
Bem-vindo



O Lions é um lugar para grandes ideias
Os Leões não só vislumbram um mundo melhor, nós o tornamos um mundo melhor. 
Ser Leão significa servir a comunidade, e, através dela, o mundo. Incentiva o cresci-
mento pessoal através do serviço, companheirismo e oportunidades de liderança. // 
Você pode, como Leão, dar vida às suas próprias grandes ideias.

Bem-vindo à maior organização de serviço do mundo 
Você se associou a um clube local para fazer a diferença na sua comunidade, mas 
também entrou para uma comunidade global de Leões. Somos amigos, familiares 
e vizinhos que estão fazendo a diferença. Somos 1,4 milhão de homens e mulheres 
em 200 países ao redor do mundo que acreditam que a bondade importa.  
Nós somos Leões. // E agora você é um de nós.

Prepare-se para fazer uma 

enorme diferença no mundo



As nossas causas globais
Nos últimos 100 anos, a generosidade dos 
Leões e Leos se multiplicou além das frontei-
ras, oceanos e continentes. Com mais de 1,4 
milhões de associados, temos agora a opor-
tunidade de realmente transformar o mundo.

É por isso que estamos unificando o serviço 
global em torno de cinco áreas de necessida-
de. Essas causas globais apresentam desa-
fios significativos à humanidade e acredita-
mos que é a nossa vez de enfrentá-los.

 DIABETES

 VISÃO

 FOME

 MEIO AMBIENTE

 CÂNCER INFANTIL



“Tenho muito orgulho de 
ser Leão, pela simples 
satisfação que invade meu 
coração com o serviço que 
oferecemos às pessoas 
menos afortunadas.  
David Mutayisa, Uganda

DIABETES //
PREVENINDO E CONTROLANDO UMA EPIDEMIA
lionsclubs.org/diabetes 



Um século de serviço... e 

seguimos em frente

Estamos inovando através do serviço 
O mundo está passando por mudanças. E o Lions também. Estamos inovando 
para que possamos unir os Leões ao redor do mundo para servirem mais pes-
soas do que nunca. Para conseguir isto, estamos utilizando novas tecnologias 
como o aplicativo MyLion, apoiando nossas causas globais e desenvolvendo 
ferramentas inovadoras para apoiar, conectar e inspirar Leões como você. // 
Você pode esperar muito do Lions.

Estamos entusiasmados com o nosso futuro
Lions Clubs International é o líder global em serviços há mais de um século. Os 
clubes como o seu decidem como servir as comunidades: salvando a visão e pro-
tegendo o meio ambiente, alimentando os famintos e ajudando os mais vulnerá-
veis. Quando mais de 48.000 Lions Clubes servem localmente, podemos criar um 
impacto global, levando esperança a milhões de pessoas a cada ano. E através do 
apoio da Fundação de Lions Clubs International, os Leões são capazes de provo-
car um impacto ainda maior através de subsídios que financiam projetos de grande 
escala. Nos orgulhamos da nossa história; e estamos entusiasmados com o nosso 
futuro. // Você ficará também.



É bem fácil começar

Obrigado por servir conosco. // Você agora faz 
parte de algo grande. Algo muito especial.

Existem tantas ótimas maneiras de se envolver com 
Lions Clubs International, veja aqui algumas ideias 
para você começar.

1.   VISITE A PÁGINA DE BOAS-VINDAS AOS NOVOS ASSOCIADOS // Saiba mais 
sobre o nosso impacto global e os benefícios de ser Leão em lionsclubs.org/wel-

come. 

2.  EXPLORE NOSSOS PRODUTOS DIGITAIS // Crie uma Lion Account para acessar 
nossos produtos digitais que podem ajudar você a se conectar com outros asso-
ciados, planejar projetos de serviços, ver análises de serviços e muito mais! Visite 

lionsclubs.org/lionaccount para criar sua conta.

3.  CONECTE-SE COM OUTROS LEÕES // Crie relacionamentos dentro do seu clube 
e informe-se sobre todas as grandes oportunidades para se envolver. O assessor 
do quadro associativo do seu clube pode ajudá-lo a obter o máximo do quadro 

associativo. 

4.     ENVOLVA-SE COM SERVIÇO // Inscreva-se no próximo projeto do clube para que 

possa começar a fazer a diferença.



Nós unimos pessoas com histó-
rias diferentes para trabalharmos 
juntos em um mesmo projeto. E 
fazendo isto, estamos servindo a 
comunidade e o mundo.  
Gary Wong, EUA

“

VISÃO //
SALVANDO A PRECIOSA DÁDIVA DA VISÃO
lionsclubs.org/vision



Agora 
você é 
Leão!

lionsclubs.org
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