
 

 

O reflexo dos 100 anos de Lions 

Internacional 

 

 
Uma Homenagem a CCLL, CCaLL,  Leos, Domadoras, 

Leãozinhos e Juventude Leonística. 

 

No ano do centenário somos convidados a refletir cada dia dessa 

comemoração, cada gesto solidário e cada ato que mudou a vida de alguém, 

e assim entender por que fomos escolhidos a estarmos aqui hoje, faremos 

então uma breve linha do tempo sobre tudo aquilo que construímos juntos, 

Em 1913 se iniciava o que então seria o maior clube de serviços voluntários 

no mundo, Melvin Jones um empresário associado de uma companhia de 

seguros de Chicago EUA, viu a situação em que os demais clubes  viviam, e 

que poderia ser fadados a desaparecer, Melvin Jones porem tinha outros 

ideias,” Por que então homens bem sucedidos e de grande inteligência, não 

poderiam usar seu talento a favor de sua comunidade”? e assim se iniciava 

nossa jornada, o sonho de Melvin Jones tinha partida em Dallas na primeira 

convenção do Lions em 1917, desde então o Lions clube vem marcando os 

rumos da história.  

No Brasil começamos nossa história em 16 de maio de 1952 com a 

fundação do Lions clube Rio de Janeiro, Em 1953 é fundado o Lions clube 



 

 

Rio preto o primeiro clube do distrito LC-6 , em 1963 é criado o 1º clube de 

castores em São Paulo, em 1969 é criado o 1º Leo clube do Brasil em Maceió 

Alagoa, em 1957 é publicado o 1º livro sobre leonismo no brasil, de autoria 

de CL.Luiz Dutra Pizzão,  como grande retrato do Leonismo Brasileiro ,CL. 

Áureo Rodrigues fez a história do Movimento nas Edições do Leão Sabido 

,Também editor da revista Lion Sudeste, junto a sua filha Claudia Rodrigues, 

uma iniciativa de lions Clubes que cativa Leitores e redatores Leoísticos e 

Leonisticos  até os dias de hoje, mais se não a nossa maior marca, a posse 

como presidente internacional do CL João Fernando Sobral, com a divisão 

administrativa  e criação dos distritos múltiplos em 1978, o Sertanista 

Orlando  vilas boas é ortogado  com o prêmio humanitário Lions 

internacional, pelo seu trabalho de defesa aos índios  em 1987 ,e a DM Maria 

Nydia Manzato de Freitas é a 1º mulher a se tornar associada de Lions clube 

no Brasil ,em 2002 o Leonismo completa 50 anos no Brasil “o seu jubileu de 

ouro”, em 2007 é comemorado 50 anos da fundação de Leo clubes no Brasil, 

em 2007 a C.Leo  Mauren Brant, do Leo clube de São Paulo, é uma dos 23 

LEOs vencedores do Prêmio Leo do ano , em 2012 a C.Leo Malu Mendonça 

de Barros publica o Primeiro Livro de Leo Clube no Brasil “Leo clube Na 

pratica, em 2013 então vem a receber o título de Melvin Jones, um bebê Julio 

Marcarini Pacheco, no LC Nova Hamburgo terceiro Milênio. 

Esperança, Talvez o nome que rege o significado de Lions clube, um  

desejo de construir um ideal no qual pudesse melhorar a sociedade e que hoje 

se concretiza em 100 anos  , no qual se espalhou pelo mundo e teve realmente 

grande impacto social, Chegou ao Livro de enciclopédias de grandes 

descobertas, em homenagem como portador seu criador Melvin Jones, se 

estendeu a etnias, ultrapassou barreiras do tempo, conquistou o respeito da 

ONU e uma cadeira na qual Melvin Jones eternizou o Lions Clube , 

percorreu lugares de conflitos, deu o devido respeito e valorização a causa 

da cegueira, ajudou a aliviar a fome de muitos, apoiamos causas para 

deficientes  e ajudamos a tirar crianças de um caminho destruidor, com o 

programa Lions Quest, foram criados clubes que até hoje fazem história no 

mundo, programas que incentivam jovens a serem, Leos, Leãozinhos e que 

hoje despertam a vontade neles em se tornarem grandes Leões, garantimos o 

nosso lugar como mulheres não só como associadas e domadoras, 

conquistamos cargos e mostramos nossa força, em catástrofes humanitárias 

fomos pioneiros em contribuições, condecoramos grandes seres humanos 

que destinaram sua vida a causas humanitárias como madre Tereza de 

Calcutá e com Leo clubes hoje construímos uma juventude melhor e mais 



 

 

humana , por mais de 210 países hoje é estendido os ideais leonisticos e 

leoisticos. 

Gosto de fazer uma reflexão sobre Lions clube baseada na história de 

Hellen Keller, ela despertou o olhar de vários companheiros Leões, para que 

assim entendessem a necessidade de se estender a mão a aqueles que 

precisavam tanto de atenção, com as suas palavras Hellen deu início do que 

hoje é um dos maiores programas mundiais de assistência a visão, saber 

relembrar esse ato,  assim como o de tantos outros emblemas mundiais de 

caridade e serviço humanitário, nos faz refletir e admirar  cada dia desses 

100 anos em que percorremos até aqui, nos faz visualizar o quão grande é a 

motivação que nos leva a cada minuto olhar e trabalhar insensatamente  pelo 

próximo ,o nosso valioso significado para essa continuação, para a 

eternização de não só um clube mundial de serviços voluntários mais de um 

movimento que diariamente, alimenta o amor no mundo, e abastece o amor 

em cada coração que é ajudado ,nos leva a dimensionar qual o tamanho da 

nossa  meta dos 100 anos ? e a resposta não poderia ser melhor explicada  

com se não a colheita dos bons frutos, plantar mais sementes de amor, que 

serão colhidas, se assim for nos próximos 200 anos de movimento, nossa 

maior meta é continuar aquilo pelo qual somos orgulhosos de fazer, e se 

perguntarem qual nosso maior desafio do centenário, não precisaremos 

responder pois ele não é um desafio, e sim o centenário de Lions pode se 

resumir em uma grande Vitoria, uma alegria a ser continuada, a semente da 

esperança, afinal o que de melhor você espera para os próximos 100 anos de 

Lions?! 
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                                   “Somos todos Propagadores do Bem” 


