
Nós servimos em comunidades 

grandes e pequenas. Responder às necessidades 

locais é exatamente o que os Leões fazem. É o que 

fazemos há mais de 100 anos. É por isso que, quando 

o mundo está passando por dificuldades, os Leões 

estão lá. Por meio da vibração dos nossos associados 

globais, inovação e trabalho duro, os Leões de todos 

os lugares estão oferecendo a esperança necessária 

a tantas comunidades. Temos orgulho de estar

unidos na bondade e 
diversidade.



Agora é o momento  
de nos unirmos. 

Tem sido uma enorme honra servir como o 103º Presidente de Lions Clubs 
International. No ano passado, vivenciei o grande bem que os Leões fizeram 
para mais de 275 milhões de pessoas - mais do que nunca. Embora eu 
tenha sido um Leão por mais de 40 anos, foi realmente recompensador ver 
as maneiras inovadoras e diversas com as quais nossos clubes atenderam as 
comunidades locais em todo o mundo.

Minhas experiências como Presidente Internacional me lembraram o quão 
crítico é o nosso serviço para as pessoas em todos os lugares e a incrível 
contribuição disso para o nosso futuro. E enquanto o ano passado trouxe 
grandes momentos altos, o mundo, como todos sabemos, passou por 
muitas mudanças. Novos desafios globais surgiram, afetando nossa vida 
cotidiana e nossa capacidade de trabalhar, brincar, comunicar e servir da 
maneira que sempre fizemos.  

Diante desses novos desafios, os Leões reagiram como sempre: com 
bondade, paixão e convicção, erguendo os outros por meio da nossa 
diversidade de serviços. Estou muito orgulhoso de todos os nossos 
associados. 

Neste novo ano Leonístico, fui convidado a servir outro mandato como 
Presidente Internacional. Tenho a honra de continuar nos guiando 
por esse cenário em mudança e sou grato pela confiança que vocês 
depositaram em mim. No entanto, é a confiança que tenho em cada 
Leão que me dá esperança e certeza sobre a nossa capacidade de liderar, 
servir com segurança e restaurar a esperança no mundo neste momento 
histórico.  

Muito obrigado a todos, 

Dr. Jung-Yul Choi





Nossa diversidade aumenta a nossa 
bondade.

Unindo todos os Leões para servir as comunidades no 
mundo todo. 

A bondade está no centro dos serviços. Os Leões sabem que isso é verdade 
desde que o primeiro clube foi formado, há mais de cem anos. No entanto, nos últimos anos, 
a frase "A bondade importa" tornou-se algo mais - algo que dizemos e que vivemos. E isso 
se encaixa muito bem em nosso lema, “Nós servimos”. Por que os Leões servem? É simples. 
Porque a bondade importa.

Unidos na diversidade. Existem mais de 1,4 milhão de Leões em todo o mundo 
e mais de 48.000 clubes. Existem Leões em mais de 200 países e regiões. Somos uma 
das organizações voluntárias mais diversas e inclusivas do mundo. Atendemos todas as 
pessoas, em todos os lugares, e é a nossa grande diversidade que possibilita nosso serviço 
extraordinário. Ao reunir pessoas de diferentes culturas, perspectivas e origens, somos 
capazes de enfrentar os desafios de uma maneira singular. Nós literalmente levamos um 
mundo de serviços a todos os projetos que os Leões realizam.

A harmonia dos serviços. Com a diversidade de serviços que os Leões oferecem às 
comunidades em todo o mundo, somos capazes de levar a bondade a centenas de milhões 
de pessoas a cada ano. Esta á uma realização incrível. Quando reunimos homens e mulheres 
que se importam - cada um único, mas todos unidos pelo bem maior -, criamos uma forma 
muito especial de harmonia. A harmonia dos serviços. E isso pode alcançar todas as pessoas, 
nos bons momentos e nos momentos de grande necessidade.



Servindo nosso mundo com segurança.

Nossas prioridades globais para 2020-2021

Nossas causas globais e locais 
Os Lions clubes são formados para servir 
suas comunidades locais. Eles dependem 
de nós para atender às muitas necessidades 
locais, e essas necessidades estão crescendo 
e mudando devido aos desafios singulares 
que estamos enfrentando. Continuaremos 
a atender às necessidades locais, e também 
continuaremos a criar impulso em torno das 
nossas causas globais. Forneceremos aos 
clubes recursos, assistência e ferramentas 
para servir local e globalmente por meio 
da Equipe Global de Ação e Lions Clubs 
International. 

