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Reflexões Leonísticas
"O homem como ser social procura em sua
constante luta do dia a dia, servir, buscar o outro
necessitado de um encontro, de comunicação
com o próximo. E nesse servir passamos pela
vida e vivemos. Nosso Papa Francisco diz que o
"verdadeiro poder é o serviço." O Movimento
Leonístico já tem quase um século de vida, e
com o decorrer do tempo o Lions mudou. E
quando mudamos é sinal de que estamos
crescendo. De todas as mudanças, só não
mudou a grandeza do ato de pessoas se unirem
para servir. O conceito leonístico é sobretudo
humanitário. Ao nos associarmos a um clube de
Lions, prometemos servir desinteressadamente
ao nosso próximo, aos mais necessitados,
portanto, assumimos a partir daí, o compromisso
com o servir. Para nos tornarmos verdadeiros
leões, necessitamos de algum tempo para termos um profundo entendimento do signiﬁcado de ser
leão e do servir. Não basta apenas ter a honra de ser leão, de usar na lapela o distintivo, é preciso estar
convictos de que o Leonismo tem como ﬁlosoﬁa o bem servir. É fundamental estarmos focados em
nosso compromisso, com a ideia principal de Lions Clube Internacional, como bem expressa nosso
lema:"Nós Servimos". Ter consciência de que ser Leão é servir e que servir é uma atitude que parte direto
do coração, sem passar pelo caminho lógico da razão. De maneira alguma devemos ser
companheiros que apenas têm seus nomes ilustrando o quadro social, e, sim, verdadeiros
companheiros e reservas potenciais de liderança em direção ao futuro leonístico. Compartilhar é o
caminho que leva um Lions a ter sucesso em seu projeto de desenvolvimento. E só acreditando que
chegamos lá. Equipes coesas não perdem de vista o objetivo comum que os une: o desejo de servir. É
nosso compromisso frequentar o clube a que pertencemos participar dos trabalhos das comissões e
das ações promovidas pelo clube e pelo Distrito, trabalhando em prol da melhoria de vida de nossas
comunidades, reﬂetindo sobre tudo o que realizamos e nos comprometemos em servir, conscientes de
que temos potencial para fazer ainda mais para atender às necessidades crescentes de nossas
Comunidades e mostrar a nossa força. É preciso sentir o leonismo. É complexo, mas, torna-se necessário
ser realista. É preciso abrir o tempo e o nosso coração para isto. Temos que ter muito cuidado com as
atitudes, palavras e lembrar que quem quer chegar mais longe deve caminhar em grupo. É preciso
saber, não só inovar, mas também achar o melhor caminho para que os propósitos sejam alcançados,
visando conseguir, ajudar às nossas comunidades, reforçar o nosso companheirismo, valorizar o
movimento e termos realmente satisfação e prazer em ser Leão, conscientes de que servir é nossa
força. O desejo de pertencer ao clube e de servir, só será forte se tivermos uma identiﬁcação comum,
uma visão e uma missão. O ardoroso desejo de servir nasce e renasce a cada ação bem planejada,
executada, bem sucedida, avaliada e divulgada. O diferencial está no fomento de relações sociais,
éticas e solidárias. Fazer crescer o Lions com qualidade é compromisso, responsabilidade e dever de
todos os leões. Finalizando, nós leões devemos demonstrar nossa força, tornando nossa missão
exequível, fazendo a diferença, isto é fazendo acontecer na vida de quem precisa , servindo com
prazer e amor, mantendo sempre o foco no compromisso com o Servir, pois Servir é nossa força.
Cal. Silvania Silveira - Lions Clube Airton Rocha de Souza
DLA-1, E1, Boa Vista - Roraima - Brasil

"Não importa o quanto fazemos, mas, quanto amor colocamos naquilo que fazemos".
Madre Teresa

