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Leão Bill Graham 
 

Núcleo de Lions Clube do Centenário de Cegos  
da Carolina do Norte 
 
 
Há quanto tempo você é companheiro Leão?  
Tenho sido um Leão por cerca de nove anos.  

  
O que faz você se sentir mais orgulhoso de ser um Leão? 
Sou muito orgulhoso de todas as ocasiões em que pudemos ver como ajudamos as pessoas. E também da 
diversão e companheirismo que tive com os colegas do Lions ao participar desses projetos de serviço. 
 
Como você se beneficiou em ser um Leão? 
Cada um vivencia a cegueira de forma diferente. No meu caso, eu tive meu estilo de vida afetado pela 
cegueira quando estava com 55 anos. Sempre fui muito ativo em toda a minha vida e a cegueira me fez 
pensar no que eu poderia continuar a fazer. Tive muita ajuda de uma variedade de fontes, especialmente do 
Departamento de Assuntos de Veteranos dos EUA. Quando me tornei funcional novamente, tive um desejo 
ardente de ajudar os outros. O Lions Clubs International me deu oportunidade de fazer isso de uma forma que 
faz uma enorme diferença nas vidas das pessoas. O Lions me ajudou a me sentir uma pessoa completa 
novamente.  
 
Como seu clube se formou? 
No outono de 2016, vários Leões cegos na Carolina do Norte perceberam que havia uma lacuna na 
comunidade de cegos/deficientes visuais. Descobrimos que havia vários cegos e deficientes visuais que não 
podiam participar em várias atividades por falta de transporte. Nós somos um núcleo de clube cibernético e de 
interesses especiais que ajuda os cegos e deficientes visuais. Realizamos teleconferências duas vezes por 
mês e continuamos conectados por e-mail, mensagem de texto, web e Dropbox.  
 
O que você diria a alguém que está interessado em se tornar um Leão? 
Eu diria que o Lions Clubs International é a melhor organização de serviço comunitário do mundo, e como eu 
tenho pessoalmente visto a diferença que isso faz nas vidas das pessoas. Eu diria a essa pessoa que 100% 
do dinheiro arrecadado do público vai para projetos de serviço e nada desse dinheiro  
pode ser gasto com associados. E falaria sobre a diversão e o companheirismo que  
você tem enquanto ajuda os outros. Não importa onde você está, tudo que você  
precisa fazer é encontrar um Lions clube e ter amigos. 
 

Qual é a coisa mais importante que você aprendeu durante sua jornada de vida? 
A coisa mais importante que aprendi é que você escolhe se quer ser feliz  
ou não. E a melhor forma de ser feliz é se concentrar no que você pode  
fazer, e não no que você não pode. 
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