Chegou a nossa vez! Os Clubes do Distrito nos
delegaram a responsabilidade de comandar os
destinos do LC-6 neste ano leonístico de 2015/2016.
Aceitamos a missão na condição de um soldado que
cumpre seu dever na trilha do serviço
desinteressado.
Jamais fomos levados pela
ostentação ou sequer nos anima qualquer vaidade
pelo poder. Nosso orgulho é unicamente de estar
encajado de corpo e alma no movimento leonistico.
Nossa vaidade é o trabalho que pretendemos dedicar
no comando da Governadoria, que muito nos honra,
e esperamos que Deus ilumine nossos atos.
O início de cada gestão normalmente é sempre um
jogo de promessas, de elogios, nem sempre sinceros,
e de mensagens que chegam até a falar em novo
tempo. Tempo de refletir, tempo de redimir, tempo
de externarmos o amor que é nato mas por muitos
não é praticado. É, enfim, sempre um novo tempo!
A realidade, contudo, sem sempre condiz com aquilo que se pensa ou se coloca no papel.
E no leonismo não é diferente. Precisamos, portanto, colocar os pés no chão e analisar
aquilo que, verdadeiramente, está ao nosso redor. Precisamos verificar o que de fato
pode ser feito à luz da realidade. O leonismo, em muito dos seus aspectos, está um tanto
quanto arrefecido, apesar das mensagens de otimismo que recebemos de Lions
Internacional. Temos pela frente um grande desafio.
O Lions precisa retomar sua condição de Clube de Serviço, voltado para as
comunidades. É, sem dúvida, nossa atividade mais importante. Precisamos colaborar no
investimento das crianças, dos jovens e dos idosos, buscando uma participação efetiva na
criação de uma segurança social, onde as gerações vindouras possam ter a expectativa de
um futuro melhor. Os associados dos nossos Clubes são, em sua maioria, pessoas que
têm conhecimento da realidade das suas comunidades e, portanto, estão em condições de
ajudar no encontro de soluções próprias para as circunstâncias de cada localidade.
Tudo isso somente poderá ser iniciado com o fortalecimento do leonismo, e com a
tomada de consciência da responsabilidade de todos nós. Pretendemos, em nosso ano
leonístico, desenvolver uma verdadeira cruzada para essa conscientização. E todos vocês,
Companheiros, Companheiras, Domadoras, Leos e Juventude Leonistica são partes do
nosso projeto. Precisamos dos elementos certos e compenetrados, que tenham desejo de
colaborar e participar ativamente. Precisamos e contamos com o comprometimento de
todos, visando, especialmente, o fortalecimento da nossa causa.

Há muita coisa para ser feita! Contamos com vocês.
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