Campanha do Visão
Companheiros Leões,
Vale a pena investir tempo e dinheiro em ações
educativas e preventivas, principalmente em saúde.
Remediar é muito caro e super doloroso! Lions
Internacional quando aceitou em 1925, o desaﬁo de
Helen Keller, Pessoa com Deﬁciência Visual e
Auditiva, vem alcançando resultados importantes
no combate a cegueira tratável e curável, subsidiando projetos com esse objetivo em todo o mundo. O Brasil
leonístico têm se destacado e dado sua contribuição em promover o acesso para pessoas de baixa renda a
serviços especializados de oftalmologia! O resultado do trabalho desse Distrito se somarão aos esforços para a
erradicação da cegueira tratável e curável na América-Latina até 2020 ( Programa Direito a Visão da OMS e IAPB
- VISION 2020). A todos os envolvidos, nossos agradecimentos!
Leonísticamente,
CL Paulo Lamego - Assessor de Programas a cerca da Visão - DMLB - Lions Internacional

Campanha do Agasalho
Campanha do agasalho do Lions Clube Colatina Centro
deve beneﬁciar centenas de pessoas. Famílias em
situação de vulnerabilidade social são cadastradas para
receber doações; Interessados podem contribuir com
edredons novos.
A campanha do agasalho do Lions Clube Colatina
Centro já começou!
A iniciativa tem por objetivo ajudar pessoas em situação
de vulnerabilidade social a enfrentar o inverno com mais
dignidade.
Na primeira etapa, os Leões realizam o cadastramento
das famílias interessadas em receber os edredons.
Paralelamente a isso, recebemos donativos em nossos
endereços espalhados pela cidade.
Nos anos anteriores, realizávamos a campanha do
agasalho. Quando recolhíamos as doações
veriﬁcávamos que grande parte se tratava de lixo que
não servia mais para nada.
Diante desta situação, o Lions Colatina centro, vem nos últimos anos realizando a campanha do
edredom, em parceria com as lojas do grupo Mercadão, que faz o agasalho a preço de custo. Cada
edredom vai custar ao Lions para a campanha o valor R$30,00. Face ao exposto, estamos pedindo
doações de qualquer quantidade em edredons. Tudo isso só é possível com a sua ajuda!
O LIONS Clube Colatina Centro, mais uma vez, recorre ao espírito solidário que se sobressai no rol de
virtudes do Colatinense, e pede doações de qualquer quantidade de Edredom. Pretendemos
beneﬁciar pelo menos 500 famílias, o que corresponde a mais de duas mil pessoas.
Doe pelo menos uma unidade e ajude a levar solidariedade neste inverno a quem sofre com o frio!
As doações também podem ser feitas por depósito bancário identiﬁcado em nome do Lions Clube
Colatina Centro - Banco: SICOOB - Agência: 3007 - Conta: 121.976-6 - IDENTIF.: Edredom - Nome do
Depositante.
Telefone de contato: (9987 3506 - Eduardo Côgo),

“O que eu faço é uma gota no meio de um oceano.
Mas sem ela, o oceano será menor”. (Madre Teresa de Calcutá)

Amigos do Lions - Agradecimento
Caros Amigos do Lions:
Pela Sociologia aprendemos que a vida em
sociedade é de constante interdependência.
Ou seja, não dá para viver em grupo, manter as
relações sociais, afetivas, humanas... sem que
precisemos uns dos outros. Essa relação de
dependência é também entendida como
solidariedade, onde as diferentes funções,
capacidades, habilidades, experiências...
trocadas no dia a dia vão completando as
carências e necessidades de cada um. Isso é o
comum.
Mas vocês, caros Amigos do Lions, estendem a
solidariedade para além da trivial convivência: vocês praticam a solidariedade humana,
cristã, que ultrapassa os limites de seus grupos de convívio, pois as doações que de vocês
recebemos, levadas adiante pelas campanhas do Lions, são verdadeiras injeções de respeito
e consideração com outras pessoas.
Obviamente, as senhoras e os senhores sabem disso, mas não custa reforçar: essa prestimosa
ajuda mensal que de vocês recebemos é chama que aquece pessoas carentes por meio de
cobertores e roupas; é vida que chega a necessitados famintos por meio de alimentos; é
promoção humana e ecológica quando promovemos bailes, serestas beneﬁcentes ou
passeios ciclísticos; é abrigo e acolhimento quando essas doações se transformam em
morada para alguém; é respeito à dignidade humana quando doamos fraldas geriátricas,
socorremos pessoas doentes e/ou portadoras de necessidades especiais...
E assim, essas e muitas outras ações de benemerência só acontecem devido à generosidade
dos Amigos do Lions, sempre solidários às causas do Lions em prol do ser humano, sobretudo os
menos afortunados.
Vocês se encaixam bem neste pensamento do escrito Franz Kafka, para quem “A
solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana”. Por
isso, externamos aqui uma gratidão imensa pela solidariedade e colaboração de vocês,
caros Amigos do Lions, com as atividades que desenvolvemos. Parodiando a canção: “O que
é que nós somos sem vocês?”
Muitíssimo obrigado a todos.
PDG Eduardo Côgo

