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O melhor modo de encontrar  
a si mesmo é se perder 

servindo aos outros.
Mahatma Gandhi

“ ” A SAUDAÇÃO INDIANA

“NAMASTÊ” 
SIGNIFICA “EU SAÚDO O DIVINO EM VOCÊ.” 

A maioria das pessoas passa a vida toda em busca de Deus  
e da paz interior. Minha adoração a Deus é em servir Sua 

manifestação viva na Terra. Minha paz e felicidade provém da paz 
e felicidade das pessoas ao meu redor.

ESTA FILOSOFIA MOLDOU A MINHA VIDA PROFISSIONAL E PESSOAL.



WE SERVE.
Cresci em uma cidade chamada Batala, 
em Punjab, um estado na parte noroeste da 
Índia. Como muitas crianças, eu sonhava em 
conquistar o mundo. Contudo, os caminhos 
para isso acontecer eram algo mais importante 
para mim.  Eu queria liderar através da 
bondade.

Eu sonhava em mudar não apenas Batala, mas 
o mundo inteiro. Em 1974, quando eu estive na 
presença dos Leões pela primeira vez, entendi 
que tinha me alinhado com uma organização 
que poderia realmente me ajudar a alcançar 
este sonho.

Nós Leões, juntamente com as pessoas do 
mundo somos apenas um. Em sânscrito, isso é 
chamado “Vasudhaiva Kutumbakam,” ou “O 
mundo é minha família.”

A chave para tornar o mundo uma família, 
ou uma casa, é ter dentro de nós que de 1,4 
milhão de Leões se dedicam às necessidades 
do próximo. Se cada Leão servir pelo menos 

10 pessoas por mês, facilmente alcançaremos 
nossa meta de atender 200 milhões de pessoas 
por ano, triplicando nossa prestação de serviço 
atual.

Servir o próximo define o que somos. E esta é 
a razão de existirmos como uma organização 
global. O nosso lema é colocado de forma 
que pode facilmente ser compreendido - “Nós 
servimos.” Conforme me preparei para servir 
como o seu Presidente Internacional estas 
palavras estavam sempre na minha mente. 
É por isso que tenho orgulho em manter “Nós 
Servimos” como o meu lema. Nosso lema é 
eterno. Ele é tão importante hoje quanto foi em 
1917, e vai nos inspirar também para o nosso 
próximo século de serviço.

Na Convenção Internacional de 2015 em 
Honolulu, eu disse: “nada é mais poderoso  
do que uma idéia que chegou no tempo certo.” 
Nosso momento mais promissor-o novo  
século-chegou. 

Vamos tocar o próximo e transmitir nossos ideais, pois o 
mundo é uma única família; e que nela nenhuma criança 
vá dormir com medo do que o amanhã trará.”

  “



O PODER DA AÇÃO

COMO UM RIO GRANDIOSO
Muitas cidades crescem e prosperam ao longo das margens de um rio. Na Índia, adoramos o nosso mais longo 
rio, Ganda  ou Ganges. Nós o chamamos de “Ganga Maa”, o que significa “Mãe Ganges”, uma forma parecida 
com o termo usado pelos americanos “Mãe Natureza.”

Por que Ganges é nossa mãe ou objeto de adoração? 
Porque ela nos dá vida. Ela alimenta as plantas. As 
plantas alimentam os seres humanos e os animais. 
Ela permite o comércio e viagens. Ela se revigora 
e mantém continuamente as paisagens. Na Índia, 
centenas de milhões de pessoas vivem das bênçãos 
de Ganges. 
Um Lions Clube é bastante parecido. Nos últimos 
100 anos, “nosso rio” formou afluentes em mais 
de 47 mil comunidades (clubes).  Agora, devemos 
continuar renovando nossos clubes com novas 
ideias e projetos, e fazer com que nosso rio alcance 
cada comunidade do mundo.

O PODER DA AÇÃO
Temos a presença marcante na maioria das 
comunidades ao redor do mundo. Para converter 

nossa presença em um serviço poderoso, devemos 
infundir o poder da ação em cada associado.
A chave para a ação é de engajar todo e cada 
associado, social e profissionalmente. É apenas 
quando servimos nossos associados primeiro, 
que podemos então servir a comunidade. Um 
líder Leão tem duas mãos, uma para servir a 
comunidade e outra para servir os associados 
Leões. Temos que escolher projetos que maximizem 
o valor de cada despesa, associado e tempo,                                    
para que possamos servir as pessoas com as 
necessidades mais urgentes possíveis.

MAIS ASSOCIADOS SIGNIFICA MAIS SERVIÇO.
Um Lions clube une pessoas. Quando as pessoas se 
unem, coisas muito boas acontecem. Amizades se 
formam, líderes são escolhidos, planos são traçados 
e as comunidades se tornam melhores. No entanto, 
tudo se resulta em apenas uma coisa, o serviço. 
Nosso único objetivo é e sempre foi prestar serviço 
às pessoas carentes.

