INVOCANDO A DEUS...
Em qualquer parte do mundo, nos mais de
duzentos países em que Lions se faz presente,
Iniciamos nossas reuniões INVOCANDO A DEUS...
Das assembléias de nossos Lions Clubes, as
nossas Convenções Internacionais, a INVOCAÇÃO A
DEUS, se constitui sempre, em respeitosa exortação à
união dos presentes entre si e de todos com o Criador.
Somam dezenas, centenas as religiões, as
crenças, as filosofias de vida dos integrantes do
leonismo global. Lions Internacional prega que devem
ser respeitadas as leis e considerados os costumes
locais. A parte de nosso protocolo, que convida à
reflexão, a nossa INVOCAÇÃO A DEUS, precisa
considerar e respeitar essa diversidade leonística.
Convidando a todos para elevarmos nossos
pensamentos e a inclinarmos nossas cabeças, em
respeito ao Deus no qual cada um crê, com o melhor de
nossos corações e de nossas almas, oferecemos este
manual à gente amiga e querida de nossa grande
família leonística.
CaL Rosenete Karnopp
Distrito Múltiplo LD
AL 2008/2009
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ORAÇÃO PELO BRASIL

Ó Deus onipotente,
princípio e fim de todas as coisas,
infundi em nós, brasileiros,
o amor ao estudo e ao trabalho
para que façamos da nossa pátria
uma terra de Paz,
de ordem
e de grandeza.
Velai, Senhor,
pelos destinos do Brasil.
Assim Seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor, nós Vos agradecemos o estar aqui
reunidos, para nos conhecermos melhor e assim,
poder servir melhor os nossos semelhantes.
Dai-nos a humildade, a sabedoria e a força
necessária para cumprir nossos deveres, com
entusiasmo e tenacidade.
Dai-nos a bondade e tolerância,
para respeitar a opinião dos demais e
alimentar a aspiração de todos a servir a
humanidade que sofre. Protegei nossa grande
família leonÍstica, a qual trabalha, hoje e sempre,
pelo culto da amizade,do amor ao próximo e do
serviço desinteressado. Velai, Senhor, pelos
destinos do Brasil e bendizei nosso trabalho.
Assim Seja!
Recomendada como "Oficial" pelo CNG, Resolução nº 14/63
06

INVOCAÇÃO A DEUS
Em Teu nome, damos início aos trabalhos deste AL,
p e d i n d o o Te u b e n e p l á c i d o p a r a o s n o s s o s
empreendimentos.
Faz de cada um de nós um veículo do Teu pensamento,
para que possamos voltados para ti, cumprirmos
conscientemente o nosso dever.
Transforme cada leão de nosso clube em
companheiros sinceros, para que possam, unidos, em elo
indestrutível, irmanaram-se para sempre na cadeia
sacrossanta da amizade.
Emana de nossas consciências a pureza de
sentimentos que deve nortear os nossos atos, tanto na vida
pública, como na vida privada.
Pauta a nossa conduta dentro da retidão e da justiça,
para que possamos dar exemplos de amor, de compreensão
e de renúncia.
Não permitas, jamais, que o orgulho nos leve às
disputas estéreis e que a vaidade nos conduza ao caminho
leviano das intransigências.
Faz com que a humanidade seja o nosso pão de cada
dia e que possamos perdoar sempre aqueles que nos ferem,
sem rancor e sem ressentimentos.
Abençoa nossos lares, fazendo de cada um deles, um
núcleo de atividades, que amenize o sofrimento alheio.
Toma o timão de nosso barco e o conduz pelo oceano
imenso da Tua bondade, imprimindo, em cada um de nós, a
vontade sadia de fazer o BEM.
Enfim, Senhor, faz deste humilde Clube de serviço o
Sacrário Augusto de Tua excelsa morada.
Assim Seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor, nosso Pai!
Invocamos a Tua presença neste momento.
Te louvamos e agradecemos por estarmos aqui
reunidos, neste Conselho de Governadores do Distrito
Múltiplo LD. Abençoa os trabalhos e decisões neste encontro,
para que possamos cumpri-los com segurança e satisfação.
Que nossas ações, nosso "Servir", sob Tua proteção
em nossos distritos, se evidencie pela prática da caridade
para com os menos favorecidos.
Todos nós precisamos ser ajudados, pois com nossas
virtudes e defeitos, qualidades e limitações, todos
precisamos de todos. E a Tua força acima de tudo.
Assim Seja!

INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor, nesta noite festiva, vivendo o espírito de
fraternidade, aqui reunidos, aumentando nossas amizades e
companheirismo, rogamos a Tua bênção para o nosso
trabalho e alimento.
Que Tua luz sempre nos ilumine e assim possamos
cumprir Teus maravilhosos ensinamentos de servir ao nosso
próximo e que nossos corações estejam sempre
impregnados pelo Teu Santo Amor.
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor ensina-nos a receber as bênçãos do
serviço solidário o compreender a extensão do
trabalho que nos confiaste.
Ensina-nos a agir sem as algemas da
vaidade, a ser leais servidores, a enfrentar as
águas vivas, onde cultivamos o campo da nossa
intimidade.
Abençoa a todos os nossos irmãos
trabalhadores do bem do amor ao próximo e dainos à paz.
Assim seja!

INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor, faça com que sua Luz desça à Terra e
guie os passos daqueles que te seguem, e que eles
continuem servindo, para que seu plano seja
restabelecido entre a humanidade.
Que assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor!
Sois tão generoso que a vida nos destes.
Os talentos que graciosamente recebemos,
queremos ao longo de nossas vidas, partilhá-los
com ternura e fratemidade ao nosso irmão mais
próximo, aos mais necessitados e à humanidade.
Que nossas mentes e corações sejam
iluminados para que mais adeptos se integrem e se
ajustem às nossas fileiras do bem servir.
Vos pedimos Senhor, abençoai e protegei a
nossa grandiosa e amada família Leonística e
Leoística cuja missão é servir com alegria e amor
desinteressado, rendendo ação e resultados
milagrosos através do serviço.
Que o nosso dia-a-dia seja uma doação
serena, constante e um louvor contínuo a Vós,
Senhor, doador de todos os bens.
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Deus de amor e bondade.
Sê presente aos trabalhos desta assembléia.
Aumenta em nós o desejo de sermos cada
vez mais úteis a esta comunidade, à qual
propusemos servir com abnegação e desinteresse
pessoal.
Dá-nos satisfação em proporcionar melhores
condições de vida a nosso semelhante.
Faz que nos aproxime do necessitado
ansioso
por ajudá-lo e que, ao nosso lado, o débil se
fortaleça.
Ensina-nos o caminho do perdão e da
compreensão mútua.
Fortalece nosso companheirismo para
grandeza de nossa Pátria, que ardentemente
desejamos forte e altiva, rogando-te que a
conserves em paz.
Assim Seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos e
agradecemos pelos pais que temos.
Com tua graça, eles abraçaram a missão de
revelar tua face paterna, gerando e cuidando da
vida.
Senhor, hoje queremos pedir por todos os
pais: abençoa-os e protege-os.
Que todos aprendam de ti como ser
verdadeiro pai.
Derrama sobre eles as tuas infinitas bênçãos:
saúde, paz, fé, alegria e serenidade para todos
eles.
Dá-lhes, Senhor a capacidade de amar, como
teu filho amou.
Ensina-nos a ser filhos amáveis,
compreensivos e agradecidos pelo pai que temos.
Que pais e filhos, vivam a paz, a harmonia e o
bem querer.
Que todos nós, pais e filhos, vivamos a graça
da tua presença e do teu amor que nos faz família.
Amém.
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INVOCAÇÃO A DEUS
Te invocamos amorosamente neste Comitê
Assessor, onde prestamos conta dos trabalhos
voluntários que realizamos em nossos Clubes em
benefício dos nossos irmãos carentes de amor.
Segura nossas mãos nesta feliz caminhada e
nos ensina:
A convencer aos demais, trabalhando.
A aproveitar as advertências.
A renovar sem críticas.
A socorrer espontaneamente.
A falar edificando.
A elevar-nos elevando os outros.
A educar amparando sempre.
A esperar fazendo o melhor que se pode.
Nos ensina a colaborar onde a dor nos chame
esquecendo a nós mesmo em benefício do bem
geral.
E assim Senhor, Leões e Domadoras
construiremos com certeza um mundo melhor feito
de paz, solidariedade e amor.
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor, cada vez que nos reunimos, Tua
presença se faz necessária para atingir os nossos
propósitos.
Tua ajuda é imprescindível, sem ela, o
caminho é árduo e as dificuldades imensas, porém,
seguros e confiantes no Teu amor, infinito, a nossa
missão se torna amena e profícua.
Dá-nos a sabedoria que nos poupa do
fracasso; a luz que dissipa nossas trevas; a
misericórdia ante nossas limitações, para assim,
fortalecidos, podermos desempenhar bem o nosso
trabalho, que é o de prestarmos serviço ao nosso
semelhante carente, sem discriminações ou
preconceitos, livres de interesses particulares e
com aquela especial abnegação, própria dos
Leões.
Por fim, derrama Tua luz na mente dos
convencionais presentes.
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Onde esta a PAZ?
Meu Deus!
Fortalece em nós a busca da Paz.
A Paz está no modo como agimos, buscando ser próprio
bem que vem do coração.
A Paz está no vento
Na beleza da flor
A Paz caminha junto da palavra amor.
A Paz esta na ordem do universo
A Paz está na voz e na razão
A Paz está na prosa e no verso
De quem escreve com as próprias mãos.
A Paz está no meio do deserto.
A Paz está no branco do dragão.
A Paz está no sentimento cego
Daquele que ajuda o irmão.
Onde está a Paz?
O mundo só quer Paz!
Onde está a Paz?
Pois, o mundo pede Paz!
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor! Deus iluminai nossa mente.
Abri o nosso coração aos companheiros,
para que sejamos juntos instrumentos do vosso
amor.
Que em cada gesto esteja a tua presença
terna.
Que cada trabalho, seja feito com a mesma
ternura e amor com que manifesta a cada dia em
nosso coração.
Que eu leve esta ternura e amor, aos meus
semelhantes.
Abençoa Pai as nossas atitudes de amor e
paz.
Obrigado Pai por estar aqui no nosso Clube,
servindo à quem precisa, necessita de nossa
ajuda.
Obrigado Pai por encontrar os
companheiros sempre dispostos, sorrindo,
acolhendo e levando amor.
Assim Seja!
"Ama as pessoas como são, que elas terminarão
sendo o que devem ser"
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor, pai de Infinita bondade sustenta-nos
o coração no caminho que nos assinalaste!
Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que
nos cercam, dando-lhes das migalhas que
possuímos, para que a felicidade se multiplique
entre nós.
Senhor, derramai sobre esta grande família
leonística seu amor, sua paz, seu desejo de união.
Fazei com que nossos corações estejam
abertos para tua luz.
A luz de que tanto precisamos para seguir
nosso caminho, às vezes árduo e difícil.
E que esse ano leonistico seja realmente de
reflexão, de buscar a paz e a felicidade que o
Senhor nos oferece a cada manhã.
Obrigada Pai, por essa família, por esses
amigos verdadeiros e pela oportunidade de
trabalhar pelo próximo!
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor, cada vez que nos reunimos, Tua presença,
Tua luz, Tua sabedoria infinita se fazem necessárias ao
comando de todas as nossas atividades.
Age, Senhor Deus, sobre tudo que desejamos realizar
em prol dos menos favorecidos e concede-nos o conforto da
superação quando formos por ventura, acometidos de
dúvidas ou erros.
Enche-nos com Teu Espírito que nos fortalece e dissipa
toda a treva que venha a desmerecer o nosso serviço.
Que cada ação nossa, seja um reflexo vivo da Tua
vontade, pois sabemos que És fonte de misericórdia e de
amor sem os quais nossas obras seriam infecundas.
Velai por elas, Senhor, nós te pedimos
Assim Seja!

INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor!
Nós o agradecemos por todas as graças.
E o bem dizemos pela Tua misericórdia.
E nesta noite rogamos por proteção
Para esta Família Leonística
Que a harmonia nos ilumine
O caminho das realizações
Do bem-servir
E do amor
E que irmanados homenageemos
A quem é o cerne da Família e da vida:
A Mãe!
Sem Mãe não haveria futuro!
Que assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor. Neste momento mágico em que
todos os corações presentes se voltam para ti com
amor e respeito, queremos te falar do quanto
andamos temerosos ao observar pessoas
demonstrarem um nível de violência assustadora.
Nessa hora de meditação e trabalho te
pedimos: ajuda-nos a jamais responde à violência
com violência e sim promover o diálogo que
restaura a paz.
A nos colocar no lugar do companheiro para
compreendê-lo melhor.
A não ficarmos em silêncio diante da injustiça
e sim, tomar a defesa do fraco, fortalecendo o débil
e amparando o aflito.
Enfim, encoraja-nos a nos interessarmos
mais e mais pela comunidade, descobrindo e
valorizando o que há de positivo nas pessoas em
nossa volta.
Senhor, obrigado por estarmos todos
reunidos desfrutando e sentindo a indelével força
do amor fraterno que nos une.
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
SENHOR!
Faz de cada um de nós um veículo do teu
pensamento para que possamos voltados para ti,
cumprimos conscientemente o nosso dever.
Transforma cada companheiro e domadora
em amigos sinceros, para que possamos unidos
em um elo indestrutível, tornarmos para sempre a
solidariedade em amizades.
Emana de nossos corações a pureza dos
sentimentos que deve nortear nossos passos.
Não permitas jamais que o orgulho nos leve
às disputas estéreis e que a vaidade não nos leve
ao caminho da leviandade e das intransigências.
Faz com que humildade seja o Pão Nosso de
cada dia e possamos perdoar sempre, sem rancor
e sem ressentimentos.
Abençoa nossos lares, fazendo que cada um
deles seja um núcleo de atividades, que amenize o
sofrimento alheio.
Toma o timão do nosso barco e nos conduza a
vontade sadia de fazer o bem.
Assim seja!
20

INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor nosso pai Celeste, por Jesus Cristo,
Teu filho amado, nós Vos agradecemos por nos ter
guardado tão bondosamente até aqui e pedimos
que nos ilumine nesta reunião de nosso clube.
Pedimos Senhor, queira perdoar-nos os
pecados e injustiças que cometemos.
Dê-nos a humildade, a sabedoria e as forças
necessárias para que possamos cumprir nossos
deveres com tenacidade.
Guardo-nos misericordiosamente nesta
noite.
Dê-nos a bondade e a tolerância para
respeitar a opinião dos demais e que possamos
alimentar a aspiração de todos a quem servimos.
Confiamos a Vós, nossos corpos, nossas
almas e tudo o mais em Tuas mãos.
Pedimos que Teu santo anjo esteja conosco
para que o mau adversário não se apodere de nós.
Proteja nossa grande familia leonistica, que
trabalha hoje e sempre, pelo culto da amizade, do
amor ao próximo e do serviço desinteressado.
Senhor, velai pelos destinos de nossa Pátria e
bendizei o nosso trabalho.
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Em toda necessidade, deixe-nos dizer com
humildade e confiança: Jesus nos ajude!
Em todas as nossas dúvidas, perplexidades e
tentações: Jesus nos ajude!
Em hora de solidão, cansaço e trevas: Jesus
nos ajude!
Na falência de nossos planos e esperanças,
em desapontamentos, vexames e dores: Jesus nos
ajude!
Quando outros nos faltam e teu socorro
somente nos pode valer: Jesus nos Ajude! Quando
ficamos impacientes e tua cruz nos contraria: Jesus
nos ajude!
Quando estivermos doentes e nossa cabeça
e mãos não puderem trabalhar e nos sintamos
abandonados: Jesus nos ajude!
Sempre, sempre, embora fraquezas, quedas
e faltas de todas as qualidades: Jesus nos ajude e
nunca nos abandone!
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor! Aqui estamos reunidos e pedimos a Tua
presença para tornar o nosso Movimento Leonístico um
espaço de amor e harmonia, onde reine a paz e alegria em
todos nós que formamos a grande família leonística.
Senhor! É maravilhoso pedir, mas é muito mais sublime
agradecer.
Agradecer pelo dom da vida, pela Tua infinita
misericórdia de nos perdoar, mesmo sabendo das nossas
fraquezas, agradecer pelas oportunidades que Tu nos dás de
poder servir, de levar solidariedade a quem necessita, e de
ser parceiro na caminhada, ajudando-nos mutuamente.
Senhor, agora Te pedimos por todos que estão
participando desde evento, toca, Senhor, os corações de
todos para que haja paz, tolerância, respeito às opiniões
contrárias, boa vontade, compreensão e a lembrança de
estamos aqui para servir e que muitos lá fora, estão
dependendo das decisões que estamos tomando aqui.
Até aqui Senhor, nos ajudastes a enfrentar as
dificuldades, a arrancar as pedras do caminho, com
entusiasmo e elevado espírito de dedicação e amor à causa
do Leonismo, em favor da paz, da dignidade e da vida do ser
humano, queremos Te agradecer.
Dai-nos Senhor, a graça de vivermos unidos na
fraternidade e no amor, buscando novas formas de trabalho,
onde o "Nós Servimos possa ser traduzido em ação, com
Leonismo, parceria e cidadania".
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor!
Felizes os que podem servir!
Concedei-nos neste momento o dom de
reconhecer e agradecer pelo ótimo ano em que
tivemos o privilégio de SERVIR!
Nada como amenizar a fome, saciar a sede,
oferecer alívio à dor...
Nada como combater o frio ou a escuridão de
quem vê e não enxerga...
Que cada gesto de generosidade possa
multiplicar-se.
E que nossos companheiros e companheiras
perseverem em benefício dos que necessitam.
Que assim seja!
"A voz da pessoa amiga é a nota mais suave
na orquestra da vida".
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INVOCAÇÃO A DEUS
"Não fiquem inquietos com o dia de amanhã, pois o
amanhã trará os seus cuidados..." Mt 6,34
Estas são as palavras de Jesus para o dia de hoje.
São palavras a respeito da maravilhosa provisão
divina. Às vezes sentimos que estamos fora da ajuda e
provisão do Senhor.
Achamos que não temos força, energia emocional,
sabedoria ou coragem suficiente para enfrentarmos o dia
seguinte.
Sentimo-nos com as mãos vazias e nos rendemos ao
pânico.
Estes sentimentos são fruto de nossa ansiedade, que
no leva a querer cobrir o ontem e o amanhã com a provisão de
hoje.
A providência divina é aquele fator de graça que
providencia exatamente o que precisamos e quando
precisamos.
Você amanhã terá forças para vencer de novo, da
mesma forma que venceu ontem e está vencendo hoje.
Seja inteligente e agradeça mesmo que não seja capaz
de entender o que está acontecendo.
Agradeça sempre! Agradeça por tudo que você tem,
por tudo que recebe. Agradeça por tudo que ainda vai
receber!

