
Servimos com amor e compaixão em comunidades em todo o mundo. A doação abnegada 

de nosso tempo e esforço é precisamente o que torna os Leões tão especiais. Quando 

doamos, não esperamos nada em troca. No entanto, ganhamos muito. Nosso serviço oferece 

esperança e conexão em momentos de grande necessidade e também convida o mundo a se 

juntar a nós. Nós abraçamos a felicidade que recebemos com o

serviço que vem do coração.



Um coração para servir.  
Presidente Internacional, 
Douglas X. Alexander

Os Leões são uma família. Uma família muito grande e 
global - na qual o único requisito é puro e simples: um 
coração para servir. Esses são os sentimentos do nosso 
105º Presidente Internacional, Douglas X. Alexander. E 
quem melhor para liderar nossa família internacional 
de serviço do que um Leão condecorado por 37 anos, 
que por acaso tem oito irmãos?   

Nascido e criado no Brooklyn, Nova York, o Presidente 
Internacional Alexander serve à comunidade como 
associado do Lions Clube Brooklyn Bedford Stuyvesant 
desde 1984. Como muitos Leões, seu amor pelo 
serviço começou quando era jovem. Trabalhando 
em uma mercearia local, ele ajudava os membros 
da comunidade antes e depois do expediente, sem 
ganhar dinheiro, mas ganhando algo muito mais valioso 
- apreciação e respeito. Foi esse serviço abnegado 
que lhe pareceu mais gratificante e isso o levou a 
uma crença a qual ele ainda hoje mantém. O serviço 
que vem do coração, altruísta e sem expectativas, 
oferece à humanidade o maior presente de todos: a 
oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. 

Sua jornada de Leão Alexander a Presidente 
Internacional Alexander em muitos aspectos reflete 
seu sucesso como empresário internacional. Iniciando 
sua carreira em finanças como caixa de banco, ele 
entendeu que se fosse paciente, trabalhasse muito e 
deixasse sua paixão transparecer, tudo daria certo no 
final. Décadas depois, ele se aposentou como vice-
presidente do J.P. Morgan Chase. 

Essas mesmas qualidades - paciência, dedicação e 
paixão - junto com sua mentalidade voltada para a 
família fizeram dele um Leão notável e a pessoa certa 
para liderar nossa grande associação no próximo ano.



O que torna nossa família de serviços tão singular 
é que nunca paramos de crescer. Nossa porta está 
sempre aberta, um convite para quem quer fazer 
parte dela.

Somos um lugar onde as pessoas atendem aos 
chamados dos seus corações para servir e são 
recebidas de braços abertos. Oferecemos a todos 
a oportunidade de participar de algo maior do que 
todos nós: o serviço altruísta aos outros. 

A pulsação dos 
serviços.
Conectando-se às comunidades 
por meio de doações  
apaixonadas.

No entanto, o que às vezes se perde na descrição da 
nossa associação internacional são os indivíduos por 
trás do coletivo. Certamente estamos orgulhosos dos 
nossos 48.000 clubes e 1,4 milhão de associados, e 
usamos esses números para mostrar a magnitude dos 
nossos serviços e comunidade global.  

Este ano, vamos lembrar do elemento mais 
importante do nosso sucesso: você. Você e cada 
Leão individualmente são absolutamente essenciais 

para o nosso sucesso coletivo. Você é a pulsação dos 
serviços. A mensagem deste ano, o Serivço que Vem 
do Coração, é um apelo a todos os distritos, clubes 
e Leões para terem certeza de que estamos sempre 
liderando com o que nos trouxe para Lions Clubs 
International - nossos corações. Se deixarmos nossa 
paixão pelo serviço brilhar, não haverá absolutamente 
nada que não possamos realizar juntos.



O coração de um Leão. 
Tornando-se verdadeiramente dedicado ao serviço.

Cada vida tem seus momentos marcantes. Pergunte a qualquer 
Leão sobre quando ele se tornou Leão e, na maioria das vezes, ele 
não lhe dirá a data em que se associou ao clube. Em vez disso, ele 
dirá quando o serviço se enraizou em seu coração.     

No final da década de 1980, um jovem e promissor profissional 
financeiro decidiu ingressar no Lions clube local. Ele havia sido 
convidado várias vezes por um colega de trabalho e acabou 
decidindo participar. Ele era um homem de ação e gostava de 
como os Leões estavam realmente fazendo uma diferença real na 
comunidade. E assim, mês após mês, ele compareceu a reuniões 
e apoiou projetos. 

Quando chegou novembro e o Dia de Ação de Graças se 
aproximou, seu clube realizou seu serviço anual de entrega de 
alimentos no feriado para famílias carentes. Ao bater nas portas, 
uma após a outra, distribuindo cestas de comida aos vizinhos, 
os sorrisos em seus rostos e a alegria que experimentavam 
começaram a transformá-lo de uma forma que parecia familiar  
e nova. 

