
Instituto de Liderança para Leões Emergentes 
Folheto de Preparação 

 
Estimado Participante do Instituto Leonístico de Liderança: 
 
Parabéns por ter sido escolhido para participar do Instituto de Liderança para Leões Emergentes!  
Este folheto explica os pontos essenciais da sessão sobre Elementos Básicos. O folheto faz parte 
integral da sua preparação para o instituto. Aconselhamos seguir as instruções. 
 
Se você tiver alguma pergunta, entre em contato com a Divisão de Liderança pelo e-mail 
leadership@lionsclubs.org ou ligue para (630) 571-5466, ramal 597. 
 
Esperamos em breve encontrá-lo no Instituto! 
  
Atenciosamente, 
Divisão de Liderança de Lions Clubs International 
 
INSTRUÇÕES:  

 
1. Faça todos os exercícios deste folheto para aperfeiçoar o seu conhecimento sobre os 

Elementos Básicos do Leonismo. (cerca de 1 hora) 
 
 
 

2. Assista ao Curso n° 1:  “Tudo sobre o Lions” que aparece na seção de Centro 
de Aprendizagem Leonística no site de Lions Clubs International na Internet: 
www.lionsclubs.org.  Se você não tiver acesso à Internet, ignore esta seção ou 
procure outro local para acessar o site. 

 
 

 

3. Escolha 1 ou 2 fotografias dos projetos mais bem-sucedidos do seu clube 
(como a foto abaixo) e as leve ao Instituto para usá-las durante a sessão. Traga 
negativos ou fotografias que você deseja doar para o arquivo ‘Compartilhando 
as Melhores Práticas’. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Exemplo:  O Lions Clube
de Gardena preparou 22 
cestas de Natal para 
serem distribuídas a  
famílias carentes de 
Gardena, Califórnia, EUA

mailto:leadership@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/
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Os Objetivos 
Preencha os espaços em branco para completar os Objetivos de LCI: 

 
 
Com
são:

• _

• _

• _

• _
r

• _
e
d

• _
s
é

Criar      Estimular       Promover       Unir       Interessar-se       Promover
Lions Leadership Institute PO 

o Leões, os objetivos da organização servem como nosso guia. Os nossos objetivos 
  

_________ e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da Terra.  

_____________ os princípios de bom governo e boa cidadania.  

_______ ativamente, pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade.  

________ os clubes com laços de amizade, bom companheirismo e compreensão 
ecíproca. 

_____________ um fórum para a livre discussão dos assuntos de interesse público, 
xcetuando-se os assuntos de ordem política e religiosa, os quais não devem ser 
iscutidos pelos sócios do clube. 

_________________ homens de mentalidade de serviço a servir suas comunidades 
em recompensa financeira pessoal, estimular a eficiência e promover elevado padrão de 
tica no comércio, indústria, profissões, serviços públicos e empreendimentos privados. 

Os Objetivos aparecem como um recurso para o 
curso na página do “Centro Leonístico de 

Aprendizagem” na Internet. 
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Lions Leadership Institute PO 

Código de Ética em Palavras Cruzadas 
           2  3 

      L        

      E        
4      M        

      B        
      R        
   5   A     6   
 7     R        
              
              
  8            

 
HORIZONTAL 
4. _____    _______________ na crítica e generoso no elogio; construir e não destruir. 
6. ________ sempre presente meus deveres de cidadão para com minha localidade, meu 

Estado e meu País, sendo-lhes constantemente leal em pensamento, palavras e obras, 
dedicando-lhes, desinteressadamente, meu tempo, meu trabalho e meus recursos.  

7. ________ ao próximo, consolando o aflito, fortalecendo o débil e socorrendo o 
necessitado. 

8. ___________ a amizade como um fim e não como um meio. Sustentar que a verdadeira 
amizade não é o resultado de favores mutuamente prestados, dado que não requer 
retribuição, pois recebe benefícios com o mesmo espírito desinteressado com que os dá. 

 

VERTICAL 
1. ______ que, para ser bem sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é 

necessário destruir os dos outros. Ser leal com os clientes e sincero comigo mesmo. 
2. ________________ fé nos méritos da minha profissão esforçando-me para conseguir 

honrosa reputação mercê da excelência dos meus serviços. 
3. ________ contra mim mesmo no caso de dúvida quanto ao direito ou a ética de meus 

atos perante meu próximo. 
5. ________________ pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro que, equitativa e 
justamente mereça, recusando, porém, aqueles que possam acarretar diminuição de minha 
dignidade, devido a vantagem injusta ou ação duvidosa. 

 
O Código de Ética aparece como um recurso na 

página do “Centro Leonístico de Aprendizagem” na 
Internet.
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Lions Leadership Institute PO 

Fatos sobre o Lions:  Passado e Presente 
1. Em que ano foi realizada a primeira convenção de Lions Clubs International? 

a) 1912  b) 1917 c) 1922 

2. Assinale a informação estatística que, na sua opinião, está mais próxima aos atuais 
dados Leonísticos. 

 
  a) 29.000 clubes com 1.100.000 sócios em mais de 130 países e áreas geográficas. 

b) 39.000 clubes com 1.350.000 sócios em mais de 165 países e áreas geográficas. 

  c) 44.000 clubes com 1.400.000 sócios em mais de 186 países e áreas geográficas. 

