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Servir às Pessoas. Servir ao Mundo 

 

PARTICIPE DO DESAFIO DE 
SERVIÇO DO CENTENÁRIO! 

 

 

 

Por quase 100 anos, os Leões serviram suas comunidades com dedicação e 
contribuíram para o desenvolvimento e bem-estar de milhões de pessoas por 
todo o mundo. Para celebrar nosso 100º aniversário, a Associação 
Internacional de Lions está pedindo aos Leões que ajudem a alcançar a meta 
de nosso Desafio de Serviço do Centenário de servir mais de 100 milhões de 
pessoas até junho de 2018. 

Seu clube pode fazer a diferença na comunidade e contribuir para a meta ao 
participar das quatro campanhas do Desafio de Serviço do Centenário. Você 
decide quando servir e quais projetos são adequados para seu clube e 
comunidade. 

 

 



Vamos trabalhar o Desafio de Como Engajar os Jovens 

Apoie os jovens da sua comunidade, ou inspire a próxima geração de 
voluntários, convidando LEOs ou a juventude local a servir em um projeto com 
você. 

 

PROJETO UM DEDINHO 
DE PROSA 

 

Como Assessora de Serviços Leonísticos para Crianças e Assessora de 
Serviços Leonísticos para Idosos do Distrito LB-3 – AL 2016/2017 estou 
propondo para os clubes do Distrito uma atividade conjunta que envolva o 
trabalho do jovem bem como o auxílio ao idoso. Temos pela frente duas datas 
que podem ser utilizadas para início deste projeto, 26 de julho (Dia da Vovó) e 
Dia dos Pais no segundo domingo de agosto. 

A execução deste projeto é muito simples e praticamente com um custo 
financeiro bem baixo. Basta que você encontre em sua comunidade um Lar de 
Acolhida de Idosos, e comece a fazer visitas acompanhadas de jovens que vão 
doar um pouco de seu tempo e sua juventude para simplesmente ouvir o que 
um idoso tem para falar. É claro que não pode faltar o chamariz da entrada que 
é um delicioso lanche. Façam visitas semanais ou quinzenais, mas não percam 
a oportunidade de deixar um jovem ouvir a voz da experiência de um idoso. 
Com certeza este jovem irá ter uma visão bem diferenciada do mundo, das 
pessoas e principalmente do ato de amor que é servir ao mais próximo. 

Com um projeto simples assim o seu clube poderá ser premiado por cumprir 
uma das metas do Desafio do Centenário. 

Caso seu clube assuma este projeto, ao lançar no MyLCI a atividade, conste 
como Título – PROJETO UM DEDINHO DE PROSA – para que tenhamos um 

controle não só em Lions Internacional, bem como no Distrito. 
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Assessora de Serviços Leonísticos para Crianças 

Assessora de Serviços Leonísticos para Idosos 


