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Lions e a paz no mundo

No mundo em que vivemos que atualmente 
necessita de Paz, principalmente nos 
governos autoritários que flagelam seus 
países em prol  de suas ganâncias e 
desmandos, visando exclusivamente o 
enriquecimento ilícito dos déspotas e seus 
auxiliares. Quando o homem evoluiu na 
idade da pedra, existem registros de que a 
paz estava longe de ser conquistada, 
principalmente porque os clãs se achavam 
no direito em promover guerras tribais em 
busca de territórios, da caça, de melhores 
aguadas e pastos para seus animais. Através 
dos séculos, a humanidade se viu frente-a-
frente com guerras, genocídios, extermínios 
de civilizações, sempre em busca do "eu 
perfeito", de manter-se forte perante seus 
supostos inimigos, e podemos citar como 
exemplo; os babilônicos, os assírios, os 
sumérios, os caldeus, os amoritas e os 
acádios, além de nomes como de: Alexandre 
"o Grande"; Gengis Khan; Ciro; Nero, Calígula, 
Constantino (primeiro imperador romano a 
professar o crist ianismo, fundador de 
Constantinopla, que buscava a paz através 
da rel igião). Na era Contemporânea 
também podemos citar aqueles que fizeram 
e praticaram a crueldade contra  os povos: 

Hittler: Mussuline; Stalien e tantos outros que 
não promoveram a paz, mas a guerra entre 
irmãos, num verdadeiro banho de sangue, 
que levaram seus países  a uma verdadeira 
epidemia de pestes, fomes e contendas 
entre si, para governar no pós-guerra, com 
mão de ferro, esquecendo de que as 
populações atravessavam um período de 
relativa paz entre a humanidade e passavam 
por necessidades primordiais para sua 
sobrevivência.  Por outro lado, a paz é uma 
conquista de homens e mulheres, que 
buscam através de seus conhecimentos, 
transformar o mundo em um lugar para se 
viver, com harmonia, prosperidade, onde 
todos devem ser irmãos, o que na prática não 
é isto que se vê. Não adianta falarmos de paz, 
enquanto existem tantas famílias que vivem 
brigando por mesquiarias, brigando por um 
pedaço de terra, uma fatia de pão, por uma 
herança, por um filho, pelo direito de ser o 
patriarca com todos os poderes, direitos, mas 
sem deveres para com as pessoas  que os 
cercam. A paz é uma palavra relativamente 
fácil e ao mesmo tempo difícil, no contexto 
atual em que vivemos, pois a paz no mundo 
começa dentro de nós, quando nos 
aceitamos de corpo e alma, e reconheço os 
nossos defeitos. Dificilmente praticamos isto, 
pois sempre estamos prontos a atacar os 
nossos vizinhos, amigos e colegas de 
trabalho, da sociedade e dos movimentos 
que participamos, às vezes por palavras que 
foram ditas em local e hora errada. O homem 
busca a paz! Os poderosos presidentes 
buscam a paz, mas ao mesmo tempo 
promovem "guerras" para venderem seus 
obsoletos armamentos que produzem 
guerras . Para que tenhamos paz no mundo, 
faz-se necessário, estarmos em paz interior 
com o meu eu, com minha alma, com o meu 
coração. A Paz verte do interior do ser 
humano, mas que não é aceita por muitos, 



