
Nós servimos 
todas as pessoas onde quer que seja. 
Os Leões são um excelente exemplo 
para o mundo do bem que se pode 
fazer quando nos unimos em harmonia. 
Somos reconhecidos pela nossa garra 
e capacidade de ajudar o próximo; e 
somente conseguimos isto

por meio da  
diversidade.



Trabalho árduo. É importante dar o máximo de si com consistência, 
visão e compaixão, sem permitir que aqueles que estejam passando 
por dificuldades fiquem desamparados.  São estes os valores que 
foram repassados   por uma mãe carinhosa ao filho: o 103º Presidente 
Internacional, Dr. Jung-Yul Choi. 

Como associado do Busan Jae-il Lions Club na Coreia por mais 
de 40 anos, o Presidente Internacional Choi é um grande exemplo 
a ser seguido. A sua carreira e vida foram definidas pela ética de 
trabalho que lhe foi incutida na infância, junto com a devoção a 
superar diferenças, conectar pessoas e adotar a diversidade para criar 
harmonia para todos. 

Como jovem tenente no exército, ele trabalhou de tradutor, 
propiciando aos seus companheiros soldados e país uma melhor 
compreensão das outras nações. Como empresário, ele trabalhou 
cruzando fronteiras e conquistando confiança em âmbito 
internacional. Como marido e pai, ele é carinhoso, determinado e 
devotado. E agora, como presidente internacional, o Dr. Jung-Yul 
Choi está pronto para ajudar os Leões a congregarem esforços em 
tamanha união de forma nunca antes vista. 

Ele vai liderar a nossa família Leonística com a mesma sabedoria que 
sua mãe incutiu na família: quando se trabalha mais do que esperam 
de nós, os resultados são extraordinários.

A diversidade transpõe todas as 
barreiras 

Criando harmonia por meio do serviço com o 
Presidente Internacional Dr. Jung-Yul Choi



Diversificar o serviço
Unindo os clubes e comunidades  

de todo o mundo

O mundo está enfrentando muitos 
desafios - catástrofes naturais, 
fome e doenças, além de conflitos, 
preconceito e ganância. A triste 
realidade é que sempre haverá 
dificuldades para nós, como 
cidadãos do mundo, superarmos. 
No entanto, a história também 
tem mostrado o potencial que 
existe para encontrarmos soluções 
criativas e pacíficas para estes 
problemas, o caminho para uma 
coexistência mais harmoniosa. 
Mesmo que os problemas talvez 
pareçam insuperáveis   quando 
enfrentados sozinhos, todos nós 
podemos nos amparar na nossa 
força, dos quase 1,4 milhão de 
Leões, e na incrível capacidade que 
temos de criar soluções.

Amor. Solidariedade.  
Inclusão. Vínculo.

Somente por meio de um grupo 
de pessoas de todas as origens 
e lugares com perspectivas 
diversificadas podemos atingir o 
nosso potencial pleno como Leões 
e atender às diversas necessidades 
das nossas comunidades e do 
mundo. Cada um de nós tem uma 
razão que o levou a decidir fazer 
parte de Lions Clubs International. 
É porque valorizamos as diferentes 
perspectivas, crenças e a essência 
do próximo e percebemos o bem 
maior que somente pode ser 
alcançado quando somamos forças 
como organização.
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Cada um dos nossos 1,4 milhão de associados é  
diferente. São estas inúmeras diferenças que nos tornam 

fortes, nos tornam grandes e nos tornam Leões.

Presidente Internacional, Dr. Jung-Yul Choi



A corrente do bem 
O momento que deu início a 
uma vida dedicada ao servir 

Nasce um Leão 
A importância de compartilhar 
o serviço que fazemos  

Era de manhã em Busan, e o 
jovem Jung-Yul Choi estava 
sentado trabalhando. O 
silêncio imperaria, não fossem 
os típicos sons de escritório: 
o barulho das máquinas de 
escrever, documentos sendo 
folheados, o abrir e fechar das 
gavetas. 

De repente aconteceu algo, 
e um estrondo vindo da rua 
abaixo invadiu o ambiente. 
Da janela, Choi descobriu o 
que foi: um rapaz entregador 
de leite, com não mais de 
18 anos, caiu da bicicleta. 
As garrafas de vidro se 
quebraram, e escorria leite 
por toda calçada, enquanto o 
rapaz assistia desconsolado.  

Na Coreia, há uma crença 
que ressoa dentre os mais 
de 51 milhões de cidadãos. 
Acredita-se que todas as 
pessoas devam viver com 
dignidade e que cada 
um deva ter acesso às 
necessidades básicas. Há 
uma ideia inerente de que 
fazer o bem não seja um 
ato único, mas sim parte 
fundamental do cotidiano.

Ajudar os outros a viver 
com dignidade talvez seja 
essencial para os coreanos, 
mas esta história relata o 
momento em que o Dr. 
Choi percebeu que servir era 
mais do que um dever, era 
a sua vocação. E quase que 

Choi correu até ele e 
perguntou: "Você está bem?"

O rapaz respondeu que sim, 
mas Choi podia ver que não 
estava. O leite custava caro, 
e o rapaz acabara de perder 
uma grande parte dele. 
Certamente ele teria prejuízo 
e talvez até se endividasse 
para cobrir esta perda. 

Então Choi perguntou, 
"Quanto isso vai lhe custar?" 

O rapaz era modesto, 
mas tinha orgulho, e 
relutantemente respondeu, 
“300 dólares”. 

Choi pegou a carteira e lhe 
entregou a quantia perdida. 

não se conta esta história. 
Isso porque o serviço é 
visto como uma experiência 
pessoal e modesta na 
Coreia, não algo de que 
alguém possa se vangloriar. 

