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UM APRENDIZADO PARA SERMOS MELHORES QUE NÓS MESMOS

“São tantas coisas que aprendemos e 
desenvolvemos no movimento LEO! 
Melhoramos em todas as áreas de nossas 
vidas, principalmente em comunicação, 
respeito com os outros, solidariedade para 
com todos. Me tornei uma pessoa mais 
compreensiva, mais calma para compreender 
e até conseguir, com pouca coisa, mudar a 
realidade de outra pessoa.

Os jovens trazem para o Lions o vigor, a 
vontade de conhecer o novo, novas ideias e 
dinamismo, a sede de conhecimento, pois a 
internet nos dá vários caminhos. Mas com os 
Leões, isso tudo é direcionado para o bem.

O projeto que mais chamou minha atenção 
foi o Projeto Inclusão das Olimpíadas 
Especiais, que nos mostra que não somos 
diferentes, que devemos incluir as pessoas, 
e não tratá-las como deficientes, e sim 

LEO RENATA INÁCIO PIMENTA
18 anos
LEO Clube São Bernardo do Campo Prof. José Jorge do Amaral (SP)

como queremos ser tratados. Elas têm muito a 
ensinar. A gente acha que a vida é difícil e elas 
nos mostram que superam qualquer coisa e são 
felizes, têm uma garra incrível. Nós entramos 
no movimento achando que vamos fazer pelas 
pessoas, que vamos ensinar, mudar a vida 
dessas pessoas e, no final, quem sai revigorado 
dessas atividades e com uma carga enorme de 
aprendizado, somos nós. Nem deveríamos falar 
em inclusão, pois ninguém deveria se sentir 
excluído para precisar ser incluído. 

O movimento LEO é um aprendizado para 
a vida, para sermos pessoas melhores. Não 
melhores que os outros, melhores que nós 
mesmos. Melhores para a vida. Você, jovem, que 
está meio desligado, sem propósito, precisando 
dar um sentido maior para sua vida, tenho 
um convite pra te fazer. Participe do nosso 
movimento. Faça parte do LEO Clube da sua 
cidade. Você vai adorar!”
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ENSINANDO A LER E ESCREVER, ELA MUDOU VIDAS

“Um dia recebi um convite para uma 
reunião do movimento LEO e aceitei na 
hora. Notei que as pessoas falavam com 
tanto amor sobre o que faziam que foi 
impossível não me sentir impactada. Sem 
perceber, já estava frequentando reuniões e 
campanhas. Ver que eu tinha uma ‘segunda 
família’ me cativou muito. 

LEO para mim representa a coragem que 
encontrei para correr atrás dos meus 
objetivos quando vi a diferença que os 
meus atos traziam para as pessoas. Me senti 
orgulhosa por estar escolhendo o caminho 
da generosidade e do servir. 

Aprendi que minhas palavras e promessas 
devem se refletir nas minhas atitudes 
e que eu posso liderar de forma justa e 
consciente. Sem falar na compaixão e 
empatia que me fazem olhar para dentro 
de mim e buscar ser melhor todos os dias. 
O movimento certamente transforma as 
pessoas que participam.

Para mim, as atividades mais importantes 
são aquelas ligadas à fome e ao meio 
ambiente, pois enaltecem a preocupação 
com o coletivo. 

LEO EMANOELY OLIVEIRA MELO
19 anos
LEO Clube Santa Fé do Sul (SP)

Não esqueço o dia em que fui com o meu 
clube fazer doação de brinquedos e cestas 
básicas para famílias da minha cidade. 
Além da emoção de sempre, algo diferente 
aconteceu: na casa de uma criança, com 
toda pureza e inocência, ela me disse que, 
se pudesse escolher um presente de Natal, 
gostaria muito de ir para escola e aprender a 
ler e escrever. Sua mãe não tinha concluído o 
ensino básico e por isso não podia ensiná-la.

Fiquei muito comovida ao ver uma criança 
enxergar beleza e importância naquilo que 
muitos jovens não valorizam. Prometi que 
iria ensiná-la. Então, todos os sábados, passei 
a ir até o outro lado da cidade. Em poucos 
meses ela já estava aprendendo. No Natal 
seguinte até escreveu a própria cartinha 
de agradecimento e contou que sua mãe se 
sentiu inspirada, voltou a estudar, conseguiu 
um emprego e melhorou as condições da 
família. Aquilo foi o meu presente, ver que as 
poucas horas semanais que dediquei àquela 
criança fizeram total diferença em sua vida.

