TRIBUTO A UM GRANDE LEÃO
Quando ele falava, todos silenciavam e paravam para ouvi-lo, mesmo
aqueles que eventualmente discordavam dos seus pontos de vista. Era a
força da liderança que emanava do seu coração e ecoava da sua voz.
Seu espírito de liderança brotava espontaneamente com o exemplo das suas
próprias ações, Era um líder nato!
Era criativo e audacioso nas idéias. Aceitava e cumpria as tarefas que lhe
eram confiadas. Tinha relevante interesse pelas causas leonísticas. Aceitava
a decisão da maioria. Colaborava com todos que lhe pediam ajuda.
Integrava o time dos otimistas. Adotava o leonismo como filosofia de vida.
Cultivava a lealdade e a amizade.
E era líder porque sabia conduzir a si mesmo. Nasceu com essa capacidade
e a aprimorou com os anos de experiência. Compreendia a necessidade dos seus semelhantes e
procurava atende-las. Buscava sempre soluções novas para os problemas que estavam à sua frente.
Sabia o que queria, como deveria ser feito e quem o faria.
O fundador do leonismo disse que "poucas vezes, no decorrer da vida rotineira, surgem
oportunidades para exercer liderança dentro do grupo; tal ensejo, porém, é oferecido aos associados
dos Lions Clubes." E ele se agarrou a essa oportunidade com excepcional maestria. Não era apenas
associado, mas um homem que verdadeiramente podia se dizer Leão.
Tinha inolvidável entusiasmo pelo Código de Ética e pelos Propósitos do Lions. Dizia que essas
eram duas fontes onde poderíamos nos fortalecer e absorver a filosofia do leonismo. Fazia disso o fruto
do seu idealismo!
Poucas vezes foi tomado pelo desalento, decepcionando-se com aqueles que desvirtuavam o real
sentido do nosso movimento e caminhavam na satisfação egoísta da vaidade. Mas, como grande líder,
renovava-se e partia para o bom combate, pois bebia sempre na fonte da sabedoria e renovava seus
pensamentos para novas etapas.
Ele infelizmente nos deixou e partiu para um novo Plano, para nova jornada. Aqueles que o
conheciam choram sua partida. Permanecerá eternamente em nossos corações.
O leonismo perdeu um Leão verdadeiro e uma das suas grandes lideranças. Eu perdi um Amigo
de longas jornadas e o Companheiro sempre fiel JOSÉ EMÍLIO MENÓIA.
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