
Os benefícios de ser um Leão 
Torne-se um associado do seu Lions clube local e beneficie sua comunidade e você.

•  Fazer a diferença 
Existem mais de 48.000 Lions clubes em todo o mundo. Cada um deles está repleto de pessoas como você, 
que decidiram agir e servir a outros. Coletivamente, os Leões causam um impacto global por meio do seu serviço 
comunitário.

•   Servir com orgulho 
Os Leões sentem uma grande satisfação ao fazer o que está no coração de todos os Lions clubes - servir a outros. Você 
terá a oportunidade de dedicar seu tempo, compartilhar seus talentos, ajudar sua comunidade e sentir orgulho por saber 
que você pode mudar vidas.

•   Criar sua rede 
Como um Leão, você desenvolve relacionamentos com as pessoas no seu clube e também com os líderes locais com os 
quais você colabora ao servir. Você também pode criar uma rede com os Leões do seu distrito e de todo o mundo que 
estão servindo suas comunidades da mesma forma que você!

•  Ganhar credibilidade como Leão 
Há Leões em mais de 200 países e áreas geográficas que compartilham da sua paixão pelo serviço. Ganhe credibilidade 
por fazer parte de uma organização global conhecida por suas contribuições para a humanidade por mais de 100 anos.

•  Fazer novos amigos 
Tenha um senso de pertencimento juntamente com os outros associados do seu clube, bem como com mais de 
1,4 milhão de Leões em todo o mundo. Por meio do aplicativo MyLion você pode se conectar com outros homens e 
mulheres com a mesma mentalidade de serviço local, regional e internacionalmente.

•  Mostrar sua liderança 
Sendo um Leão, você têm acesso ao nosso sistema de gerenciamento de aprendizagem on-line, onde você pode 
aprimorar suas habilidades de liderança. Você também terá a oportunidade de liderar dentro do seu clube e obter 
experiência prática e valiosa para usar em sua vida profissional e pessoal.

•  Receber apoio global 
Todos os Leões e todos os clubes são apoiados por uma rede global de voluntáiros, os funcionários de Lions Clubs 
International e a Fundação de Lions Clubs International que oferece financiamento de subsídios para apoiar o trabalho 
solidário dos Leões, impulsionando seus serviços e atendendo às necessidades das suas comunidades local e 
globalmente.

Visite weserve.org para ver como se tornar um Leão pode mudar sua vida.

Para se envolver na sua comunidade, contate:
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