Por isso, palavra nenhuma resume o tamanho 
do amor e do orgulho que eu sinto pelo LEO 
Clube.”

Distritos em Serviço

LC 6 Governador Roberto Luiz de Freitas
Assessor para a Revista:

Antônio Douglas Zapolla | (16) 99148-7497
secretariolcbrodowski@gmail.com 
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O OLHAR MAIS PRÁTICO E TECNOLÓGICO QUE AJUDA OS LEÕES

Liderança e facilidade de expressão são 
algumas das competências que Arthur 
desenvolveu dentro do movimento LEO. 
Em sua visão, “o LEO Clube representa 
uma mudança de ciclo – um ciclo com 
novas tarefas, novos objetivos, novas 
responsabilidades e um novo círculo 
de amizade. Nos últimos 2 anos, aceitei 
cargos dentro do movimento em nível 
de clube e em nível distrital, e por esse 
motivo o LEO tem representado os 
meus momentos de mais ‘trabalho’ e os 
meus momentos de lazer, nos encontros 
e eventos anuais”.

Ele lembra que, antes de conhecer 
o LEO, uma pessoa conhecida lhe 
mostrou fotos de atividades do clube e 
contou algumas passagens. “Aquilo me 
encantou e encanta até hoje. 

Meu primeiro contato direto com o 
movimento LEOístico foi durante a 
Campanha de Páscoa do meu clube, em 
abril de 2017, onde confeccionamos 

LEO ARTHUR PACIELLO CONSTANCIO
22 anos
LEO Clube Taquaritinga (SP)

cerca de 100 ovos de chocolate para doação. 
Lembro de todo o clube unido fazendo os ovos 
e no dia seguinte realizando a entrega para as 
crianças.”

Dentro do LEO Clube os jovens engajados servem 
à comunidade mais necessitada e ainda participam 
dos encontros e eventos que fazem nascer novas 
amizades. Para Arthur, os jovens oferecem ao 
Lions “uma nova visão para o movimento, com 
um olhar mais prático, menos burocrático e mais 
tecnológico. Um grande exemplo é  a forma como 
as reuniões foram conduzidas durante a pandemia. 
Com os encontros presenciais proibidos, os jovens 
do LEO Clube souberam orientar os companheiros 
Leões para que as reuniões fossem realizadas de 
maneira virtual ou híbrida. E foi um enorme acerto.

A meu convite, um primo se tornou associado do 
LEO Clube Taquaritinga (SP). Para inspirar outro 
jovem, eu o convidaria a participar primeiro de 
uma campanha, para depois conhecer uma reunião 
ordinária. Por exemplo, a tradicional Campanha da 
Pizza do meu clube todos os anos encanta novos 
jovens que logo se tornam associados.”

LC 6
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UM LEO QUE CONQUISTOU LEÕES PARA O MOVIMENTO

“Desde cedo, aprendi com minha mãe que 
devemos fazer o bem para tornar o mundo 
melhor, nem que seja para uma única pessoa. 
Então, quando soube da existência de um 
clube de jovens com essa mentalidade, logo 
soube que teria interesse nesse movimento, 
que hoje representa tudo na minha vida!

Foi aqui que me desenvolvi, superando 
algumas dificuldades. Hoje tenho grande 
facilidade em falar em público. Aqui fiz 
muitos amigos. Aqui a competência de 
liderar despertou em mim. 

Nós, jovens, podemos parecer imaturos 
ou até inconsequentes, porém com nossa 
energia e entusiasmo trazemos mais ‘luz’ 
às campanhas em parceria com os Leões. 
Além disso, sempre que o Lions abre 
espaço de fala para um LEO, diversas ideias 
importantes e funcionais surgem de jovens 
líderes moldados no movimento.

Foi no LEO que mostrei aos meus familiares 
como pode ser gratificante e divertido o 
ato de servir. Meu irmão, maravilhado com 
o movimento, tomou posse recentemente. 

