Homenagem ao governador AL 2016/2017
CLMJ PDG SÉRGIO DAVID DE SOUZA / CaLMJ NILZA
Se pudéssemos resumir esse ano diríamos que foi
um ano de grandes desafios para todos , se
pudéssemos resumir nosso ano Leonístico diríamos
que foi um ano de recomeços, no ano do
centenário entendemos intimamente do nosso
significado e sentimos toda a nossa importância no
mundo, durante 365 dias de forma significativa
fomos lembrados de cada passo e principalmente
de cada feito realizado por nós, recordamos o início
e planejamos o recomeço de um novo ciclo , os
desafios foram poucos perto das grandes
conquistas, nosso distrito se mostrou tão forte que
mais do que nunca uniu todos seus companheiros, abriu espaço a novos olhares , se
despediu de uma forma magnífica daqueles que estiveram conosco construindo
lindas histórias e homenageou da melhor forma aqueles que fizeram tanto para
completarmos esses 100 anos de Lions Internacional.
Mais uma vez o distrito Lc-6 tão bem quisto e visto por todos os distritos de Lions
se viu ao comando de dois grandes Leões que juntos marcaram um ano de lindas
histórias, Nilza e Sérgio que sempre amaram estar em meio aos jovens, marcaram
as vidas de muitos C.Leos também , com seu apoio aproximaram as famílias do
movimento, os Clubes, a amizade e o companheirismo, com sua força mostraram
muita vontade e amor ao que fizeram, nos incentivaram e nos deram muitas
alegrias, principalmente pelas vezes na quais tivemos a presença constante deles
em nossos eventos Leoisticos , momento esses que tocaram nossos corações com
suas palavras de carinho e incentivo os levando muitas vezes a se emocionarem
também.
Nesse AL uma passagem me marcou profundamente , em um evento ouvi uma
frase vinda de uma querida amiga CaL, ela dizia que se sentia muito feliz em estar
no meio de jovens Leos, e com toda certeza durante esse ano sentimos a grande
alegria de estar ainda mais presente entre CCLL e domadoras, e isso se deu graças
ao incessante trabalho da Governadoria trabalho esse que uniu dois clubes , Leo e
Lions ,tornando grandiosa nossas ações, gostaria de agradecer de forma simples
todo o carinho com o Distrito Leo, todo acolhimento a nos Companheiros , e
parabenizar todo o belíssimo trabalho do Distrito a frente do casal governador que
com sua simplicidade e sabedoria fizerem o ano do centenário no distrito Lc-6 um
ano de maravilhosos feitos .

Acredito que se Melvin Jones estivesse aqui hoje com certeza se orgulharia muito
por toda a garra e força de vocês, ao terminar esse ano pensem no lindo Legado
que deixaram ao seu distrito e ao seus companheiros e ao iniciar esse ano desejo
que os próximos governadores Chiqueto e Regina sejam abençoados com a luz
divina para que tudo corra bem e seja assim um ano de grandes alegrias a todos
Parabenizo todo o conselho distrital, de forma significativa ao nosso querido
CC.Leão PDG Hairton e nossa querida Cc.Leão Heloisa que sempre estiveram em
meio ao distrito Leo acompanhando Nilza e Sérgio e sempre nos rodeando com sua
grande alegria e carinho.
Meus eternos agradecimentos pelo imenso carinho comigo e para com todos, afinal
só existe algo lindo a deixarmos a alguém depois de uma linda trajetória na vida
que é o exemplo, só assim se é possível retribuirmos com outro gesto tão linda de
carinho, que se torna a gratidão, e isso eu sempre levarei de vocês e para com
vocês.
Um verdadeiro leão não se mede pelo seu tamanho físico mais sim pelo tamanho
da sua força espiritual.
um grande abraço.

Que Deus os abençoe sempre.
Leoisticamente
C.Leo Ana Beatriz Guidoni
Past. Presidente do LEO Clube de Nhandeara
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