
Queridos Leões, 

Me chamo Abimael Zenivaldo da Silva, sou do LC Bertioga, Distrito LC5 - DG CL 

João Claudino e CaL Fátima- Brasil. 

Minha história de Lions, vamos lá. 

Conheci o movimento no ano de 2006, nessa época como prestador de serviços 

gráficos para a Festa da Tainha, achei interessante a Festa e mais ainda o 

porquê da festa, fui fazendo amizade com  companheiros do Lions clube Bertioga 

e conhecendo a história da instituição, fui querendo cada vez mais me aproximar 

do clube pela identificação com o servir ao próximo, foi quando depois de muito 

tempo, pois ainda era "jovem" em 2013, fui convidado pelo companheiro Jair a 

assistir uma palestra da querida Luiza Marinheiro, nunca vou esquecer a história 

da vaquinha, depois disso quantas vaquinhas matei, quem sabe a história vai 

saber exatamente o que estou falando, depois dessas palestra resolvi entrar para 

o movimento e fui aceito pelo clube, pelo qual até hoje aprendo constantemente 

como servir ao próximo de forma inteligente, me emocionei várias vezes em 

ações do Lions Quest, vendo a aceitação das famílias e alegria das crianças, me 

emocionei várias vezes vendo crianças ganhar prêmios de cartaz e redação da 

paz, vendo o empenho e dedicação dos companheiros, professores, diretores e 

crianças,  enfim são várias emoções diariamente, servir trás paz ao coração, 

servir trás ideais, as vezes não concordamos com alguma coisa no clube, mas 

isso é democracia, aprendemos isso também em Lions, tem uma história em 

particular que vou relatar aqui, no ano de 2016, a minha domadora foi procurada 

por uma amiga próxima, precisava de uma cadeira infantil, a companheira 

Adriana me ajudou na missão, conseguimos a cadeira e fizemos a doação, a 

criança tinha paralisia cerebral, usou por um bom tempo a cadeira, na época 

recebemos fotos da criança na cadeira, isso me emocionou muito, infelizmente 

o pequeno nos deixou no dia 01 de Janeiro de 2023, mas a família até hoje é 

grata pelo que a União de amigos e companheiros e capaz de fazer!!! 

Essa é uma das minhas histórias de Lions!!! 

Termino agora com lágrimas nos olhos de tantas emoções, e preparando o 

coração para muitas mais!! 


