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Cerimônias de Posse  
dos Novos Associados 
A cerimônia de posse simboliza a iniciação do 
associado como Leão no servir. Esta cerimônia 
é também um elemento fundamental para 
a conservação dos associados. Uma posse 
bem-feita, seguida de orientação completa 
e envolvimento significativo nas atividades 
do clube, manterá os novos associados 
interessados e envolvidos com o clube. 

Como acontece com qualquer ação bem-
feita, as cerimônias de posse requerem 
uma preparação adequada, a fim de serem 
significativas para a pessoa mais importante 
que está participando - o associado que está 
tomando posse. 
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Siga estas etapas para 
se certificar de que 
esteja preparado para 
dar posse ao novo 
associado:

1)  Assegure-se de que o Kit de Novos 
Associados seja atual.  
Você pode obter esses kits com o seu 
governador de distrito assim como junto ao 
Dept. de Materiais para clubes. Os kits sofrem 
alterações de ano para ano, então, disponha 
do kit atual pronto para o novo associado.

2)  Prepare os certificados do kit. 
Há dois certificados no kit. Um para o novo 
associado e outro para o patrocinador. 
Certifique-se de que os certificados 
estejam perfeitamente preenchidos, nomes 
corretamente escritos e devidamente 
assinados. Os modelos estão disponíveis na 
central de recursos em lionsclubs.org caso 
você deseje imprimir em uma impressora.

3)  Separe os materiais do Patrocinador 
dos materiais do Novo Associado. 
No kit de novos associados, o patrocinador 
recebe um certificado assim como um 
distintivo especial de patrocinador. Certifique-
se de que esses itens não estejam no kit no 
final da cerimônia, quando o novo associado 
recebe o kit. 

4)  Assegure-se de que o novo 
associado tenha preenchido o 
Questionário para Novos Associados. 
Este questionário pode ser encontrado no 
Guia de Recrutamento de Novos Associados 
Simplesmente Convide! Este questionário 

permitirá que você obtenha algumas 
informações sobre o novo associado.

5)  Prepare o que dirá durante a 
cerimônia.  
Apesar deste guia sugerir um texto, use 
as informações que você tiver sobre o 
novo associado para modificá-lo, quando 
apropriado, para ilustrar como o novo 
associado se enquadra bem ao clube e como 
o clube se ajusta bem ao que ele deseja fazer.

Embora seja costume o presidente do clube dar posse aos 
novos associados, certamente é apropriado que um ex-
dirigente internacional ou de distrito, o assessor do Comitê 
do Quadro Associativo ou um respeitado Leão sênior realize 
a cerimônia.

As Cerimônias de Posse variam dependendo dos costumes 
locais ou atividades do clube e distrito. Além disso, aceita-
se e se incentiva adaptar a Cerimônia de Posse dos Novos 
Associados à categoria do associado que se afilia. Ao 
planejar a cerimônia, é importante lembrar que ela deve ser 
digna e significativa para os participantes.

Veja a seguir, algumas ideias para organizar uma Cerimônia 
de Posse apropriada e significativa, bem como sugestões 
do que dizer na posse.
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Sugestão de ordem para a Cerimônia
1.  Comece convidando cada novo associado e o respectivo 

patrocinador individualmente pelo nome para vir a frente 
da sala.

2.  Dê as boas-vindas aos participantes e expresse a sua 
alegria com a presença de todos.

3.  Diga ao novo associado que ele está se tornando um 
membro da maior organização de serviços do mundo,  
Lions Clubs International, ao se afiliar a este clube.

4.  Faça uma apresentação breve da história distinta de 
Lions Clubs International.

5.  Faça uma apresentação breve da história do clube e das 
atividades em andamento.

6. Administre o juramento.

7. Entregue o distintivo.

8.  Encerre a cerimônia dando as boas-vindas em nome 
do clube e distrito, fazendo a entrega do kit de novos 
associados e explicando as responsabilidades do 
patrocinador.

Sugestão do que dizer na posse
Veja a seguir uma sugestão do que poderá dizer conforme 
as diferentes facetas da Cerimônia de Posse, de acordo 
com o que está descrito na Sugestão de Ordem para a 
Cerimônia acima. Fique à vontade para alterar o texto 
conforme necessário para incorporar os costumes 
locais, acrescentar mais informações, refletir o estilo 
de comunicação do apresentador e, mais importante, 
personalizá-lo para o novo associado ou associados a quem 
você esteja dando posse, para que fique significativo a eles.

