
INSTRUÇÃO  LEONISTICA 

 

O COMPORTAMENTO DO LEAO 

 

 

 
 Orientar os LEÕES mais jovens quanto ao comportamento perante os companheiros do clu-

be. 

  

No clube somos todos  COMPANHEIROS, COMPANHEIRAS, DOMADORAS; dentro do 

clube não existe CLASSE SOCIAL, ou tratamento formal. Sr. Sra., Dr. Sei que não é fácil, mas 

temos que praticar isso com freqüência. 

  

Orientar a diferença entre COMPANHEIRA LEAO E DOMADORA. 

  

O que deve existir como parte indispensável são o respeito, a serenidade e o COMPROME-

TIMENTO. 

  

 

Respeitar as opiniões de todos os membros do clube, saber acatar as decisões da maioria, 

mesmo quando for contrária a sua opinião. (o debate e a discutição são saudáveis) 

 

 A presença nas reuniões e visitas a outros clubes 

 Uso do PIN – não só no clube, mais sim no dia a dia  

 Como as portas  se abrem para um LEAO, 

 DISPOSIÇÃO DOS PINS 

 NÃO EXISTE FORMA CORRETA, MAS SIM RECOMENDAÇÕES  

  

Sempre do lado Esquerdo no colarinho podendo ser utilizado no lado direito quando não 

houver espaço do lado esquerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO 

 

 

 No LIONS é muito importante 

 Pode se inovar, alterar, mas com muito cuidado para não cometer “gafe”. 

 Comentar sobre o procedimento da reunião da ultima posse. 

 Uso da tribuna, postura, os cumprimentos antes de iniciar o seu pronunciamento. 

 E tão importante quanto o uso da tribuna. é de grande valia o traje que se usa.. 

 JAMAIS se questiona se a roupa usada é de marca ou não, mais sim o tipo da roupa. E para 

quem está ouvindo o pronunciamento a educação de demonstrar atenção ao companheiro. 

 Assim como se observa em um FORUM, não se vê um advogado ou magistrado participa-

rem de uma audiência sem seu PALETÓ E GRAVATA. Deve também quando em reuniões e/ou 

encontros oficiais nos clubes os COMPANHEIROS trajarem vestimentas condizentes com a ocasi-

ão.  

 

( Ler o texto do escorpião e comentar.) 

 

 

 

Contam os historiadores que um Sábio. ao passar pela beira de um lago viu um escor-

pião se afogando. 

Imediatamente este sábio tomou a iniciativa de salvar aquele escorpião, Porem ao ten-

tar salvar o escorpião este instintivamente lhe aplicou uma picada, 

Como a dor era tão forte, o sábio balançou a mão e o escorpião caiu novamente na á-

gua 

Novamente o Sábio se abaixou e tentou  salva-lo e o escorpião voltou  a picar,  

Uma pessoa que passava por ali viu o que estava acontecendo e não se conformou, Foi 

então que se dirigiu ao sábio e disse: 

-senhor, o senhor não percebe que tantas forem as vezes que tentar salvar este animal. tantas 

serão as vezes que ele irá lhe picar? 

Sim  respondeu o sábio 

Pois isto faz parte do instinto deste animal 

Toda vez que alguém tentar tocar nele. mesmo que seja para lhe ajudar, é de seu ins-

tinto ferroar seja quem for, pois ele não sabe distinguir se quem se aproxima dele está com a 

intenção de exterminá-lo ou de lhe dar ajuda. 

Neste momento o Sábio demonstrou ser um verdadeiro LEAO 

Mesmo sabendo que a reação do animal seria de ferroar, ele não hesitou em praticar 

seu ato de humanismo, caridade e bravura.  

Esta situação é encontrada diariamente em nosso meio, não só com os animais, mais 

muito freqüente com seres humanos. 

Assim  como se comportou o sábio deve se comportar um verdadeiro LEAO. 

Não importa qual será a reação dos outros, sejam quem for: o instinto de um VERDADEIRO 

LEAO está gravado em seu coração. 

Consciente este de que qualquer que seja sua atitude, ou a boa ação praticada, nunca 

se deve esperar  recompensa. 

Então como um verdadeiro LEÃO sempre irá fazer cumprir sua decisão em;   

TER AMOR  E SERVIR AO PROXIMO DESINTERESSADAMENTE 

 

É assim que vejo estampado na face de um verdadeiro amigo e companheiro, que temos a 

felicidade de poder estar ao seu lado e junto compartilharmos momentos de sabedoria e aprendiza-

gem. 



È assim  que o verdadeiro LEAO deve se comportar, pois ser LEAO não é apenas poder os-

tentar na lapela um PIN para “mostrar” à sociedade que faz parte de um clube de serviço super res-

peitado e valorizado. 

O verdadeiro LEÃO jamais deixa de honrar seus compromissos perante o seu clube, ou a 

quem quer que seja, para priorizar seus interesses particulares, muitas vezes de importância bem 

menor do que os seus atos como LEAO para com o próximo. 

È no companheirismo, nos compromissos, nas atitudes do dia a dia que se pode observar 

quando começa a surgir para os demais a postura do grande LEAO. O verdadeiro LEAO você co-

nhece não pelo que ele fala, mas sim pelo que ele faz. 

Não existe para o verdadeiro LEAO a frase “não tenho tempo” para ajudar, pois quando se 

tem compromisso em servir desinteressadamente, o verdadeiro LEAO faz o tempo. 
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