
100 anos de Lions Clube 
100 anos Implantando alegria pelo mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2017,  completa-se 100 anos de Lions clube,em 1917 se iniciava uma jornada com o ideal de 

estender a mão a humanidade,Companheiros leões iniciavam o movimento Leonistico, impulsionados 

pela vontade incessante de ajudar o próximo,Guiados assim pelo fundador Melvin Jones. 

Nascido em 13 de janeiro de 1879 na cidade de Fort Thomas Arisona (EUA) filho de um capitão do 

exercito dos Estados unidos, Melvin Jones quando jovem viveu em Chicago (EUA),mais tarde tornou-se 

sócio de uma companhia de seguros e em 1913 formou sua própria agencia. 

Logo após juntou-se ao grupo de empresários business Circle ,um grupo de secretários que se reunia 

para almoços e logo em seguida se tornou secretario,esse grupo era como vários outros que existiam na 

época,motivados assim pelos interesses financeiros de seus associados,porem esses grupos estavam 

fadados a desaparecer,Melvin Jones então expressou o desejo em criar um grupo que trabalhasse assim 

em beneficio a sua comunidade,se iniciava ai um dos maiores movimentos do mundo em favor a ajudar 

a humanidade. 

 

          Em 7 de julho de 1917 nascia o Lions clube internacional,foi então 

que o patrono da fundação decidiu abandonar sua agencia de seguros para se 

dedicar totalmente ao Lions em sua sede internacional. 

Nos últimos 100 anos o Lions clube se estendeu,tomou proporções jamais 

imaginadas,existem atualmente mais de 46.000 Lions clubes espalhados por 

mais de 210 países do mundo,clubes que levam o lema do Lions pelos 

lugares que passam e pelas pessoas que atingem por meio dos auxílios do 

movimento.Reconhecido no mundo como uma das grandes descobertas, o 

Lions clube trás com sigo milhares de pessoas por traz de um emblema e 

em  memória de Melvin Jones  a vontade de ajudar os que mais precisam. 

 



           Durante 100 anos foram criados milhares de programas, ajudas,campanhas,formas de ajudar 

pessoas de vários países em varias situações diferentes ,que necessitavam e necessitam de todo amor e 

solidariedade de alguém. Pode-se imaginar que a cada minuto em algum lugar do mundo existe algum 

de nos companheiros leões,Leos ou juventude Leonistica atuando em benefício de algo bom,algo que ira 

mudar a situação de alguém que realmente necessita de atenção de olhar fraternal. 

          Pois acredito que foi baseado nisso que Melvin criou esse movimento,no lema em que carregava 

com orgulho e que se difundiu como marca registrada de um dos grandes Precursores  do bem pelo 

mundo aonde dizia de forma simples em uma frase tudo que sentia,quando olhava assim para o seu 

próximo ou para a humanidade                    

 

 

 

 

 

 

 

Após construir algo tão concreto, sólido,  forte e lindo, Melvin faleceu  com 82 anos no dia 1 de junho 

de 1961 deixando um ideal marcado por resultados maravilhosos em todo o mundo . 

Propagador do bem,colocou em cada coração de cada companheiro leão  a partir daquilo que criou a 

vontade de mudar  a humanidade ou ajudá-la.Guiado Com certeza, pelo maior bem feitor do mundo 

Deus. 

Hoje o Lions clube tem um dos maiores programas de ajuda e auxilio a visão no mundo,partido 

da vontade de uma grande personalidade a escritora Hellen Keller,a primeira surda e cega a conquistar 

um bacharelado,tocou o coração de milhares de leões na convenção do Lions clube de  Cedar Point 

,indagando assim a vontade em ver os cegos entre outros deficientes terem acesso e mais recursos para a 

visão ,assim evitando a cegueira de algumas pessoas. 

 

        

 

 

 

 

 

 



 

    Hellen mudou o curso da historia do Lions clube, e por extensão também mudou a historia de 

incontáveis pessoas que sofriam grandes riscos de perder sua visão,após o termino de seu discurso 

 Hellen foi aplaudida incessantemente por todos os 7.500 companheiros leões que compareceram na 

convenção,logo em seguida foi votado,aceito  e adotado pela fundação de Lions clube Internacional ,as 

metas foram atingidas com tanto sucesso que em 2006 o SightFirst ,programa mundial de prevenção a 

cegueira já havia prevenido a cegueira ou restaurado a visão de mais de 27 milhões de pessoas, 

marcando o movimento Hellen com sua vontade de mudar a vida de milhões de pessoas para trazer a 

elas a visão da beleza em que o mundo oferece,toca o coração de leões e incentiva ate os dias de hoje as 

pessoas e companheiros que fazem parte do programa do Lions internacional SightFrist,deixando assim 

em sua passagem pelo mundo o desejo de ajudar o próximo. 

“As melhores coisas do mundo,não podem ser vistas nem tocadas,mas o coração as 

sente “( Hellen Keller ) . 

 

 

       

 

 

 

 

 

  Entre outros programas como  Lions Quest programa para jovens criado pela 

fundação internacional de Lions clubes, ainda existente  o programa Leo 

clube patrocinado pelo Lions clube,programa para formar futuros 

companheiros  leões o programa de leõesinhos e castores para crianças, 

programas esses entre outros auxílios e campanhas que ajudam pessoas 

de todo o mundo. 

Diante de tudo isso podemos ver que foram 100 anos de muitas vitorias 

de um programa com o ideal solido em busca de fazer o bem a 

humanidade, Com certeza esse ano é um ano de muitas alegrias,de 

grandes agradecimentos,um ano cheio de esperança,um ano que alegra o 

coração de vários companheiros leões, um ano que com certeza esta 

alegrando o coração do nosso fundador Melvin Jones. 

 

Serão  100 anos percorridos para se chegar a grandes sucessos, grandes 

vitorias,para se dizer que realmente valeu a pena,todo esforço de cada Lions Clube 

de cada Companheiro(a) Leão. 

 

Mas, na realidade a maior alegria de cada companheiro é saber que varias vidas 

foram ajudadas, mediante o seu esforço, a sua bondade, a sua força de vontade, ao 

seu trabalho feito com amor ,a humanidade sorri perante as ações do bem, muitas 



vezes realizadas por vocês  sócios do Lions clube,movidos a palavra amor, amar o 

próximo como a ti mesmo,essa passagem foi deixada pelo maior bem feitor do 

mundo deus  e todos os dias nos implantamos ela,amamos nosso próximo como a nos 

mesmos,se alegrem companheiros leões, companheiras, domadoras, companheiros 

Leo  e juventude leonistica, durante 100 anos implantamos a alegria no coração de 

milhares de pessoas por todo o mundo. 

“Somos todos propagadores do bem” 

C.Leo Ana beatriz Guidoni 
Leo clube de Nhandeara 
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