que acreditam que a paz, se conquista 
através da guerra, quando na realidade, é 
ao contrário. Procuramos a paz, em nossos 
Países, Estados e Municípios, mas em contra 
partida, devemos oferecer paz e não a 
guerra. Dentro do Movimento Leonístico, 
estamos muitas vezes com um pé atrás, com 
as atitudes de alguns companheiros, que 
fazem de tudo, para puxar o tapete daquele 
que por ventura deseja ocupar um cargo em 
seus clubes, distritos, Distritos Múltiplos e a 
nível internacional. A história Leonística é 
repleta destes acontecimentos: é o suposto 
mais forte desmerecendo, o pensador, o 
comedido na critica, o apaziguador, tudo 
para alcançar o mais alto grau dentro do 
movimento, tanto leonístico, rotaríanos; 
maçônico, sempre existirão alguém com 
espírito maligno, que muitas vezes, leva os 
verdadeiros Leões a se afastarem do 
movimento. Para que tenhamos paz no 
mundo, devemos iniciar dentro de nossas 
associações, independente de credo, cor e 
raça, a procura da verdadeira paz. A paz se 
faz presente em todos os corações, mas 
muitos estão adormecidos e não se dão 
conta de que até um coração abrutalhado 
poderá promover a paz entre seus pares, 
bastando ser humilde generoso e cauteloso 
em suas palavras e atos. Se não existe paz 
entre muitos clubes de serviços, como 
poderemos exigir paz entre os povos? 
Devemos  promover  a  paz  ent re  os 
associados de nossas jaulas, que ninguém 
fale mal ou critique publicamente um 
companheiro por seus atos e atitudes. Muitas 
vezes a paz é difícil de conquistar, mas o 
caminho está aberto, basta sermos sinceros 
conosco e com os outros. Existe entre os 
povos uma luta muito grande, mas é uma 
luta sem fronteira, em busca da verdadeira 
paz entre os Homens e mulheres de boa 
vontade. Para se conquistar  a Paz, devemos 
deixar de ser hipócritas, de sermos egoístas, e 
faladores da vida alheia. Devemos sim, 
orientar, explicar, ajeitar as diferenças e 
esquecer de que conquistamos cargos não 
por meios escusos, mas por merecimento, 
pelo trabalho desenvolvido em prol de uma 
sociedade que muitas vezes não recebe o 
devido merecimento das autoridades 
maiores de um país. Os Clubes de serviços 
servem de elo entre os governos na 
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promoção da paz, nunca esquecendo que 
todos são humanos e sujeitos a erros, mas 
com capacidade, experiência, palavras 
gentis e principalmente amizade, estaremos 
dando um importante passo na busca da 
tão sonhada paz mundial. E Tenho dito!

Assistência aos refugiados
Recentemente, 
LCIF aprovou 
cerca de US$ 
2 0 0 . 0 0 0  e m 
s u b s í d i o s  d e 
assistência aos 
refugiados. Os 
L e õ e s  d a 
M a c e d ô n i a 

(FYROM), Turquia, Áustria e Holanda estão 
trabalhando diligentemente para fornecer 
a l i m e n t o s ,  á g u a ,  a b r i g o s ,  r o u p a s , 
suprimentos médicos e mesmo l ivros 
escolares aos refugiados. Tais projetos 
estarão beneficiando mais de 13.000 pessoas 
daquela região. No total, LCIF já concedeu 
US$  595 .905  para  atend imento  dos 
refugiados e os programas de assistência em 
toda a Europa. Caso o seu Distrito ou Distrito 
Múltiplo esteja interessado em ajudar os 
refugiados, entre em contato com LCIF para 
saber como solicitar fundos para os projetos 
locais.

Gostaria de compartilhar com você a minha 
mensagem de abril enviada aos líderes de clubes. 

Quero lembrar os líderes de clube de que 
entramos no último trimestre do ano 
Leonístico, e agora é o momento de trabalhar 
arduamente para receber o reconhecimento que 
faz parte dos nossos programas do Centenário. 
Também estou incentivando cada líder de clube 
a que Convide alguém da sua família, do círculo 
de amigos e vizinhos para se unir a ele no servir 
e para começar a planejar seu Projeto de 
Legado. Trabalhe com os líderes do seu clube 
para garantir que alcancemos as nossas metas 
do Centenário e que terminemos este ano 
Leonístico fortalecidos!                                                                                                                                 

Atenciosamente,

Dr. Jitsuhiro Yamada



Número de Clubes de Lions no Mundo ............    46.749 associados 
Numero de Associados no ....................... 1.392.756 associados 
                                     Homens.... 1.013.403
                                     Mulheres..   379.353
Número de Associados no Brasil ................ 42.636 associados
                                     Homens ... 24.876
                                     Mulheres . 17.760 
Distrito Múltiplo LA ..........................  8.040 associados
Distrito Múltiplo LB ..........................  5.592 associados
Distrito Múltiplo LC .......................... 13.831 associados 
Distrito Múltiplo LD........................... 15.131 associados 
Número de Associados no Distrito LC11
(ES e parte do RJ).............................  1.469
                                     Homens ...  1.001
                                     Mulheres .    468
Total de Clubes de Lions ativos no 
Distrito LC11 ................................     49

Quantos Somos!