Agradeça pelo que você é!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor, tu que sabes tudo, ensina-nos um
caminho, que possamos trilhar no sentido de atingir os
objetivos a que nos propomos.
Um caminho que nos ajude a levar apoio e
conforto ao nosso semelhante mais humilde e mais
necessitado. Dai-nos também força para nos
aperfeiçoarmos cada vez mais, nossa amizade e
companheirismo, pois é deste aperfeiçoamento, que
sairá a força para o nosso trabalho comunitário.
Amém.

INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor! Deus de amor e de bondade!
Sê presente aos trabalhos desta assembléia.
Aumentai em nós o desejo de sermos cada vez mais
úteis a esta comunidade, a qual nos propusemos servir
com abnegação e desinteresse pessoal.
Dá-nos satisfação em proporcionar melhores
condições de vida ao nosso semelhante.
Faze com nos aproximemos do necessitado
ansiosos por ajudá-lo e que, ao nosso lado, o débil se
fortaleça. Ensino-nos o caminho do perdão e da
compreensão mútua.
Fortalece nosso companheirismo para a grandeza
de nossa Pátria que, ardentemente, desejamos forte e
altiva, rogando-Te que a conserves em paz.
Assim Seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos
vossos filhos, nós vos pedimos para bem servi-lo
que:
Ÿ coloques em nosso coração o amor;
Ÿ nas nossas ações a bondade;
Ÿ em nossos olhos a ternura:
Ÿ em nossos gestos a simplicidade;
Ÿ em nossas palavras consolo:
Ÿ em nossas mãos caridade:
Ÿ em nosso caráter firmeza:
Fortalacei-nos senhor para que possamos,
em equipe, trabalhar com alegria, união e
companheirismo para amenizar as necessidades
dos nossos desvalidos.
Derrama sobre nós, nosso clube e nossas
famílias a tua benção para vivermos o amor, a
solidariedade e a paz.
Assim Seja!
"Ore como se tudo dependesse de Deus.
Mas trabalhe como se tudo dependesse de você"
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INVOCAÇÃO A DEUS
Colaborar, Senhor, e jamais agir como se
tivesse só, conduzir-se sempre como membro de
um corpo onde todos têm sua função, consciente
de que nosso trabalho está associado a outros e
precisa do outro; feliz de partilhar nossa missão em
equipe, como uma obra de conjunto.
Ardente em cooperar no sucesso de cada um,
dando-lhes nosso auxílio; felizes de nos
apagarmos diante de nossas companheiras para
melhor servir o fim; e quando recolhermos o que
outro semeou, semearmos para os outros.
Não nos deixes jamais ceder à ambição, à
rivalidade.
Estimula nosso desejo de harmonia, bom
entendimento, apoio fraterno, nosso esforço de
maleabilidade e de compreensão, nosso espírito
c o n c i l i a d o r, p a r a q u e o S e r v i ç o e o
COMPANHEIRISMO surjam da união de pessoas
que se amam e que esta união nos permita agir
com mais vigor.
Assim seja!
"Quem tem caridade em seu coração tem sempre
alguma coisa para dar aos outros".
Sto. Agostinho
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INVOCAÇÃO A DEUS
Oração dos Amigos
Senhor, faça que nos partilhemos a vida com nossos
amigos. Que nós lhes demos o que temos de melhor.
Que nós aceitemos e os amemos como são, com as
riquezas e limitações que têm.
Que nós cresçamos com eles, com o que têm de bom e
com eles carreguemos o fardo de suas falhas, encorajandoos a melhorar com a nossa fratemidade.
Senhor, que nos sejamos tudo para cada um deles.
Que a todos demos nossa simpatia, nossa solidariedade,
nosso tempo, nossas atenções.
Que eles sempre encontrem em nós verdadeiros
amigos, além de Vós.
Senhor, esteja Você entre nós e nós seremos para
sempre verdadeiros amigos.