Ajuda aos desabrigados de Xanxerê
Em nome do Leonismo Catarinenese e de nossa
Gente, em especial, dos Leões e População de
Xanxerê e Região AGRADECEMOS esta prestimosa
DOAÇÃO do Lions Clube Colatina Centro. Sabemos
que esta colaboração já ocorreu em 2008/2009,
demonstrando o quanto estes VALOROSOS LEÕES DE
COLATINA estão comprometidos com a causa social
e consequentemente aplicando na integra os
PROPOSITOS DE LIONS.
Transmita aos Associados e Amigos do Lions Clube de Colatina Centro nossos efusivos votos de
agradecimento e reconhecimento pelo gesto solidário e amigo.
Grato!
CL Ademir Estofele - Assessor ALERTA LD-5

Mensagem do Presidente Internacional
Prezado Leão,
Ultrapassamos 1,4 milhão de associados de Lions Clubs
International graças a você! Não conseguiríamos alcançar
este marco tão importante sem o seu trabalho árduo e
compromisso com o crescimento e fortalecimento do seu
clube. Não podemos perder o pique agora!
Incentive os Leões a continuarem convidando novos
associados para expandir o serviço e fortalecer o quadro
de associados. E tudo começa quando você convida um
amigo, parente ou vizinho a entrar para o seu clube.
Dedique-se a manter os associados envolvidos nas atividades do clube e projetos de
serviços que sejam importantes para os associados. Quando os Leões sentem a satisfação de
servir, eles retornam para mais.
Estou muito orgulhoso do que realizamos até agora, e sei que podemos conseguir ainda
mais. Vamos trabalhar juntos para encerrarmos o ano fortalecidos e mantermos a nossa
grande associação crescendo!
Joe Preston
Presidente do Lions Internacional

LC-11recebe convencionais
Os convencionais, a
Governadoria do LC 11, a
PID Rosane e demais
autoridades… sentiram-se
orgulhosos e tiveram suas
energias recarregadas
durante a XVI Convenção
Distrital do Distrito LC 11 em
Cachoeiro do Itapemirim –
ES, terra do Rei Roberto
Carlos.
Orgulho pelo esplendor do
evento, que foi realizado em um ambiente maravilhoso, digno de um acontecimento de
fundamental importância para o engrandecimento do movimento LIONS.
A PID Rosane foi a Oradora Oﬁcial e em sua apresentação passou a mensagem de LCI
demonstrando a realidade do nosso movimento e fez um chamamento muito motivador para
que todos continuem trabalhando para o crescimento do Leonismo…
Destaque para a linda tarde de confraternização das mulheres com esmeradíssima
decoração, saboroso lanche, muitos prêmios, música vibrante, belo desﬁle de modas PID
ROsane foi homenageada e ouviu emocionada a canção Como é grande o meu amor por
você ! Obrigadaaaaa….
Destaque ao lindo relato das atividades dos clubes pelos presidentes.
Parabéns ao Distrito LC 11 .
Parabéns aos 37 clubes presentes com mais de 400 participantes que com suas presenças
ocasionaram momentos marcantes para o Leonismo do Brasil.
Muito obrigada pelo aconchego e carinho !

