DE CIVISMO - CL JOSÉ CORREIA LIMA – LIONS CLUBE DE GUARULHOS 

SUL. 

OLA! DIGA O SEU NOME, EU VIM AQUI PARA FALAR A VOCES SOBRE O HINO NACIONAL E 

BANDEIRA NACIONAL. ENFIM... TUDO QUE DIZ RESPEITO AO BRASIL. PORQUE EU ADORO 

O MEU PAÍS E TUDO QUE DIZ RESPEITO A ELE, NOSSO PAÍS A NOSSA PATRIA. TEMOS QUE 

TER MUITO ORGULHO DELA, NOSSOS SIMBOLOS, NOSSO HINO, NOSSA BANDEIRA E TUDO 

QUE É NOSSO. 

NÃO HÁ OQUE SE CONFUNDIR, PRIMEIRO SE SONHA E DEPOIS SE AMA. 

 

 

        CL ARI ANTONIO TOMAZI 

     Assessor de Civismo e Cidadania 
 