LEO FERNANDO SOUZA DE CAMARGO CARVALHO 
17 anos
LEO Clube Penápolis (SP)

Minha mãe e meu padrasto, que sempre ficavam 
encantados com nossas campanhas, não 
hesitaram em fazer parte quando lhes mostrei a 
oportunidade.

Eles amam verdadeiramente os LEOs como se 
fossem seus filhos, tanto que, em nossa última 
confraternização, prepararam uma feijoada para 
todos os meus companheiros. Conversando após 
o jantar, minha mãe disse: ‘Não vejo a hora de 
fazermos novamente, eu gosto muito de vocês’. 
Isso mostra sua felicidade, especialmente 
representando o Lions como Conselheira LEO 
junto ao nosso clube.

Tenho orgulho de dizer que faço parte do LEO! E 
fico deslumbrado porque, mesmo sem marketing, 
conquistei pessoas que se propuseram a entrar no 
movimento, não por interesse, não por status, mas 
sim por verem o bem que praticamos e para se 
tornarem voluntários a ajudar o próximo!

Para trazer mais um jovem, eu lhe mostraria, com 
foto e vídeos, todos os sorrisos que recebemos 
e todos os momentos bons que compartilhamos, 
fazendo o bem e recebendo em troca o que 
dinheiro nenhum pode comprar: amor!”

Distritos em Serviço

LC 8 Governadora Márcia Cristina Gonçalves 
Assessor para a Revista:

Eduardo Ribeiro | (18) 99690-5401
eduardoribeiroje@gmail.com
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EM MOMENTOS DIFÍCEIS, NÃO DESISTIRAM DE MIM

“Desde criança, eu ficava encantado com as 
atividades e eventos do LEO. Meus pais são 
companheiros Leões, então sempre estive 
observando tudo de perto! Sou apaixonado 
pelo movimento LEOí stico antes mesmo de 
fazer parte dele.  

O LEO foi um dos principais, se não o 
principal responsável por toda minha 
evolução como pessoa, no trabalho em 
equipe, na comunicação, no saber fazer 
amizades. Desenvolvi meu próprio jeito de 
liderar, aprendi a compreender como lidar 
com as pessoas. E principalmente, o LEO 
representa a oportunidade de poder ajudar o 
próximo de alguma maneira, apesar de todas 
as dificuldades da vida!

Nós, jovens, agregamos ao Lions não apenas 
mão de obra ou tempo de qualidade, mas 
principalmente inovação, criatividade! 

Se você perguntar para qualquer LEO, vai 
ouvir inúmeros elogios sobre o movimento, 

LEO AFONSO CÉSAR FREITAS DE OLIVEIRA 
19 anos
LEO Clube Tupi Paulista (SP) 

mas você só vai entender o que é  o LEO e o 
que representa quando viver na pele aquilo 
que nós fazemos. 

Tudo que conquistei dentro do LEO é 
marcante, mas não consigo tirar da cabeça 
o dia em que levei uma cesta básica e um 
brinquedo para uma família no Natal. A 
criança olhou nos meus olhos e disse: ‘Tio, eu 
nunca tinha ganhado um brinquedo desses 
antes, você é  incrível!’ E a mãe me disse no 
fim: ‘Obrigada! Não tínhamos o que comer e 
eu não poderia dar nada para meu filho neste 
Natal. Você fez ele sorrir depois de muito 
tempo!’ Caí em lágrimas.

Ao chegar em casa, lembrei por que eu 
tinha me encantado pelo LEO e também 
agradeci a todos os meus amigos por não 
terem desistido de mim quando passei por 
momentos difíceis e quis sair do movimento! 
De lá pra cá, eu decidi sempre me dedicar 
ao máximo e fazer o possível para ajudar 
aqueles que precisarem de mim!” 

LC 8
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O CASTORISMO É ALGO GRANDIOSO

“Conseguir fazer o bem para outras 
pessoas, poder ajudar quem tem uma 
realidade de vida mais difícil. Foi isso que 
me encantou e me encanta até hoje no 
movimento castorístico.