Aniversariantes do mês de Junho
01 - Adriana (Dm CL Lucio Tomazi Liberato)
04 - Euzilete (Dm CL Carlos Zorzanelli)
05 - CL Adilson e Dm Jeane (casamento)
05 - CL Pedro Ferreira dos Santos
06 - Janaina (Dm CL Anderson Nippes)
06 - Tânia (Dm CL José Ângelo Dalapicola)
10 - Mylena (F. CL Armênio Elizeu Ribeiro Filho)
14 - Victória (F. CL José Eduardo Côgo)
14 - Sarize - (F. CaL Margarida Zanotelli Mili)

15 - Henrique (F. CL José Ângelo Dalapicola)
16 - Maisa (F. CL Gustavo Bazoni)
17 - CL Nelson Schmidt
17 - Bárbara (F. CL Lucio Tomazi Liberato)
18 - Jandyra (Dm CL Ivanildo Zanoteli)
20 - CL Walace Ferrari e Dm Margarete
(casamento)
21 - Orly (F. CL Rubens Tavares)
22 - Maria Lucinete (Dm CL Altair Schimidt)
22 - Vanessa (Dm CL Diego Siqueira)

Reflexão - Inveja, um sentimento que sucumbe à infelicidade
"Sou a alegria de quem me ama, a tristeza de quem me odeia, a ocupação de quem me inveja”...
Mel Souza
"A inveja dos homens mostra o quanto se sentem infelizes, e sua atenção constante às ações e omissões dos outros mostra o quanto se
entediam." Arthur Schopenhauer (1788-1860), filósofo alemão
Inveja, palavra proveniente do latim invidĭa, signiﬁca o desejo de obter algo que outra pessoa possui e
que você não tem. Representa a tristeza ou o pesar pelo bem alheio.
De acordo com o psicoterapeuta e escritor José Luis Cano, a inveja nada mais é do que “um fenômeno
psicológico muito comum que causa um grande sofrimento para muitas pessoas, tanto para os invejosos como
para suas vítimas.
Ela pode ser explícita e transparente, ou formar parte da psicodinâmica de alguns sintomas neuróticos.
Em todos os casos, a inveja é um sentimento de frustração insuportável perante algum bem de outra
pessoa, causando o desejo inconsciente de daniﬁcá-lo”.
Cano também aﬁrma que um indivíduo invejoso é um ser insatisfeito, seja por imaturidade, repressão,
frustração, etc.
No geral, essas pessoas sentem, consciente ou inconscientemente, muito rancor contra outros que
possuem algo que elas também desejam, mas que não podem obter ou não querem desenvolver (beleza,
dinheiro, sexo, sucesso, poder, liberdade, amor, personalidade, experiência, felicidade).
É por isso que o invejoso, ao invés de aceitar suas carências ou perceber seus desejos e capacidades e
assim desenvolvê-los, odeia e deseja destruir todas as pessoas que, como um espelho, lembrem-no da sua
privação.
Em outras palavras, a inveja é a raiva vingadora do impotente que, em vez de lutar por seus anseios,
prefere eliminar a concorrência.
A inveja tem inúmeras formas de expressão: críticas, ofensas, dominação, rejeição, difamação,
agressões, rivalidade, vinganças.
O psicoterapeuta espanhol José Luis Cano assinala que “na escala individual, a inveja costuma ser parte
de muitos transtornos psicológicos e de personalidade; nas relações proﬁssionais e de casal, ela está envolvida
em muitos conﬂitos e rupturas; e na escala social e política, sua inﬂuência é imensa”.
Já o catolicismo considera a inveja como um dos sete pecados capitais, uma vez que ela constitui a fonte
de outros pecados.
O invejoso deseja ter algo que o outro possui, sem se importar em prejudicar a outra pessoa, para obter
esse bem.
Para o cristianismo, esse sentimento baixo e ignóbil é inaceitável, já que cria uma situação que causa
infelicidade e dor para o outro indivíduo.
O poeta italiano Dante Alighieri, na sua obra o Purgatório, o segundo dos três cantos da Divina Comédia,
deﬁne a inveja como “amor pelos próprios bens pervertido ao desejo de privar a outros dos seus”.
O castigo para os invejosos era ter seus olhos fechados e costurados com arame, para que eles não
vissem a luz (porque haviam tido prazer em ver os outros sofrerem).
Então, se você deseja ver mais sobre como a inveja extrema corrompe almas, até levar homens e
mulheres a cometer os crimes mais terríveis, não perca nesta semana o episódio de Pecados Mortais, quarta às
22h.
Fontes consultadas: http://www.psicodinamicajlc.com/articulos/jlc/020.html - http://deﬁnicion.de/inveja/ http://www.actiweb.es/conocimientointerior/pecados_capitales.html
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