Novas opções para ajudas as vítimas das catástrofes

O Programa de Subsídios de Ajuda às vítimas 

de catástrofes de LCIF oferece apoio 

financeiro aos Leões e aos seus parceiros que 

estejam engajados em atividades de 

preparação, atendimento e recuperação 

em caso de catástrofes naturais. LCIF tem 

agora mais opções para ajudar após 

catástrofes! Os subsídios de Preparação em 

caso de catástrofe oferecem recursos entre 

US$  5 .000  a  US$  10 .000  aos  d i s t r i tos 

interessados em fazer parcer ias com 

autoridades locais e outras organizações 

comunitárias, visando planejar e se preparar 

para futuros esforços de atendimento em 

caso de catást rofe.  Os subs íd ios  de 

Recuperação de Comunidades oferecem recursos no valor de até US$ 20.000 para financiar 

os trabalhos de limpeza e reparação de curto prazo, quando outras organizações já tiverem 

atendido às necessidades imediatas.



Baile do Lions

O Baile do Lions, entrou para o calendário de Colatina. Por iniciativa da Câmara Municipal foi 

aprovado a Lei Nº 6.287 de 03 de março de 2016. A lei dispõe sobre a instituição no calendário 

oficial de datas e eventos o "Dia Municipal do Baile do Lions". Agradecemos aos vereadores e 

em especial ao Presidente da Câmara e o Dr. Guilherme Zanotelli que muito contribuiu para 

esta realização.



Posse de Novos Associados
 O Lions Clube Colatina Centro deu posse a seis novos associados no dia 28 de março. 

Bem-vindo ao Lions Clubs International (LCI). Vocês estão se juntando a nós na hora certa, já 

que agora vocês participarão da nossa Comemoração do Centenário, junto com uma rede 

mundial de mais de 1,35 milhão de Leões dedicados a ajudar pessoas necessitadas. Como 

novos associados, gostaríamos de compartilhar algumas informações e recursos importantes 

que lhe ajudarão a obter o máximo de sua associação:

Livro de boas-vindas de novos associados –

 Descubra tudo o que você precisa saber sobre a história e a estrutura organizacional de 

nossa associação, e também nossas muitas atividades de serviços.

Comece a comprar! –

  Compre materiais do Lions, distintivos e acessórios, e mostre seu orgulho de Leão em 

todos os lugares que for.

 Ligue nos canais do LCI

 Acompanhe todas as últimas notícias sobre o que os Leões estão fazendo ao redor do 

mundo pelos nossos canais de comunicações multimídia:

 Revista LION – Uma revista mensal com notícias e histórias especiais sobre o trabalho 

especial de Leões ao redor do mundo.

 Lions Quarterly – Uma revista em vídeo trimestral que leva você para dentro de histórias 

inspiradoras de Leões e programas de serviços ao redor do mundo.

 Mídia social – Compartilhe informações, encontre novas ideias e fique conectado pelos 

canais de mídia social do LCI.

 Sempre há lugar para mais Leões! - Você sabia que você pode convidar novos 

associados agora para se juntarem ao clube? Então conte para um amigo! Você sabia que 

temos um Programa de Associação Familiar? Os membros da família recebem desconto de 

quotas especial para encorajar as famílias a se voluntariarem juntas. Também oferecemos 

opções de afiliação flexíveis para atender as necessidades de nossos Leões.

 O Alicerce dos Leões - Os Leões estão no negócio de fazer o bem, e a Lions Clubs 

International Foundation(LCIF) ajuda os Leões a fazerem mais disso. Aprenda sobre os projetos 

humanitários em andamento ao redor do mundo pelos esforço de Leões e o apoio financeiro 

da LCIF.



Posse dos novos associados (continuação)



Dirigentes Leonísticos - AL 2015/2016

Invocando a DEUS
Em qualquer parte do mundo, nos mais de duzentos países em que Lions se faz presente, 

iniciamos nossas reuniões INVOCANDO A DEUS...

Das assembléias de nossos Lions Clubes, as nossas Convenções Internacionais, a INVOCAÇÃO 

A DEUS, se constitui sempre, em respeitosa exortação à união dos presentes entre si e de todos 

com o Criador.

Somam dezenas, centenas as religiões, as crenças, as filosofias de vida dos integrantes do 

leonismo global. Lions Internacional prega que devem ser respeitadas as leis e considerados os 

costumes locais. A parte de nosso protocolo, que convida à reflexão, a nossa INVOCAÇÃO A 

DEUS, precisa considerar e respeitar essa diversidade leonística.

Convidando a todos para elevarmos nossos pensamentos e a inclinarmos nossas cabeças, em 

respeito ao Deus no qual cada um crê, com o melhor de nossos corações e de nossas almas.