A amizade, a oportunidade de me 
relacionar com pessoas incríveis 
no Castorismo e ter o apoio delas é 
sensacional. Ser Castora é poder ajudar ao 
meu próximo. Todos precisamos de ajuda 
em algum momento. Aqui aprendo que 
responsabilidade e força são fundamentais 
na vida. Que as coisas não acontecem no 
meu tempo. Aqui estou desenvolvendo 
minha liderança, pois neste momento 
estou como presidente de clube. 

Entre o Lions e o Castorismo existe a 
união de forças, a união da juventude com 
a experiência, e é uma conexão muito boa. 
Eu amo isso! 

Castora ADRIA FARIA DOS SANTOS 
20 anos
Clube de Castores Miracema (RJ)

Nós temos grandes desejos. Um deles é trazer 
mais jovens para o Castorismo e o outro é
ajudar jovens a saírem do mundo das drogas 
com o apoio do nosso movimento. 

Quando entrei, achava que o Castorismo era 
um simples projeto. Me enganei. O Castorismo 
é algo grandioso, mudou a forma como penso, 
mudou minha vida. Essa transformação atingiu 
também minha família. Meus irmãos, de 10 e 
13 anos, querem se associar, meus pais estão 
felizes e me apoiam. Meu sonho era realizar 
um trabalho de alívio à fome e agora faço isso. 
Então, entre você também para o Castorismo, 
que é algo incrível.

A primeira ação que realizei foi a entrega de 
cestas básicas. Vi a gratidão nos olhos de uma 
moça e isso me marcou. Foi um olhar muito 
expressivo que jamais vou esquecer. Essa 
experiência me fez ter ainda mais empenho e 
dedicação.”

Distritos em Serviço

LC 11 Governador Alexandre Mendes

Assessora para a Revista:
Andressa Hernams | (21) 96407-4183

andressa.hernams@gmail.com
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CATIVANDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES A PROPAGAR O BEM

Proatividade, empatia, trabalho em 
equipe. Para Rafael, o que torna o 
LEO muito valioso é a possibilidade 
de criar laços e conexões e fazer 
florescer competências como essas, 
importantíssimas para o futuro dos 
jovens.

O convite que recebeu em 2017 para 
participar do movimento e ajudar a 
fundar o LEO Clube São Mateus (ES) foi 
a oportunidade de conhecer um pouco 
mais sobre o tipo de atividades que os 
LEOs realizam. “Inserir jovens nesse 
tipo de serviço sempre me chamou 
bastante atenção”, nos conta Rafael.

Mais tarde, ao atingir a idade limite, 
passou para o LEO Clube Aracruz 
Cibernético (ES), da categoria Ômega, 
que reúne jovens de 18 a 30 anos. 

Sobre a parceria com o Lions, Rafael 
acredita que os jovens agregam uma 
visão diferente para os Leões, além de 
renovar o ambiente com a energia da 
juventude. 

LEO RAFAEL TEZOLIN COUTINHO
21 anos
LEO Clube Aracruz Cibernético (ES)

“O movimento LEOístico representa um espaço 
na minha vida em que sinto que impacto 
positivamente a vida de outras pessoas ao meu 
redor, a partir de ações que ajudei a elaborar. 
Para o jovem que tem interesse de participar 
ativamente na sociedade, o movimento é o lugar 
que recebe suas ideias e permite que elas sejam 
colocadas em prática para ajudar o próximo. 
E para mim, as ações mais importantes são 
aquelas dirigidas a crianças e jovens porque 
podem cativá-las a propagar o bem na sua 
geração também.”

Por isso, participar de projetos dirigidos a esse 
público é o que marca a história de Rafael 
no LEO Clube. Um dia levaram brinquedos, 
como pula-pula e escorregador, a uma escola 
da periferia da cidade, além de conduzirem 
atividades em grupo. Em outra ocasião, levaram 
alegria a crianças e adolescentes de uma casa 
de passagem, que haviam sido retirados da 
guarda dos pais. “Nessa tarde a gente levou 
lanche para ser compartilhado e desenvolvemos 
brincadeiras. Tivemos oportunidade de conversar 
para trocar experiências e entender como era 
a rotina deles. Espero que tenha sido um dia 
memorável para eles, como foi para mim.”