Campanha 100  
Este ano, continuaremos a apoiar a 
Fundação de Lions Clubs International (LCIF) 
e a Campanha 100, nosso esforço para 
angariar US$ 300 milhões para impulsionar 
o serviço dos Leões. Estamos prorrogando 
a Campanha até junho de 2022 devido aos 
desafios globais que estamos enfrentando. 
Sua generosidade ajudará a garantir que 
os Leões tenham acesso aos fundos para 
realizar projetos mais substanciais em 
suas comunidades. Doar é apenas outra 
maneira de servir; portanto, coloque sua 
generosidade em ação apoiando esta 
campanha que apoia o seu serviço.

Contar histórias  
Contar histórias dá vida ao seu serviço. 
Este ano, é fundamental que os Leões 
compartilhem as histórias de como 
estamos servindo nesses tempos difíceis. 

Utilizando a mídia social e aproveitando a 
mídia local, os Leões podem permanecer 
conectados às suas comunidades enquanto 
divulgam seus clubes. Contar histórias pode 
inspirar sua comunidade e os homens e 
mulheres que se importam e que procuram 
uma oportunidade para servir.

Clubes saudáveis  
A saúde do clube ainda é muito importante, 
mesmo que pareça diferente hoje do que no 
passado. Hoje, um clube saudável encontra 
maneiras de servir com segurança e envolve 
o maior número possível de associados. 
Um clube saudável ainda está realizando 
reuniões, mas está fazendo isso virtualmente. 
Um clube saudável envolve os associados 
por e-mails, mídias sociais e telefonemas 
amigáveis. Voltaremos ao incrível serviço 
prático pelo qual somos conhecidos e 
amamos. Mas até então, precisamos criar 
uma ótima experiência de clube agora, que 
faça com que todos os associados sintam-se 
investidos e realmente parte do clube, para 
que estejamos prontos 
para servir hoje 
e amanhã.



Seguindo em frente, juntos.

Quando os Leões permanecem 
conectados, nossas comunidades se 
beneficiam.  

Em tempos de distanciamento social, é importante que os 
Leões encontrem maneiras de permanecer conectados - entre 
si e com suas comunidades. Um dos pontos fortes dos nossos 
clubes é que eles promovem conexões reais e duradouras com 
outros voluntários de bom coração. Agora é a hora de clubes 
e associados encontrarem maneiras inovadoras e criativas de 
continuar trabalhando uns com os outros e com suas comunidades. 
Diante de todos os obstáculos, os Leões sempre encontram uma 
maneira de atender às necessidades dos seus vizinhos e do mundo.

Servindo com segurança. O mundo mudou no ano passado 
e os Leões também. Estamos descobrindo novas maneiras inovadoras 
de servir com segurança e atendendo às novas necessidades que não 
encontramos antes. Lions Clubs International criou novos recursos no 
lionsclubs.org para ajudar vocês a servirem com segurança. Tornamos 
a saúde e o bem-estar dos outros a nossa missão, mas também vamos 
garantir que cuidamos dos nossos associados e de nós mesmos.

Nossos líderes e funcionários estão aqui para você. Um 
grande benefício de ser Leão é o sistema de suporte global fornecido pela 
equipe da sede internacional - todos dedicados a ajudar vocês a servirem. 
Agora é o momento perfeito para utilizar as ferramentas e os recursos 
disponíveis para os Leões no lionsclubs.org e confiar na sua Equipe Global 
de Ação (GAT) para aprimorar sua liderança, quadro associativo e serviço.



Juntos, mais do que nunca.  

Se nossa história de mais de 100 anos provou alguma coisa, é que os Leões 
sempre respondem ao chamado. Agora, é hora de continuarmos construindo 
essa nobre tradição. Os Leões demonstraram muita coragem no ano passado 
e, sem dúvida, continuarão a servir, unidos na bondade e diversidade, durante o 
próximo ano com a mesma força e orgulho.



Nós estamos juntos. 
Unidos na bondade e 

diversidade

05/20 PO