INVOCAÇÃO A DEUS
Invocamos a Deus, como habitualmente o fazemos,
pedindo-lhe luz no árduo caminho a ser palmilhado.
Que o Criador nos ilumine para melhor compreensão e
sempre melhor respeito mútuo e tolerância dos erros que,
involuntariamente, cometemos.
Que a paz de espírito envolva nossos corações, para
que as bênçãos do céus recaiam sobre nossos lares, nossa
comunidade, nosso Estado, nossa Pátria e sobre os nossos
semelhantes.
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor!
Aqui estamos reunidos para a fundação de mais um
Clube de serviço.
É verdade Senhor que somos poucos para recorrer a
tantos.
Senhor, aumentai o nosso rebanho.
Dai-nos Senhor força para enfrentar junto com todos
nossos companheiros do Brasil e do Mundo esta fase tão
difícil que passamos.
Senhor, rogamos tuas bênçãos sobre esses novos
companheiros que hoje assumem o compromisso de servir.
Amém.

INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor!
Dá à nossa vida o perfume das Tuas flores, a pureza
das suas pétalas.
Dá-nos a luz quente do teu sol, a claridade das tuas
estrelas.
Mas dá-nos, ainda mais, a coragem de estar sempre
pronto a servir os que nos cercam, a fazer por eles, se
possível, mais do que é preciso, para estarmos certos de
nunca fazer menos que convém; a coragem para sermos os
primeiros onde o trabalho é muito e a tarefa é dura.
Assim Seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Amor e bondade.
Quem é bom, doa um pouco; quem ama, vive para
doar.
Quem é bom, suporta a ofensa; quem ama esquece.
Quem é bom, compadece-se; quem ama, ajuda.
Quem é bom, sorri; quem ama, faz sorrir.
Quem é bom, começa e acaba; quem ama, começa pra
nunca acabar.
Quem é bom; faz o que pode; quem ama faz o
impossível.
Quem é bom, ajuda quem está por perto; quem ama,
sempre está perto para ajudar.
Quem é bom, mede sua ajuda; quem ama, ajuda sem
medir.
Assim seja!

INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor! Nós Leões, Domadoras, convidados, antes de
sentarmos à mesa de nosso pão e de nossa fraternidade,
invocamos o Vosso nome.
Cremos em Vós, e confiamos em Vossa Bênção, que
tirou o mundo do nada.
Abençoai o nosso trabalho, a nossa amizade, o nosso
alimento, a nossa alegria.
Compadecei-Vos dos que não tem pão, não tem lar,
não tem amigos.
Que o nosso Lions Clube concorra para a união dos
homens e a paz entre as nações.
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor! Aqui estamos todos reunidos para
agradecer a dádiva de podermos viver para servir a
Deus e aos homens, uma bela, nobre e magnífica
missão.
Que outra poderia ser melhor?
Vir ao mundo para dar em vez de receber!
Socorrer em vez de pedir!
É bem verdade, Senhor, que somos muito
poucos para socorrer tantos.
Senhor! Aumentai o nosso rebanho.
Fazei com que á dado seja tão amplo que
supere aos que recebem.
Diminuindo a dor e o sofrimento alheios,
estaremos certos na nossa tarefa de servir a Deus
e a humanidade.
Senhor, fazei-nos humildes, tão humildes que
possamos cada vez mais pensar mais nos outros
que em nós mesmos! Obrigado, Senhor!
Amém!
"Aquele que reparte a sua felicidade, a possui
por mais tempo".
Julio Maran
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor, fazei-nos sempre merecedores da causa que
abraçamos.
Que a humildade seja uma constante em nossa vida.
Que nós nunca nos prevaleçamos para oprimir os
menos favorecidos, e que possamos servir bem, ao invés de
criticar, e que sempre possamos fazer da melhor maneira
possível o que nos foi designado.
Que o ânimo e a disposição que hoje nos acompanha,
sirva como incentivo e estímulo aos que já não mais o
possuem, e que nos possamos transmitir, através de um
gesto, uma palavra amiga, uma mensagem, o verdadeiro
sentido do Leonismo: o de bem servir.
Senhor, colocai cada vez mais em nosso coração o
desinteresse, a confiança, o companheirismo, a simplicidade
e a alegria hoje tão rara devido às violências que assolam a
humanidade, e que esta alegria possa ser senão um bem
material mas uma esperança a uma pessoa necessitada ou a
uma criança, ou mesmo a um ancião.
Colocai sempre, Senhor, em nosso caminho alguém
que precisa de ajuda, para fazer melhor o que nos
propusemos.
Só assim poderemos nos sentir em paz e termos a
certeza do muito que precisava ser feito, pelo menos um
milésimo nós fizemos,
Vos agradecemos, Senhor, se nos concederes esta
graça.
Amém.
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor! Conceda-nos a graça de concentrar, em
nossos corações, gestos humanos de amizade e de serviço,
de dedicação e de benevolência; de presença e de
engajamento.
Estimula-nos a empregar todos os recursos pessoais
e materiais de que dispomos em prol de nossas atividades
Leonisticas.
Que não nos entreguemos ao egoísmo, deixando de
ajudar ao nosso irmão necessitado.
Senhor, não permitas que coloquemos a nossa
vaidade acima dos valores humanos.
Afasta de nós o comodismo que tanto prejudica o
nosso movimento.
E que tenhamos fé e confiança em Ti, Senhor, a fim
de que possamos realizar um trabalho digno e proveitoso.
Assim seja!

INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor!
Vós que nos fizeste como a vossa semelhança, fazei
com que a nossa mente, o seja também!
Fazei que não haja a violência que impera atualmente!
Dai a todos nós a paz de espírito, o amor e as bênçãos
que tens sido tão pródigo a distribuir!
Que haja a compreensão e a paz entre todos os
homens!
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Nós sabemos que Você está presente.
Nós O sentimos tão perto!
Você está no sorriso do velho
E no riso da criança
Você está em todos nós.
Você está na gota de orvalho que acorda o dia,
No piar do pássaro que cumprimenta o sol,
E na estrela que enfeita a noite.
Você participa do nosso trabalho
Pois é toda sua inspiração!
E nós, Domadoras e Leões, muito Lhe agradecemos,
Pois Você não somente
Renasce em nós todos os dias,
Na fé que nos inspira
E na estimulação.
Mais ainda, nos dá entusiasmo para viver!
Você nos faz felizes,
Unindo-nos na obra que realizamos juntos.
Você faz com que não sintamos a vaidade
E elogio supérfluo.
Eu e o meu Leão, perdoe-me o tom carinhoso,
Muito lhe agradecemos.
Todos aqui presentes se juntam a nós no agradecimento.
Que o nosso trabalho, hoje como sempre,
Tenha Sua Bênção.
Faça com que sempre a mereçamos!
Nós Vos agradecemos pelo ano leonístico que se finda,
E Lhe pedimos pelo que ora se inicia.
Assim Seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Quero ser ponte
Senhor!
Nascemos para unir,
Vivemos para unir,
Sirvamos para unir.
Eis nossa missão e nosso segredo.
Senhor!
Que maravilhosa a nossa ponte!
Queremos também ser ponte.
Seremos ponte para:
Ÿ Unir os homens entre si,
Ÿ Unir os desunidos,
Ÿ Unir os corações.
Senhor!
Na estrada da vida, de tantos homens que por nós
passaram, queremos ser ponte.
Que nós nunca sejamos muralha, que separa, mas
sempre uma passagem, para que os homens
possam chegar até Você.
Assim Seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Oração da Noite!
Senhor, se esta noite ao deitarmos, no nosso coração
houver:
Ÿ A mágoa de uma ofensa recebida,
Ÿ A dor de uma partida,
Ÿ O tédio das horas de um dia de trabalho sem prazer,
Ÿ A solidão dos nossos passos sem companhia
e da minha ternura retida,
Ÿ O peso da nossa consciência que não praticou o
bem
Ÿ O vazio da minha alma que não se elevou
na contemplação da tua beleza e da tua bondade
Ÿ O medo de fecharmos as pálpebras sem saber
se uma nova aurora vai surgir.
Nós te pedimos Senhor, que, ao despertar amanhã
ainda experimentemos a alegria de vivermos através:
Ÿ Do sorriso de um rosto amigo.
Ÿ Da expectativa de reencontro.
Ÿ Da luz do sol batendo na janela do meu quarto.
Ÿ Do brilho de um olhar pousando sobre os nossos
olhos.
Ÿ Do propósito de amar o meu próximo.
Ÿ Do gesto da adoração que me nos une a Ti.
Ÿ Da confiança nos teus braços que nos sustentam na
escuridão.
E, se esta noite, ao deitarmos, tudo esta bem, feliz Te
bendigamos.
E, em tudo e por tudo, obrigado.
Boa noite, Nosso Senhor!
Amém.
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor!
Esta data muito significa para nós que
pertencemos a um Clube de Serviço do gabarito do
Lions Internacional.
Através dele podemos praticar a caridade e
demonstrar o nosso amor ao próximo, doando-nos
um pouco, motivando todos os membros da
comunidade em que vivemos a sair do ostracismo e
exteriorizar todo o manancial de boas virtudes em
favor dos menos favorecidos.
Alegres estamos, pois nesta data integram-se
em nossas fileiras estes novos Companheiros que
decidiram participar de nossas atividades,
estimulando-nos a continuar na missão que nos
cabe dentro do grupo social em que vivemos.
Agradecemos, Senhor, todos os momentos
de alegria que nos tem proporcionado e pedimos
que todos os nossos Companheiros, os antigos e
os que ora ingressam, seja envolvidos pela chama
da perseverança e pela vontade de servir, para que
possamos alcançar o nosso ideal.
Assim seja!
(Recomendada para as Reuniões de ingresso de
novos associados)
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INVOCAÇÃO A DEUS
Hora de agradecer.
Obrigado Deus, pela caminhada deste grupo,
pelas conquistas realizadas e em poder relembrar
com alegria todas as emoções vividas.
Agradecer e louvar, primeiramente, a Deus
por ter estado sempre ao nosso lado, junto de nós,
na caminhada que realizarmos, durante este Ano
Leonístico que está findando.
Queremos agradecer também a todos
aqueles que contribuíram para que esta caminhada
se tomasse participativa e familiar.
Que possamos transmitir às nossas
comunidades, CCLL, CasL, DDMM e CLEOS a
religiosamente e o companheirismo, com um
conhecimento compreensivo das mais diversas
culturas, presentes na história da humanidade.
Que o Deus Trindade, da Comunidade e da
Esperança, pela força do Espírito Santo, nos encha
de muita alegria e paz e nos abençoe hoje e
sempre.
Amém.
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INVOCAÇÃO A DEUS
SENHOR,
O fato de estarmos aqui reunidos, aumentando nossas
amizades, companheirismo e desfrutando estas horas de
tanta alegria e saúde, já reconhecemos como uma dádiva que
Vós nos concedestes.
Por esta razão, Senhor, derramai sobre nossas
cabeças as Tuas bênçãos para que possamos, durante esta
Reunião, encontrar soluções para os problemas daqueles
que de nós tanto precisam.
Fazei com que jamais nos esqueçamos que sois o Pai
de todo Universo e que todos somos Teus filhos.
Obrigado, Senhor, por envolverdes todas as pessoas
no manto do Vosso Amor.