LC 11
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OFERECER O QUE TODOS DEVERIAM TER SEM PRECISAR PEDIR

“Colocar o celular para despertar 
às 5 da manhã, no seu único dia de 
folga, para fazer o bem a alguém, é 
sinal de paixão de ser LEO. Mas você 
só vai conhecer esse sentimento se 
participar. Disposição e alegria no 
cumprimento de responsabilidades 
sociais. Isso foi o que me cativou ao 
conhecer o movimento LEO!

Eu vivia numa bolha e passei a 
enxergar as grandes problemáticas. 
O movimento despertou um ‘eu’ mais 
compreensivo para liderar e motivar 
sócios desmotivados, com menos 
julgamento e mais ações inclusivas.

Nossa ação de destaque é o NataLEO. 
São várias ações na cidade e na 
zona rural. Dentre elas, se destaca a 
campanha do quilo, que a cada ano 
se supera em produtos arrecadados. 
Na última edição, foram cerca de 
1.200 quilos doados à REGAR – 
Rede Guaranesiana de Assistê ncia e 

LEO DANIEL ALEXANDRE MORAIS DOMINGOS 
22 anos
LEO Clube Guarané sia (MG)

Reciprocidade, à qual pertencem várias entidades, 
e que já distribuiu cerca de 500 cestas básicas para 
famílias atingidas pelos reflexos da pandemia. 

Mas não realizamos apenas arrecadação e doação. 
Nossa abordagem inclui também uma sindicância 
das famílias a serem atendidas, com perguntas-
padrão e uma análise crítica para entender a 
realidade. Em casos extremos, movimentamos o 
grupo para agir de formas mais eficientes, além 
dos alimentos. Num desses casos, uma garotinha 
comentou triste que, por conta da baixa imunidade 
causada pelo tratamento de câncer, só poderia 
acompanhar pelas redes sociais. Com visita 
cuidadosa e restrita aprovada pelos médicos, 
levamos brinquedos, pratos deliciosos para o café 
da tarde e nossa energia. Sua família recebeu 
nossas cestas, que ajudaram a virar o mês. E a 
menina, que logo depois veio a falecer, ficou feliz 
por ver sua família passando bem. 

A partir dessa campanha, nossa diretoria sentiu a 
importância de manter sempre um NataLEO forte, 
oferecendo o básico que todos no mundo deveriam 
ter sem pedir.”

Distritos em Serviço

LC 12 Governador Celestino Januário Bacelar
Assessora para a Revista:

Marlene Matos | (33) 98862-8624
marlenematoslions.assessora@gmail.com
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O MOVIMENTO NOS FAZ REFLETIR SOBRE OS ANSEIOS DA SOCIEDADE

Foi vendo seus pais, associados do Lions 
Clube Santos Dumont (MG), que Emily se 
encantou com suas efetivas ações perante a 
sociedade. Por isso ela propõe a promoção 
de ações no clube “para incluir os jovens em 
atividades tanto culturais quanto sociais e 
ambientais, com o intuito de lhes mostrar 
que, apesar da pouca idade, podem fazer a 
diferença em sua comunidade. 

Ao entrar no clube, os jovens de 12 a 30 
anos tendem a trazer ideias e pensamentos 
inovadores, sendo capazes de moldar 
as gerações futuras, quebrando tabus 
e impondo mudanças na forma como 
as gerações mais velhas pensam e se 
comportam. Podemos dizer que os LEOs são 
filhos do Lions.

No LEO me encontrei de um modo que 
nunca imaginei. Ele me proporcionou 
grande crescimento pessoal e competências 
valiosas para meu crescimento profissional, 
como espírito de liderança, capacidade 

LEO EMILY BELCHIOR DO NASCIMENTO DOS SANTOS 
21 anos
LEO Clube Santos Dumont Ômega (MG)

de execução e trabalho em grupo, 
criatividade, flexibilidade, adaptabilidade, 
autogestão, além de pensamento 
crítico e um olhar mais humanizado. 
O movimento nos faz refletir sobre os 
anseios da sociedade, nos faz conhecer 
as necessidades populares e buscar 
medidas para aumentar a qualidade de 
vida das pessoas que se encontram em 
vulnerabilidade social. Assim, podemos 
proporcionar uma nova realidade e 
perspectiva para o futuro. 