O Dr. Choi, como os Leões, 
não fez o que era correto 
para atrair atenção. Ele fez 
simplesmente porque era o 
correto a fazer. A história de 
servir de forma abnegada 
é comum entre os Leões. 
Estamos todos vinculados 
a algo maior que nós 
mesmos. Decidimos dedicar 
os nossos esforços ao bem 
maior. E, devido a isso, o 
mundo é um lugar melhor.

O rapaz hesitou, mas acabou 
aceitando. “Obrigado”, 
respondeu. “Como poderei 
lhe pagar por este gesto tão 
generoso?" 

"Você não pode me pagar 
de volta com dinheiro”, 
respondeu Choi. "Você 
pode me pagar ajudando 
outra pessoa que enfrentar 
necessidades. Pode me 
pagar trabalhando mais 
do que você acha que 
consegue, todos os dias da 
sua vida".

O rapaz concordou 
acenando com a cabeça, 
depois subiu de volta na 
bicicleta e abanou se 
despedindo. O jovem Choi 
ficou observando o rapaz 
tomar a direção da cidade, 
se perguntando, que rumo 
o rapaz realmente seguiria a 
partir do ocorrido.    

E embora isto seja da sua 
natureza, e da natureza 
de muitos Leões, servir 
sem chamar a atenção 
para as boas ações que 
faz, também é importante 
que compartilhemos e 
comemoremos tais gestos. 

A história que desencadeou 
uma vida dedicada ao 
serviço no Presidente 
Internacional Dr. Choi é 
com certeza semelhante à 
de muitos Leões espalhados 
pelo mundo. É importante 
que compartilhemos nossas 
histórias, para que possamos 
despertar a imaginação e 
o espírito de servir junto às 
comunidades e o mundo 
todo.

efeito dominó  
do bem



Clubes de Interesse Especial
Embora os Leões atendam a uma ampla gama de necessidades junto às 
comunidades, estão se formando mais e mais clubes em torno de uma área 
específica de interesse, uma causa única ou origem comum. Os clubes de 
interesse especial permitem que as pessoas participem de um grupo voltado 
a objetivos e interesses comuns, amentando o quadro associativo e ajudando a 
nossa organização a fazer um bem ainda maior. 

Associados de todas as idades
Os nossos associados representam todas as culturas, origens e gerações. Neste ano, 
podemos fortalecer os clubes, pensando tanto no hoje como no amanhã, convidando 
os jovens e os idosos a se unirem a nós no servir. Esta abordagem multigeracional é 
fundamental para unificar as pessoas, aproveitando habilidades e experiências, e tornando 
os clubes acolhedores para todos.   

Causas Globais
As nossas novas causas globais proporcionam aos Leões de todo o mundo novas 
oportunidades para se unirem, de forma que possamos resolver algumas das questões mais 
prementes que a humanidade enfrenta. Neste ano, estamos incentivando todos os clubes a 
expandirem os serviços e utilizarem os recursos disponíveis a eles para fazer uma diferença 
ainda maior nas comunidades.

Jornada de Serviços
Aprender, Descobrir, Agir e Comemorar: estas são as quatro fases da nossa nova Jornada de 
Serviços, uma maneira abrangente dos Leões aumentarem o impacto do serviço através do 
acesso a recursos relacionados às causas globais. Quando servimos, nós crescemos. E não 
pretendemos parar nunca.

Apoio à nossa Fundação 
A Campanha 100 terá a duração de três anos nos quais a Fundação de Lions Clubs 
International visa angariar US$ 300 milhões, com a meta de impulsionar o serviço dos 
Leões em todo o mundo. Ao entrarmos no segundo ano da campanha, queremos manter 
a dinâmica, incentivando todos a doarem o quanto puderem. Juntos, podemos levar 
mudanças duradouras e muita esperança às comunidades que mais precisam de nós.  

As diversas maneiras 
de que servimos
Prioridades globais deste ano
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É preciso equilíbrio para se 
oferecer grandes serviços.  
Para melhorar o mundo, 

necessitamos do empenho igual 
de muitos. Contamos com a 
perspectiva de cada um para 

obtermos sucesso. 

corações que batem juntos 

Os Leões servem o mundo
Fortalecendo os clubes e as comunidades 
por meio da diversidade 

A diversidade é mais do que uma característica 
que define o Lions. É também a chave do 
sucesso. Veja aqui como podemos ajudar 
a diversificar a nossa liderança, o quadro 
associativo e os serviços para termos clubes 
mais fortes e provocarmos um impacto ainda 
maior na comunidade. 

Os líderes servem de exemplo

Há sempre grandes líderes à frente de 
grandes sucessos. Neste ano, queremos dar 
um enfoque ainda maior à preparação de 
líderes. Cada Leão é um líder, e queremos ter 
certeza de que todos os associados tenham 
a oportunidade de se desenvolverem como 
líderes, e de que cada líder receba treinamento 
e apoio.  

Os associados são as nossas comunidades 

Cada pessoa que procura servir traz consigo 
experiências, habilidades e perspectivas 
únicas com ela. E cada novo associado pode 
nos ajudar a fazer ainda mais o bem nas 
comunidades. Vamos reconhecer o bem 
que há em todos e nos certificarmos de que 
aqueles que estejam prontos para fazer a 
diferença tenham a oportunidade de servir 
como Leões.

A expansão dos nossos serviços

As necessidades do próximo, das comunidades 
e do mundo são imensas. É por isso que 
estabelecemos a meta de ajudar mais de 200 
milhões de pessoas por ano, todos os anos. 
Então, pense sobre qual causa global você 
vai apoiar ou assumir no próximo projeto que 
servirá uma necessidade premente da sua 
comunidade.



Vamos diversificar o serviço prestado

Há muitas maneiras de se fazer o bem.

09/18.PO