De 1917 até 1987 impulsionamos para 1,4 milhão 
de associados. Isso equivale a 54 novos associados 
por dia, uma taxa fenomenal de crescimento, e um 
testamento para o poder do Leonismo. Continuamos 
o nosso crescimento, embora a um ritmo mais lento, 
nos últimos 30 anos, e expandimos para novos 
países. Podemos fazer muito mais.

NOVOS ASSOCIADOS: MULHERES E JOVENS 
Metade da população do mundo é mulher, e mais 
da metade do mundo está abaixo de trinta anos 
de idade. Ainda assim, a maioria dos nossos 
associados é homem, com idade acima de trinta 
anos. 

Reduzir essa lacuna é a chave para expandir nossa 
associação, permitindo-nos servir mais pessoas 
carentes. 
Embora as mulheres constituam o segmento de 
crescimento mais rápido de associados, temos 
apenas 27% de associadas mulheres, apesar das 
nossas portas estarem abertas a elas há mais de 
30 anos. Temos também poucos associados jovens 
e falta de associados em continentes com histórias 
ricas como África, América do Sul e Europa. 
Devemos encontrar soluções para cada um destes 
desafios.
Devemos continuar a oferecer oportunidades 
de liderança para mulheres, e garantir que 
nossos projetos atendam às suas expectativas e 
prioridades. Devemos alcançar jovens associados, 
compreendendo o que os motiva a servir, e 
comunicar que podemos ajudá-los a realizar suas 
metas de fazer do mundo um lugar melhor.

PARA CADA NOVO ASSOCIADO, 70 OUTRAS PESSOAS 
SÃO ATENDIDAS. 
Para alcançar nossa meta de servir 200 milhões de 
pessoas anualmente até 2021, é importante que 
continuemos a adicionar novos associados. 



Ao longo do nosso primeiro século, o número de 
associados subiu para o nível atual de 1,4 milhão. 
Inclino minha cabeça para todos os nossos líderes 
que trabalharam muito para divulgar a nossa 
mensagem de um clube em Chicago para 47.000 
clubes em mais de 200 países ou áreas geográficas.

 
ENTÃO, O QUE PODE FAZER 1,4 MILHÃO DE LEÕES? 
Se cada um de nós colocar $ 10 a mais em nossos 
projetos por mês, isso resultará em US$ 170 milhões 
a mais por ano. Se cada um de nós servir por 1 hora 
a mais por semana, isso resultará em 73 milhões a 
mais de horas de serviço a cada ano.

O QUE PRECISAMOS É MUDAR O NOSSO CORAÇÃO. 
Todos os dias, as inovações em tecnologia, 
medicina, finanças e outros campos são revelados, 
tornando nossas vidas mais fáceis. Ainda assim, 
795 milhões de pessoas (11% da população 
mundial) passam fome. 

Alimentos para uma pessoa faminta em um país 
de baixa renda custa apenas US$ 160 por ano. Este 
valor (795 milhões de pessoas x US$ 160) pode ser 
alcançado por 1 bilhão de pessoas no mundo, se 
elas doarem $ 0,35 por dia. Essa é a força do nós.  
 
Resolver os grandes problemas do nosso 
mundo está no nosso alcance se as pessoas 
trabalharem juntas pelo bem comum.

O MEU ENFOQUE ESTE ANO É DE INCORPORAR O 
LEMA DA NOSSA ASSOCIAÇÃO “NÓS SERVIMOS.”  
Ela é uma expressão poderosa. O “Nós” simboliza 
o poder dos nossos 1,4 milhão de associados, e 
“Servimos” expressa nossa ação clara e decisiva, 
de como convertemos cada dólar em serviço para as 
necessidades mais urgentes ao redor do mundo.  
 
A FORÇA DO NÓS  
“A força do nós” reforça que o meu poder vem de 
você, e o seu poder vem de mim.  
Eu não posso levantar um carro, mas juntos 
poderemos. Uma pessoa não pode educar uma 
cidade inteira, mas um grupo de pessoas com 
mentalidade semelhante poderá. Quanto mais nos 
unirmos, menores serão os problemas no mundo.   
 
 Se trabalharmos juntos, o impossível se 
tornará possível.

“NÓS SERVIMOS” TAMBÉM DESTACA NOSSA 
QUALIDADE MAIS IMPORTANTE, A CONECTIVIDADE.  
Estamos conectados uns aos outros como Leões, e 
com as comunidades às quais servimos. Em uma 
cadeia, cada conexão individual se combina para 
formar uma linha inquebrável. Se a nossa cadeia 
possui 1,4 milhão de conexões fortes, ela se tornará 
uma força poderosa para sempre.