A campanha do agasalho foi, de longe, a 
mais marcante. Conseguimos arrecadar 
uma quantidade significativa de roupas 
e distribuímos para moradores de rua, 
juntamente com sopa para aquecer no frio. 
Pudemos doar amor, partilhar abrações, 
olhar no olho, conversar, dar visibilidade 
ao que às vezes passa despercebido pela 
sociedade. E ver o olhar de carinho e 
gratidão nos fez lembrar o que realmente 
é  importante.” 

LC 12
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DIVERSÃO E FELICIDADE NO CLUBE DE CASTORES

Manuella e seu irmão Bernardo são filhos 
e netos de Castores (ver a história de 
Bernardo na página 23 desta edição). 
Seus pais são agora Leões do Lions Clube 
Petrópolis Centro (RJ).

Ela tem 8 anos, se tornou Castora em 2020 
e já está desenvolvendo a habilidade de 
falar em público! 

O que encanta Manu é a chance de ajudar 
quem precisa. Sobre a parceria com os 
Leões, ela diz que os jovens “ajudam nas 
campanhas que os Leões não conseguem 

Castores
Assessor para a Revista: 

Ramon Carvalhaes Sant’Anna | (24) 99221-5766
ramon.diretor1@gmail.com

Castora MANUELLA ASSIS SCHMITT
8 anos
Clube de Castores Petrópolis Marcos Senna (RJ)

fazer sozinhos”. Ela acha legal 
aumentar a coleção de pins e 
participar da distribuição de 
alimentos e brinquedos.

Manu lembra que “na última Festa 
das Crianças, nós distribuímos 
lanches e brinquedos para as 
crianças e eu brinquei junto com 
elas e pude comer os doces a 
tarde toda!” E diz para quem se 
interessar: “O Clube de Castores é 
muito divertido e deixa as pessoas 
felizes”.

CLUBE DE CASTORES é a primeira organização nacional de clubes de jovens de 
serviço do Brasil, de utilidade pública e voltada para serviços humanitários. Foi 
fundada pelo professor e Companheiro Leão José Gilberto Ribeiro Ratto, em 1963. 
Seus membros são denominados Companheiros Castores.
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UMA FORMA DE TORNAR O MUNDO MELHOR, MESMO QUE AOS POUCOS 
Apoio a projetos esportivos e de 
e-sports. . . aulas de desenho. . . o 
Clube de Castores tem a capacidade 
de atender qualquer interesse dos 
jovens através de suas atividades e, 
quem sabe, lhes dar um incentivo 
para realizarem seus sonhos. Essa 
é uma das possibilidades que João 
Pedro vê no movimento.

“A ideia de juntar pessoas por um 
mesmo ideal, ajudar o próximo de 
maneira organizada e com apoio, 
seja privado ou de demais clubes, 
me atraiu muito. Vi ali uma forma de 
tornar o mundo melhor, mesmo que 
aos poucos.

A principal marca do clube em 
mim com certeza é a amizade. 
Através dele eu me aproximei da 
mais diversa gama de pessoas, 
muitos que atualmente são parte 
importantíssima da minha vida.

Eu tenho desenvolvido bastante a 
minha oratória que, com a pandemia, 

Castores
Castor JOÃO PEDRO CARPINTER SILVEIRA
21 anos
Clube de Castores Paraíba do Sul (RJ)

ficou um pouco enferrujada. E por trabalhar sempre 
com a população, aprimoro minhas habilidades sociais.”

João Pedro gostaria de mostrar para os interessados 
“os eventos já realizados pelo clube local e o 
planejamento dos próximos que considero atraentes 
para a juventude. Ela traz para o Lions uma visão 
atual do mundo, que somada à experiência dos Leões 
faz com que o clube sempre se adapte às novas 
necessidades do mundo moderno.

No último 10 de abril, aniversário do antigo Clube 
de Castores da cidade, realizamos o nosso maior 
evento de Páscoa. Foi um sucesso! Além da sensação 
de dever cumprido, ver todo o grupo trabalhando 
com um sorriso no rosto e as crianças aproveitando 
a festa foi extremamente revigorante. A forma como 
nosso trabalho vem sendo aceito pelas comunidades é 
fantástico.