 
3. A Revista THE LION magazine, que apareceu pela primeira vez em 1918, é publicada em 

quantos idiomas? 
a) 11   b) 15  c) 21 

 
4. Um Leão pode se transferir para qualquer outro clube do mundo desde que o novo clube 

o aceite. 
a) Verdadeiro   b) Falso 

 
5. Como um clube segue os princípios estabelecidos pela associação e pelos estatutos 

internacionais, ele não pode adotar o seu próprio estatuto padrão para atender às suas 
necessidades particulares 

a) Verdadeiro   b) Falso 
 
6. Escolher a declaração de missão correta: 

a. Criar e fomentar um espírito de compreensão entre todos os povos para atender às 
necessidades humanitárias oferecendo serviço voluntário através do envolvimento na 
comunidade e da cooperação internacional. 

b. Servir 
c. Melhorar a nossa comunidade oferecendo serviços e fundos para causas 

humanitárias. 
 

7. Quando a declaração de missão foi adotada? 
a) 1912  b) 1917 c) 1922   d) 1990 
 

8. Qual é o principal compromisso de serviço internacional do Lions?  
a) Sight First  b) Intercâmbio Juvenil  c) Lions-Quest 
 

9. A maioria dos distritos tem um mínimo de 35 clubes com um total de 1.250 sócios. 
a) Verdadeiro   b) Falso 
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Lions Leadership Institute PO 

 
10. Em que país foi fundado o primeiro clube fora dos Estados Unidos? 

a) México  b) Canadá  c) Inglaterra 
 

11.  Em que país foi fundado o primeiro clube fora da América do Norte? 
a) China  b) Inglaterra  c) Brasil 

12.  Um distrito múltiplo é: 
a) Um distrito muito extenso. 
b) Um distrito que abrange diversos estados ou países. 
c) Composto de dois ou mais subdistritos. 

 
13. Os fundos arrecadados do público em geral, durante uma atividade de angariação de 

fundos, podem ser usados para financiar a participação de um sócio do clube na 
convenção internacional. 

a) Verdadeiro   b) Falso 
 

14. Em que ano os estatutos internacionais eliminaram o termo “do sexo masculino” como 
uma condição para afiliação, incentivando as mulheres a se tornarem Leões? 

a) 1967  b) 1978  c) 1987 
 
15.  O conceito básico de um Leo clube é: 

a) Preparar os jovens para que se tornem cidadãos responsáveis, tanto na 
comunidade como no mundo. 

b) Apoiar os projetos dos Lions clubes. 
c) Dar uma oportunidade aos jovens para desfrutarem de atividades sociais e 

recreativas. 
 
16.  A sede da associação fica em __________________. 

 
17.  As cores oficiais de Lions Clubs International são ______ e ______? 

 
18. Simbolicamente, os dois leões do nosso emblema estão olhando para o 

__________________ e o __________________. 

 

19.  Escreva a palavra que falta no nosso lema:   

“Liberdade, _____________________, Ordem, Nacionalismo, Serviço.” 
 
20. O lema da associação é _______________________________.  
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Lions Leadership Institute PO 

Estrutura do Distrito 
1. O número do meu distrito é 

___________. 

2. O governador do meu 
distrito é ____________. 

3. Meu distrito tem: 

_____ Regiões 

_____ Divisões 

_____ Clubes 

_____ Sócios 

Estrutura do Clube 
1. O nome do meu clube é 

___________________. 

2. Meu clube foi fundado em 
_______. 

3. Meu clube tem 
___________ sócios. 

4. O nome do presidente do 
meu clube é 
__________________________. 

5. Meu clube empossou _____ 
novos sócios este ano. 

Desenhe a Estrutura do seu Clube Exemplo 
Pres 
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Lions L

Guia de Estudo dos Crachás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lions Clubs International prepa
dirigentes atuais e passados du

• O nosso presidente inter
faixas no canto superior 

• Quando o presidente inte
faixas passam para o ca

• O primeiro e segundo vic
usam um crachá com um

• Um ex-diretor internacion
direito. 
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• Os governadores de dist

• Os vice-governadores e 

• Os ex-governadores de d

• Os secretários, tesoureir
usam um crachá redond
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rou os seus crachás para facilitar a identificação de 
rante os eventos da associação. 
nacional usa um crachá de 7,5cm X 5cm com duas 
esquerdo.  

rnacional se torna ex-presidente internacional, as 
nto inferior direito.   

e-presidentes e todos os diretores internacionais 
a única faixa azul no canto superior esquerdo. 

al usa um crachá com uma faixa no canto inferior 

lhos, atuais e passados, usam crachá octogonal. 

rito usam um crachá oval.    

os ex-vice-governadores usam um crachá quadrado. 

istrito usam um crachá retangular, vertical. 

os de gabinete, presidentes de região e de divisão 
o. 
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