MAIS ASSOCIADOS = MAIS SERVIÇO
100 ANOS DE MUITO TRABALHO 

A FORÇA DO NÓS

OPODER DO  

SERVIÇO
OPODER DA  

AÇÃO

1,4 milhão de associados  
x   1 hr de serviço/semana  

73 milhões de horas de 
serviço/ano

Devemos ser a mudança que 
queremos ver no mundo.

Quanto mais nos unirmos, menores serão 
os problemas no mundo.

1,4 milhão de 
associados

x   $2 por semana 

$145 milhões/ano

40% da população 
global vive na 
pobreza. Nós 

podemos mudar isso.

A FORÇA DO NÓS
Nos unimos para servir os que mais necessitam.



NAMASTÊ, LEÕES. 
NAMASTÊ.

JUNTOS: Vamos usar a força do nós.  
Vamos nos comprometer a agir. Vamos deixar o 

mundo um lugar melhor para todos.“ ”

Conforme entramos no nosso segundo século de 
serviço humanitário global, continuamos a evoluir                                  
para atender às mudanças emergentes.  Este é um 
momento emocionante para nós, Leões!

Nossa nova estratégia - LCI Adiante - foi 
desenvolvida como um roteiro para os Leões 
planejarem, implementarem e alcançarem a nossa 
visão para o futuro, atendendo às necessidades 
crescentes do mundo. Essa nova estratégia vai 
aprimorar nossa estrutura de serviço, reformular a 
opinião pública e melhorar a visibilidade, melhorar 
nosso clube, distrito e excelência organizacional, 
além de beneficiar a experiência dos associados e 
atingir novos mercados.

Produtos, como o novo aplicativo móvel de Lions 
vai oferecer aos nossos associados a possibilidade 
de se conectarem uns com os outros como nunca 
antes, para compartilhar ideias, fotos, vídeos e 
informações, unindo os Leões, independentemente 
de sua localização.

Temos que tornar o mundo mais consciente 
sobre quão grande são seus problemas e quão 
relativamente simples eles podem ser resolvidos se 
todos trabalharem juntos.

Me sinto orgulhoso e abençoado em ser o seu 
líder neste momento tão promissor, de entrarmos 
no nosso segundo século de serviço humanitário 
global.

Em 7 de junho de 1917, no LaSalle Hotel em 
Chicago, o empresário Melvin Jones anunciou uma 
iniciativa ambiciosa, uma associação dedicada ao 
princípio central de servir o próximo. Ele encontrou 
muitas pessoas que não acreditavam nisso. Muitas 
pessoas consideravam isso algo impossível. 
Contudo, hoje isso é uma realidade. Hoje, 1,4 
milhão de pessoas estão nesse caminho de servir o 
próximo.

Não há prazer maior na vida do que tornar um sonho 
uma realidade. De fazer milagres acontecerem. 
De escolher o sonho mais improvável e passar a 
vida tornando-o realidade. De escolher um sonho 
que faça com que cada momento precioso em sua 
vida valha a pena ser vivido. Essa experiência em 
me tornar o seu presidente internacional é um 
sonho meu que se tornou realidade. Contudo, isto 
é apenas parte do meu sonho. O restante é algo 
que todos nós, Leões, compartilhamos, o sonho 
de que todas as crianças do mundo sejam felizes, 
tenham uma família carinhosa e recebam todas as 
oportunidades para prosperar. Como disse Gandhi, 
deixe nos perdermos neste sonho, pois é nele que 
nos reencontraremos.

Com a nova estrutura de serviço e com a adição 
do diabetes como uma das nossas novas causas, 
reformularemos nossos programas de serviço, 
teremos uma nova iniciativa com a tecnologia de 
marketing, uma estratégia global de LCI Adiante, 
e um novo século de serviço à nossa frente. O 
futuro é nosso e o futuro é agora.

Sempre acreditei ser importante deixarmos o mundo 
um lugar melhor do que o encontramos, um lugar 
melhor para nossas crianças e netos. Essa filosofia 
me serviu muito bem enquanto presidente de 
clube, governador de distrito, diretor internacional 
e vice-presidente internacional. Com a sua ajuda, 
ela continuará a me servir como o seu presidente 
internacional. Juntos, vamos expandir nosso legado 
de serviço.

Agora é o momento de agir. Podemos ajudar e 
VAMOS ajudar. Cada um de nós pode causar 
um impacto duradouro. Junte-se a mim hoje no 
compromisso em servir 200 milhões de vidas 
anualmente no nosso novo século de serviços.

O FUTURO É AGORA! 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
PRESIDENTE DR. NARESH AGGARWAL
2017-2018
WE SERVE.