1)  Convocação 
Estamos prestes a iniciar a Cerimônia de Posse dos 
Novos Associados, na qual daremos posse a _______ 
novos associados do nosso clube. Neste momento, 
gostaria de chamar cada um dos novos associados e os 
respectivos patrocinadores. Na medida em que chamar 
os nomes, peço aos patrocinadores e novos associados 
que se levantem e venham até a frente. Aguardem até 
que todos os nomes sejam chamados para aplaudir. 
Obrigado. (Insira os nomes dos novos associados e dos 
patrocinadores.)

2)  Boas-vindas 
Senhoras e senhores, em nome dos dirigentes e 
associados do Lions Clube ________________ e de 
Lions Clubs International, quero expressar nossa sincera 
satisfação pela sua presença nesta reunião. Você foi 
convidado a se associar e ficamos todos extremamente 
felizes por você ter aceito o convite para ser associado 
do nosso clube e de Lions Clubs International. Ser 
associado de um Lions Clube é um privilégio. Você se 
associou à maior e mais ativa organização de clubes de 
serviço do mundo; um grupo de mais de 1,4 milhão de 
homens e mulheres em mais de 48.000 clubes de mais 
de 200 países e áreas geográficas ao redor do mundo, 
que se dedicam a fazer a diferença. Por meio da sua 
afiliação, você ajudará nosso clube a servir pessoas 
necessitadas da nossa comunidade e de todo o mundo.
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3)  História de Lions Clubs International 
Você está se tornando parte de uma distinta história 
de serviços que remonta a 1917, quando Lions Clubs 
International começou com o sonho do corretor de 
seguros de Chicago, Melvin Jones. Ele acreditava que 
os clubes locais de empresários deveriam ampliar seus 
horizontes, de preocupações puramente profissionais 
para o bem-estar das comunidades e do mundo em 
geral.

    O próprio grupo de Melvin Jones, Círculo Empresarial de 
Chicago, concordou com ele. Após entrar em contato 
com grupos semelhantes de todo o país, realizou-se 
uma reunião organizacional em 7 de junho de 1917, 
no LaSalle Hotel de Chicago, Illinois, EUA. O novo 
grupo adotou o nome de um dos grupos convidados, 
a Associação de Lions Clubes, e se realizou uma 
convenção nacional em Dallas, Texas (EUA) em outubro 
do mesmo ano. Participaram dela trinta e seis delegados 
representando 22 clubes de nove estados. A convenção 
começou a definir aquilo em que a associação se 
tornaria. Um estatuto, regulamentos, objetivos e um 
código de ética foram aprovados.

    Desde esse humilde começo, os associados dos 
Lions Clubes dedicam o seu tempo e talentos para 
atender necessidades onde quer que existam. Os 
Leões dedicam-se especialmente a servir os cegos e 
portadores de deficiências visuais, um compromisso 
assumido depois que Helen Keller desafiou os 
associados a se tornarem os “paladinos dos cegos na 
cruzada contra a escuridão” durante a convenção de 
1925 em Cedar Point, Ohio, EUA. O nosso lema, "Nós 
servimos", exemplifica perfeitamente a dedicação dos 
Leões de todo o mundo a ajudar os necessitados. A sua 
afiliação ao Lions Clube _____________ nos ajudará a 
continuar essa tradição de serviço por muitos anos.

4)  História do Lions Clube local 
O nosso próprio clube foi fundado em ____________ 
(ano). Por _________ anos, servimos incansavelmente 

aqueles que precisam em ____________ (sua cidade). 
Com projetos que variam de ________________________
________ a _______________________________, o Lions 
Clube _______________ está empenhado em levar os 
serviços inigualáveis de Lions Clubs International à nossa 
comunidade. (Adicione mais informações relevantes 
sobre o seu clube e o trabalho exemplar que tem 
realizado na comunidade.)

   Você descobrirá que a afiliação ao nosso Lions clube 
e ao Lions Clubs International lhe oferecerá muitas 
oportunidades de crescimento pessoal. Você não 
apenas pode vivenciar o sentimento incomparável que o 
voluntariado proporciona, como também terá a chance 
de aprimorar as habilidades de liderança, comunicação 
e organizacionais. Você pode começar amizades que 
vão durar por toda a vida, conhecer Leões de todos 
os cantos do mundo e contribuir com ideias que 
ajudarão o clube a ser uma parte ainda mais valiosa 
da comunidade. (Adicione informações relevantes 
adicionais conforme aquilo que o novo associado 
esteja procurando no envolvimento que terá com o 
clube. Esta é uma das perguntas do Questionário de 
Novo Associado no guia Simplesmente convide!)