E então aconteceu. Ele caminhou pelo corredor de um prédio de 
apartamentos do bairro, cesta de comida na mão. Bateu na porta. 
Ela se abriu e revelou uma mãe, quase chorando com o gesto e a 
comida oferecida a sua família pelos Leões. 

“Ninguém nunca fez algo assim por nós,” ela disse suavemente. 
“Obrigada.”

A partir de então, este homem ainda era tudo o que era antes 
daquele momento - um filho, um irmão, um pai. Mas ele também 
se tornou verdadeiramente um Leão. E agora, mais de 30 
excelentes anos de serviço depois, ele é nosso 105º Presidente 
Internacional, Douglas X. Alexander.



Aumento do quadro associativo e envolvimento 
dos associados  

O crescimento da nossa associação significa que estamos sempre 
prontos para servir. Para crescer, não devemos apenas trazer 
novos associados, devemos também manter nossos Leões atuais 
envolvidos e ativos. Cada vez que perdemos um Leão, temos 
que recrutar mais duas pessoas para crescer. Mais importante, 
devemos envolver cada associado para que cada pessoa seja 
capaz de viver verdadeiramente o serviço que está em seu 
coração. 

Apoio à nossa Fundação

Estamos no último ano da nossa campanha de doações mais 
ambiciosa, a Campanha 100. A generosidade e o apoio de LCIF 
estão impulsionando os nossos serviços em todo o mundo e 
levando a esperança. Vamos colocar nossos corações em ação 
apoiando nossa fundação global para que possamos alcançar 
nossa meta de angariar US$ 300 milhões.   

Serviço solidário

À medida que as comunidades em todo o mundo buscam 
encontrar um senso de normalidade mais uma vez, os Leões têm 
uma nova e excelente oportunidade de liderar dando exemplo. 
Podemos ajudar o mundo a se recuperar neste momento em que 
muitos ainda estão lutando. Devemos manter nossos esforços 
inovadores de serviço do ano passado e expandi-los para atender 
às necessidades da nossa situação atual, com o conhecimento de 
que as coisas podem mudar a qualquer momento.

Comunicação

A transparência e linhas de comunicação abertas são essenciais 
para um bom serviço e, portanto, sempre foram fundamentais 
para os Lions clubes. Devemos continuar a nos concentrar 
em nossas conexões uns com os outros, com aqueles a quem 
servimos e com as organizações que nos apoiam. Como Leões, 
temos uma comunidade poderosa e global de colegas com quem 
podemos aprender e ajudar. Agora é um momento tão bom 
quanto qualquer outro para confiar em nossa rede de serviços.

Planeje o sucesso.
Nossas prioridades globais para  
2021-2022 



O mundo passou por muito no ano passado. Como 
Leões, ajudamos as comunidades a encontrar 
maneiras seguras de servir em tempos sem 
precedentes. Como sempre fizemos, atuamos 
como faróis de esperança para inúmeras pessoas 
e comunidades necessitadas, respondendo com 
maneiras novas e inovadoras de servir.              

À medida que o mundo continua a mudar, devemos 
aprender com nosso passado recente. Nós 
experimentamos em primeira mão a importância de 
colocar a saúde e a segurança dos nossos associados 
e daqueles a quem servimos acima de tudo. Mas 
o ano passado também mostrou a engenhosidade 
e inovação em nossos clubes. Reuniões virtuais, 
webinars, serviço seguro e muito mais - os Leões 

Nossos corações mostrarão o caminho.
O serviço neste momento. 

passaram o ano passado desenvolvendo novas ideias 
e maneiras de se conectar. Vamos continuar servindo 
com segurança, mas também vamos continuar a 
usar as inovações e novas tecnologias que podem 
nos ajudar a alcançar conexões mais fortes e maior 
sucesso.

Liderar com o coração. Se cada um dos nossos 
mais de 1,4 milhão de Leões recrutasse apenas uma 
pessoa por ano para se juntar a nós no serviço, 
poderíamos fazer mais do que apenas dobrar o 

número de associados em um único ano. Também 
poderíamos dobrar nosso impacto. Embora seja uma 
meta ambiciosa, tudo começa com o envolvimento de 
todos os associados do clube. Isso significa oferecer 
oportunidades para liderar e contribuir de maneiras 
significativas. Quando os associados estão felizes, 
eles querem convidar outras pessoas para fazer parte 
disso. Nossos Leões ingressam em nossa associação 
com paixão e entusiasmo para servir. Vamos fazer 
tudo o que estiver ao nosso alcance para manter essa 
paixão pelo serviço acesa nos próximos anos. 



O serviço que vem  
do coração

guiará o nosso caminho