Só tenho a agradecer a todos que apoiam esse projeto, 
que não é fácil, mas que vale a pena. Trabalhar pelo 
próximo não diz respeito somente a ele, mas a nós 
mesmos, a forma como vemos e compreendemos o 
mundo, como encaramos a necessidade de mudança e 
agimos para que, mesmo que momentaneamente, ele 
se torne um lugar melhor.”
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Lions Quest é um programa oferecido por Lions Internacional há mais de 30 anos, em parceria com 
escolas e famílias, para dar aos jovens a oportunidade de desenvolver competências socioemocionais. 
A seguir, alguns depoimentos sobre os resultados do Lions Quest.

Inteligência Emocional
para a juventude

Alunas do Colégio Chromos
(Instituto Educacional Marrian), de Betim (MG)
patrocinador: Lions Clube Betim

Sou estudante do 9º ano e posso dizer que 
durante 4 anos estudando Lions Quest na minha 
grade curricular, adquiri conhecimentos que 
levarei pela vida. O Lions é para mim uma fonte 
de aprendizagem, onde se aprende a respeitar o 
próximo, a entender que amizade é poder ajudar 
sem querer nada em troca. É estar presente sempre 
que o próximo precisar. É praticar sempre a boa 
vizinhança, levando paz, amor e união, ajudar o 
fraco e o necessitado. Vou levar comigo o que 
aprendi com o Lions, crescendo com respeito, ética 
e mansidão, para que meu futuro possa ter êxito 
em tudo que fizer, sem precisar prejudicar ninguém.
Yasmin Lino

Penso que o Lions Quest é muito importante, 
já que aprendemos valores que são aplicados 
pela sociedade, a ser responsável, ter disciplina, 
adquirir autoconfiança e o autoconhecimento. 
Nos permitimos descobrir nossas qualidades, 
capacidades e pontos fracos que podemos 
melhorar. O Lions nos ensina a se colocar no lugar 
do outro, ter empatia, além de agir não só para o 
nosso bem-estar e sim para o do próximo também. 
Vejo que hoje o Lions Quest pode melhorar uma 
comunidade, ajudar mentes e ajudar muitas 
pessoas.
Maria Eduarda Rezende Pereira

O Lions Quest me mostrou, através da professora 
Sônia Maria e seus ensinamentos, como ser uma 
pessoa com atitudes melhores. Com a companhia 
dos meus amigos o Lions Quest nos preparou para 
o mundo, para lidar com ações que influenciarão 
o futuro de todos nós. Dessa forma, é necessário 
não só vontade, mas também coragem para sermos 
cidadãos empáticos na sociedade.
Samara Rezende

Aluno da Escola Estadual João Ribeiro da 
Silveira, de Icém (SP)
patrocinador: Lions Clube Itu

O programa Lions Quest, aplicado pelos 
professores, tem impactado muito a minha 
vida, principalmente em relação aos 
projetos de voluntariado. Sou presidente 
do clube juvenil de dança de nossa escola 
e através das aulas ministradas pela 
professora Priscila foi proposto um trabalho 
voluntário na APAE de nossa cidade. Pude 
ministrar uma aula de dança e isso foi 
incrível.

Compreendi que somos todos iguais, 
o senso de empatia, respeito, amor ao 
próximo, dignidade humana e protagonismo 
juvenil foram despertados dentro de mim e 
isso devo à programação do Lions Quest.
Além disso, as dinâmicas e a didática do 
programa tornam as aulas mais leves e 
nos fazem enxergar e compreender os 
conteúdos de uma maneira mais prática 
e menos monótona, pois abordam temas 
de grande impacto, como respeito, 
companheirismo, empatia e protagonismo.

Cada tema proposto gera muito debate, 
pois são temas de nossas realidades, e os 
professores conseguem desenvolver muito 
bem cada aula. No começo eu achei que não 
ia gostar, mas hoje não vejo a hora da aula 
chegar.

Espero que o programa Lions Quest 
continue, pois tem ajudado muito, não só a 
mim, mas a muitos outros em nossa escola. 
É realmente incrível. 

Gabriel Lucas Silvestre da Silva