   A sua participação no Lions Clube _______________ nos 
permitirá ajudar mais pessoas necessitadas, tanto nas 
nossas comunidades como nas espalhadas pelo mundo. 
Os dirigentes e associados deste clube estão muito 
felizes por você ter escolhido nos ajudar a continuar o 
legado de Lions Clubs International, melhorando a vida 
dos menos afortunados e tornando nossa comunidade 
um lugar ainda melhor para se viver.
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5) Escolha uma das seguintes sugestões de Juramento 

Juramento 1

“Como você expressou o desejo de se afiliar a este clube e a Lions Clubs International, peço 
agora que repita minhas palavras sobre as Obrigações da Afiliação:

Aceito por meio desta a afiliação ao Lions Clube _______________ e Lions Clubs International, 
sabendo que essa afiliação me incentiva a participar das funções do clube. Farei tudo o que 
estiver ao meu alcance para acatar o Código de Ética do Lions e contribuir devidamente para os 
programas do meu clube, distrito e de Lions Clubs International.

Agora você é oficialmente um associado do Lions clube _________________ e de Lions Clubs 
International. O patrocinador agora lhe apresentará o distintivo com o emblema do Lions, que 
representa a sua afiliação”.

Juramento 2

"Como você manifestou o desejo de se afiliar a este clube e a Lions Clubs International, peço que 
responda às minhas palavras simplesmente com 'Aceito' ou 'Prometo'".

Você aceita por meio desta a afiliação ao Lions Clube _______________ e a Lions Clubs 
International sabendo que será incentivado a participar das as funções do clube?

- Aceito -

Promete fazer tudo o que estiver ao seu alcance para acatar o Código de Ética do Lions, 
participar das reuniões sempre que possível e contribuir devidamente para os programas do 
clube, distrito e de Lions Clubs International?"

- Prometo -

Agora você é oficialmente um associado do Lions clube _________________ e Lions Clubs 
International. O patrocinador agora lhe apresentará o distintivo com o emblema do Lions, que 
representa a sua afiliação”.

Juramento 3

“Eu, __________ na presença dos associados do Lions Clube __________, assumo esta 
obrigação solene de obedecer ao Estatuto e Regulamentos do clube e de Lions Clubs 
International, de participar de todas as reuniões regularmente, de apoiar e promover os interesses 
do clube em todas suas missões e de contribuir devidamente para o apoiar financeiramente o 
clube.

Declaro, ainda, que ajudarei a manter, construir e fortalecer o quadro associativo do clube.  Além 
disso, ajudarei o clube ao servir ativamente em comitês e em outras funções onde meu trabalho 
for necessário e praticarei os princípios do Código de Ética e dos Propósitos de Lions Clubs 
International.

Pelo poder que me foi conferido por Lions Clubs International, declaro agora que você tomou 
posse como Leão de Lions Clubs International.

Parabéns”!
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6) Entrega do distintivo

(O patrocinador entrega o distintivo e o certificado de afiliação ao novo associado.)

“Agora, gostaria de pedir ao patrocinador, Leão __________, que responda às minhas palavras com um simples 
‘Prometo’. 

Você cumprirá as seguintes obrigações?

 • Ser um "mentor" patrocinador para o novo Leão;

 • Fazer com que o novo associado se sinta bem-vindo;

 • Apresentar o novo associado a todos os associados do clube;

 • Fornecer ao novo associado informações sobre o clube, seus dirigentes e estatuto;

 • Providenciar sessões de orientação para o novo associado;

 • Estar pronto e disposto a responder qualquer pergunta que possa surgir;

 • Incentivar o novo associado a discutir com você qualquer problema e apresentar possíveis soluções;

 • Ajudar o novo associado a se tornar um excelente Leão? ”

- Prometo -

(O presidente do clube ou o Leão presidindo a sessão entrega ao patrocinador o distintivo e o certificado de 
patrocinador)

7) Declaração de encerramento

“Companheiro Leão _________________ (insira o nome do novo associado), use este emblema com orgulho, pois 
ele representa sua afiliação à maior organização de clubes de serviço do mundo; uma associação que tem um 
legado distinto de atender a necessidades em todo o mundo. 

Quero dar os parabéns e as boas-vindas a vocês à maior de todas as organizações de clubes de serviços .... a 
Associação Internacional de Lions Clubes.

Em nome do clube, entrego-lhe agora o Certificado de Associado e um Kit de Novo Associado, que o ajudará a ter 
um bom começo na sua vida de Leão.

Estamos todos extremamente satisfeitos e orgulhosos de tê-lo como associado do Lions Clube _______________ ’’.



Divisão do Quadro Associativo 
Lions Clubs International 
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 EUA
lionsclubs.org
E-mail: membership@lionsclubs.org 
Telefone: 630.468.3831

ME 22 PO 1/19


