
Saudações queridos LEOs e Leões. 

Meu nome é Lucas Jacque, sou do LIONS / LEO de Mogi das Cruzes – Distrito LC 5 PIP Augustin Soliva – Brasil. 

O espirito do servir e do serviço sem interesse na minha vida está presente desde minha adolescência 

quando mostrava proatividade em ajudar o coral da igreja onde frequento, na qual estava sempre presente 

nas apresentações e auxiliando em tudo que precisavam, logo depois comecei a participar de ações no 

Hospital Luzia de Pinho Melo com aqueles “Palhaços da Alegria” que íamos de quarto em quarto aos 

sábados trazer um pouco de alegria e palavras de conforto naquelas horas difíceis que pessoas passam em 

um quarto de hospital. Anos á frente conheci a CaL Nádia Montes que era diretora de uma escola no bairro 

que resido, ela foi a primeira pessoa que me apresentou o movimento Leonistico, sempre me falava sobre e 

mesmo eu não sendo do movimento foi a primeira companheira a me presentear com um PIN para me 

incentivar, no mesmo ano no meu bairro estava se formando um núcleo de Lions, que seria futuramente o 

Lions Clube Mogi das Cruzes – César de Sousa Centenário onde estava a minha professora Karla Paniagua da 

escola que eu estudava que sabia de toda minha história de voluntariado e me convidou para participar das 

reuniões do núcleo, e depois de fundado das reuniões do clube. No ano de 2017 nosso “LC César 

Centenário” estava para fundar um LEO Clube, sendo o segundo clube de Leos da cidade, e no dia 31 de 

agosto de 2017, lá estava eu sendo associado como um dos sócios fundadores do LEO Clube Mogi das Cruzes 

Cesár de Sousa Centenário um dia muito feliz e que nem imaginava onde podia chegar no movimento, mas 

que sabia que podia continuar a ajudar muito mais as pessoas com a grandeza de nosso movimento, nesse 

meio tempo também tive o prazer de poder estudar com a ajuda do saudoso CL Gedeão na AMOA 

associação que o Lions Clube Mogi das Cruzes- Estância manter com muita galhardia e impulsiona os jovens 

mogianos no mercado de trabalho, passei pelos principais cargos do clube como tesoureiro, secretário, vice-

presidente e Presidente de clube, clube muito unido, que trabalha e que estava sempre unidos e 

entrelaçado com os leões em todos os trabalhos. Mas, que infelizmente por questões adversas teve que ser 

fechado. Em 2019 fui convidado a ser transferido para o LEO Clube de Mogi das Cruzes onde estou até hoje, 

no começo não tinha muita aproximação com os CLeos do clube, porém com o tempo nos aproximamos 

bastante. Trabalhamos bastante, fizemos muitas reuniões e MUITAS atividades e estava cada vez crescendo 

no movimento sendo secretário, vice-presidente e Presidente. No ano de 2021 fui indicado pelo meu clube 

para o cargo de Presidente de Distrito, cargo que nunca imaginava em chegar ou que era desejado, mas 

acredito que quando chega nosso momento é para ser, e com votação unanime dos CLeos naquela reunião 

de Distrito pude ser escolhido para a gestão 2021/2022 do Distrito LEO LC 5, onde trabalhamos bastante, 

fundamos 1 clube, tivemos uma aproximação e uma abertura com os Leões e com o Distrito de Lions, 

também tive a honra de ser convidado a ser um Companheiro LEO/LEÃO de nosso LC Mogi das Cruzes, nossa 

associação me trouxe muitas oportunidades e Experiências e uma delas que me enche de alegria em relatar 

é de participar das Olimpíadas Especiais , podendo exercer a liderança e representar nosso Distrito nos Jogos 

Estaduais de SP e nos Jogos Nacionais , experimentando dias de muita inclusão, serviço e vivendo e amando 

Lions mais e mais por ver a grandeza do poder que cada LEO e cada Leão pode realizar naquele momento ou 

lugar que está voluntariando. Atualmente sou companheiro LEO/Leão do LC Mogi das Cruzes, servindo como 

Presidente de LEO Clube e Vice- Presidente do Distrito LEO LC 5, aprendendo cada dia mais com os Leões e 

servindo sempre para fazer cumprir o significado de cada letrinha de LEO, não só nas horas de voluntariado, 

mas também em todas as áreas da minha vida. Nossa associação é grandiosa, e faz um bem danado onde 

estiver inserida. Tenho orgulho de fazer parte do movimento e onde passo deixo uma sementinha dela. 

Nossa associação mudou minha vida, e esse é meu combustível para continuar servindo para mudar a vida 

de outras milhares de pessoas. 