CaL Rosenete Karnopp

Distrito Múltiplo LD

Presidente Internacional: CL Jitsuhiro Yamada - Minokamo - Japão 

1º Vice-Presidente Internacional: CL Robert “Bob” E. Corlew - Milton - Tenessee - USA 

2º Vice-Presidente Internacional: CL Naresh Aggarwal - Delhi - India 

Diretor Internacional 2014/2016 - CL Jorge Andrés Bortolozzi - Coronda - Argentina 

Diretor Internacional 2015/2017 - CL Ramiro Vela Villarreal - Nuevo Leon - México 

Presidente do CG do Distrito Múltiplo LC - CaL Vilma R. Fernandes - Pedro Leopoldo-MG 

Governador do Distrito LC-11 - CL Jovelino Venturim - Nova Venécia-ES 

1º Vice-Governador do Distrito LC-11 - CL José Rodrigues dos Santos - S.Pedro da Aldeia - RJ 

2º Vice-Governador do Distrito LC-11 - CL Zoé Antonio Donati - Aracruz-ES 

Secretário -Tesoureiro do Distrito LC-11 - CL Hélio José Sussai - Pinheiros - ES 

Presidente da Região “A” - CL José Silvino Cristo – Lions Colatina Centro-ES 

Aniversariantes de Abril
03 – CaL Margarida

04 – Angela (Dm CL Roston)

05 – Eliete (Dm CL Edivaldo)

08 – CL Marco Fontana

09 – Bianca (F. CL Alexandre)

12 – Bruna ( F. CL Waldenildo Leite)

14 – Livia (F. CL Nelson Schimidt)

21 – CL Henrique e Dm Luciana (casamento)

22 – Mateus (F. CL Acácio)

24 – Bárbara (F. CL José Angelo)

25 – CL Robson e Dm Isabel (casamento)

26 – CL Luiz Faitanin

27 – CL Acácio

30 – Alexandre (F. CL Adênis)

30 – CL Laudelino

30 – CL Roner



Vice-presidente do Circolo Trentino visita o LC Colatina

O Lions Clube de Colatina recebeu nesta segunda feira dia 11 de abril a visita do Vice 

Presidente do Circolo Trentino mundial. O ilustre visitante falou para os Leões Colatinenses da 

história do Circolo e se encantou com os trabalhos que o Lions realizam na ACDV (Associação 

Colatinense dos Deficientes Visuais). Destacou projetos sociais que podem vir a ter apoio do 

Circolo na região.



Lions Club International Fundation

Prezado Leão, 

 

 O que começou como um 

pequeno programa piloto em 

quatro países alguns anos atrás, 

se desenvolveu além do que 

tínhamos imaginado. Até a 

presente data, a Fundação de 

Lions Clubs International (LCIF) e 

os Leões já mobilizaram milhões 

de dólares no combate ao 

sarampo. Os Leões em mais de 

20 países trabalharam para 

e d u c a r  e  m o b i l i z a r  s u a s 

comunidades, viabilizando a 

vacinação para os menores.

 Juntamente com os Leões e seus parceiros, nos empenhamos em reduzir as mortes 

devido ao sarampo no mundo inteiro, porém, 400 pessoas ainda morrem diariamente desta 

doença evitável. LCIF e os Leões estão trabalhando arduamente para reduzir este número. 

Para obter mais informações sobre como os Leões estão envolvidos na luta contra o sarampo, 

assista "Lions Take a Stand against Measles (Os Leões Entram na Luta Contra o Sarampo)."

 Quando você doa para a Iniciativa Contra o Sarampo, os recursos são dobrados pelo 

Fundo Equivalente da GAVI, o qual é financiado pelo Departamento de Desenvolvimento 

Internacional do Reino Unido e pela Fundação Bill e Melinda Gates. Este programa de 

equiparação multiplica o impacto da sua doação. Por meio dos nossos esforços em 

conjunção com a GAVI e outros parceiros, aumentaremos o acesso aos serviços de 

imunização de qualidade em todos os níveis para beneficiar as crianças ao redor do mundo.

 Juntos, podemos eliminar esta doença. Porém, nada podemos fazer sozinhos. 

Considere fazer uma doação para LCIF. Lembre-se, basta doar US$1 para vacinar uma 

criança contra o sarampo. Todos os Leões podem fazer a diferença na vida de uma criança.

  Unidos no Servir, 

Joe Preston

 Presidente do Conselho de Curadores

 da Fundação de Lions Clubs International

Lions Clubs International
FOUNDATION

A NOSSA FUNDAÇÃO



Amigos do Lions








