
Juntos! Somos mais fortes  

 

Queridos líderes Latino América 

 

Mais um ano leonístico se inicia. Como diz nosso Presidente Brian E. Sheehan, onde há 

necessidade, há um Leão e quando o nosso quadro associativo cresce, as comunidades crescem. 

O serviço que prestamos se fortalece. O futuro que buscamos se ilumina. Ao olharmos para o ano a 

nossa frente, temos que nos voltar às prioridades - revigorar, reconstruir e revitalizar os distritos 

através de atividades de serviços, crescimento do quadro associativo, desenvolvimento de liderança 

e apoio à Fundação de Lions Clubs International. 

Quando assumimos a responsabilidade temos de dar respostas. Os dias de hoje nos coloca desafios 

e a necessidade de utilizar nossas competências para atingir objetivos cada vez mais audaciosos. 

Não basta o conhecimento e habilidade, que são seus componentes, mas sim o principal deles que 

é a atitude. Nós acreditamos em nossos líderes. 

Pós período pandêmico, o certo é que as competências fundamentais estão sintetizadas em 

honestidade de propósito; ética; engajamento e comunicação. Mas se quisermos chegar a um novo 

fim, precisamos ter um novo começo. Isso passa por ter atitudes positivas e o que o mundo moderno 

chama de intraempreendedorismo. Para nós Leões, é o sentimento de que Lions Internacional nos 

pertence e devo fazer de tudo para que a nossa causa Nós Servimos se concretize em todas partes 

do mundo.  

Hoje, precisamos dar oportunidade a mais pessoas de nossa comunidade para a prestação de 

serviço, em essencial trabalho em equipe. Nossos resultados podem se tornar ainda mais 

impactantes. Ao agregar valor a nossa Fundação, podemos ampliar ainda mais esse impacto. A 

generosidade de nossa Fundação é imensa e ajuda aos Clubes para atuar com maior poder em suas 

comunidades. 

Toda equipe pede um líder. Portanto, nesse ano precisamos desenvolver e treinar lideranças jovens 

e comprometidas com o servir. Há muitos jovens Leos ávidos a buscar novos horizontes. Eles podem 

ser o brilho de nosso futuro. 

Finalizando, parafraseando nosso Presidente Brian, quando trabalhamos juntos para agir, não por 

nós mesmos, mas pelo bem das comunidades, não há nada que não consigamos fazer. Torne seu 

dia maravilhoso! Juntos! Somos mais fortes. 
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