INVOCAÇÃO A DEUS
Ó Pai, nós te agradecemos pela certeza do Teu amor.
Assim como os outros nos tem servido, faze com que nós,
com Teu auxílio, sejamos uma luz que guie aqueles em
necessidade.
Permita que sempre nos lembremos que o que damos
aos outros, traz felicidade para nossas próprias vidas.
Pai amoroso, ensina-nos a dar e nunca perdermos
tempo em anotar o que damos.
Nosso Pai, capacita-nos a viver de tal modo que o
Espirito Leonistico e cristão possa estar vivo em nós.
Assim Seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Aceita os nossos agradecimentos pelos raios
de luz que Tens derramado sobre o nosso Clube.
Nosso muito obrigado, Senhor, pela
compreensão que Tens feito reinar entre os nossos
companheiros e pela fé que existe em nós, pois é
maravilhoso ter um Deus para crer.
As vezes que esquecemos de invocar Teu
nome, Senhor, permite que façamos como reza o
regimento do nosso Clube: Que possamos
recuperar quando viemos a nos lembrar de Ti.
Em Ti, Senhor, que és o verdadeiro
companheiro cem por cento, porque cooperas em
todos os setores do Universo, participas ao mesmo
tempo de tudo, encontramos forças e motivação
para prosseguir em nossa caminhada Leonistica
em prol da humanidade.
Tu és o autêntico diretor animador das
assembléias mundiais da fé, da bondade e do
amor.
Obrigado, Senhor, pelo alimento que esta em
nossa mesa. Abençoa mais uma vez o nosso
Clube, Senhor.
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor!
Obrigado pelo dia que nos dás.
Para que nos possamos saborear o quanto nos
amas.
Ó Pai!
Ÿ Por toda a Luz que ilumina o caminho.
Ÿ Por cada raio de sol no mundo escuro.
Ÿ Por cada alívio na nossa dor.
Obrigado Senhor!
Amém!
INVOCAÇÃO A DEUS
Por toda palavra amiga.
Por toda mão que planta uma flor.
Por todo coração que vem ao nosso encontro, e
conosco crê e espera, ama e sofre.
Por todo sorriso que desabrocha, seja onde for, no
tempo ou na eternidade.
Obrigado Senhor!
Amém!
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INVOCAÇÃO A DEUS
SENHOR
Nesta hora risonha de uma noite toda
especial, em que as emoções mais intimas se
atropelam diante de nós, abrimos um parênteses:
Senhor, nós, os Leões, Domadoras,
Convidados e também novos Companheiros que
fazem hoje seu compromisso de posse, para com
nossos corações cheios de alegria e felicidade que
só Teu Amor nos dá, agradecemos por tudo aquilo
de bom que, dia a dia, vemos crescer dentro de
nós; Para agradecer- Te, Senhor, por podermos
estar aqui reunidos, a fim de conhecer-nos melhor,
e assim podermos servir aos nossos semelhantes,
que são a Tua imagem; Para agradecer-Te,
Senhor, a vontade que sempre tivemos de servir e
ajudar a todos aqueles que, de uma ou de outra
forma, necessitam de nosso carinho,
compreensão, dedicação e amor;
Para agradecer-Te finalmente, Senhor, a
força interior que sempre nos impulsiona para que
possamos servir-Te, cada vez melhor.
É o que nos propomos sempre.
Assim seja.
(Recomenda-se para as Reuniões de Ingresso de
novos associados)
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INVOCAÇÃO A DEUS
É maravilhoso, Senhor:
Nossos braços perfeitos, quando há tantos
mutilados;
Nossos olhos perfeitos, quando tantos não têm luz;
Nossa voz que canta, quando outras emudecem;
Nossas mãos que trabalham, quando tantas
mendigam.
É maravilhoso, Senhor:
Voltarmos para casa, quando muitos não têm para
onde voltar;
É bom sorrirmos, amarmos, sonharmos, vivermos,
quando tantos choram, odeiam, têm pesadelos e
morrem sem viver.
É maravilhoso, Senhor:
Termos um Deus para crer, quanto tantos não
possuem o lenitivo de uma crença.
É maravilhoso, Senhor:
Termos tão pouco a pedir e tanto para agradecer.
Amém.
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor,
Reunidos, nos encontramos em busca de maiores
motivações para o desempenho e progresso de nosso ideal:
servir aos nossos semelhantes.
Abri os nossos olhos e os nossos corações para
sentirmos melhor as suas necessidades.
Dai-nos o dom da caridade para que possamos suprirlhes as faltas materiais e espirituais.
Para que nossa força se tome cada vez maior, a nossa
inteligência mais clara, suplicamos a Vossa bênção.
Assim seja!

INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor Deus, nós vos pedimos: permanecei entre nós
para que com a vossa proteção esta Assembléia se realize
num ambiente de compreensão, companheirismo e
realizações em benefício dos menos favorecidos.
Senhor Deus, nós vos pedimos, que este mês
dedicado às mães de nossa comunidade Leonistica livrandoas da violência da injustiça e da insegurança.
Senhor Deus: ajudai-nos a cumprir nossos deveres
com entusiasmo, dedicação, e assim melhor servir aos
nossos semelhantes.
Abençoai Senhor: todas as mães aqui presentes,
permitindo levarmos para os nossos lares, a paz, o amor, e a
esperança de um mundo melhor.
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor, venho a Vós, em nome de toda a família
Leonística, agradecer todos os benefícios com que nos
cumulastes, amar-vos por todos aqueles que não Vos
amam.
Dai-nos Senhor, a todos, fé, esperança e força
para cumprirmos nossos deveres.
Abençoai Senhor nossos trabalhos.
Assim seja!

INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor,
As ruas enfeitadas. A beleza do colorido da cidade. A
contagiante alegria que extravasa de nossos corações,
falam suavemente do Teu grande poder. Do Teu infinito
amor e da Tua incomensurável misericórdia. Tantas são
as lutas, os desenganos em um mundo empolgado
pelas acelerações que, sem a magia do Natal,
provavelmente já teríamos suprimido pelo desuso, as
benditas palavras que sustentam o universo, PAZ...
AMOR... Não há idioma capaz de transmitir a beleza
singela e a suprema sensação de paz e amor que nos
envolve. Hoje Senhor, pedimos que a luz da Estrela
Cadente, ilumine nossos corações para que jamais nos
esqueçamos da grandiosidade do Milagre do Presépio.
Assim Seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor!
Dos Seus postulados, destacamos alguns que nos
tocam mais de perto.
Não basta aceitar a filosofia de servir, é preciso
fazer o serviço.
Não basta ter a idéia, é preciso a ação.
Não basta achar que a perfeição é impossível, é
preciso procurá-la.
Não basta saber o nome do companheiro, é preciso
compartilhar das alegrias, das tristezas, das
dificuldades e das vitórias.
Não basta ser amigo dos companheiros, é preciso
ser amigo da comunidade.
Deste modo, nós Vos invocamos Senhor, para que,
com as suas graças possamos neste momento,
aceitá-los agora e sempre.
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor !
Que a tua presença nos inspire Amor, nos faça mais
humildes, que juntas tenhamos mais força para ajudarmos o
próximo e sentirmos o prazer cristão de fazer felizes os que
precisam do nosso apoio e do nosso trabalho.
Que todo encontro nosso transcorra sempre num clima
de Paz, Amor, Compreensão e Alegria.
Ajuda-nos Senhor a servir.
Assim Seja!

INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor!
Neste mundo conturbado pelo egoísmo e pela
violência, onde o superficial domina e a solidariedade
escasseia. Onde a mentira é a verdade e a injustiça
prevalece! Reveste-nos dos sentimentos de bondade, de
paciência e do amor.
Ajuda-nos, a saber, ouvir, compreender e perdoar,
sendo comedido na crítica e generoso no elogio.
Inspira-nos sentimentos de humildade e lealdade.
Fazei conn que saibamos repartir com os que menos
tem, servindo desinteressadamente; ajudando o próximo,
consolando o aflito, fortalecendo o débil e socorrendo o
necessitado.
Dá-nos um espírito de delicadeza e cortes para com os
nossos irmãos.
Que na grande família leonística, possamos imprimir o
respeito, uns aos outros, praticando o verdadeiro
companheirismo e sendo construtores de Tua Paz!
Assim Seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Deus, de ternura e bondade, bendito sois pelo
maravilhoso dom da vida que dais às criaturas do
universo. Nós vos agradecemos porque podemos
proclamar "vida sim, drogas não!" Fortalecei-nos
na solidariedade ante sofrimento das vítimas de
drogas. Aumentai em nós, Senhor, a perseverança
e a união, na luta contra tudo quanto conduz à
destruição da vida. Contra a cultura de morte que
grassa em todos os continentes.
Que vosso amor de Pai, esteja presente em
nossos corações nas relações com nossos irmãos,
nas decisões de todos os que têm
responsabilidade de dirigir os destinos de
sociedade, para acelerar a vinda de um mundo que
todos queremos: sem drogas, sem ódio, sem
exclusões. Pleno de Vida, de Fraternidade,
Dignidade Humana e Paz. Para celebrarmos a
Quaresma, festejando a busca da humanidade
inteira por libertação, justiça, dignidade,
reconciliação e harmonia, aguardando a
manifestação gloriosa da Páscoa da Ressurreição.
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Hoje, em nossa invocação ao Pai Onipotente,
agradecemos por este feliz encontro,
reconhecemos as nossas fraquezas diante de
Deus.
Ele nos fala: Ama-me como tu és. Em cada
momento, em qualquer situação em que te
encontrares. Ama-me como tu és, pois se espera
até que sejas perfeito, tu nunca me amarás.
Deus nos perdoa, e deseja ver somente o
canto do nosso coração. Ele não quer nosso
talento, o poder; para Ele apenas uma coisa é
importante: ver-nos trabalhar com amor e com
solidariedade, bem-estar cívico, cultural, social e
moral da comunidade.
Pai, em nossa prece pedimos a benção sobre
nossos Clubes Leonísticos. E para que possamos
crescer cada vez mais na união e no
companheirismo.
Concede-nos, Senhor, a serenidade
necessária para aceitarmos as coisas que não
podemos modificar, coragem para modificar
aquelas que podemos e sabedoria para distinguir
uma da outra.
Assim seja!
50

INVOCAÇÃO A DEUS
Carta aberta ao Menino Jesus
Há quase dois mil anos você nasceu e veio
morar com a gente. Você tomou nossa forma,
tomou-se humano. Sempre foi humilde, manso,
paciente. Soube perdoar nossas fraquezas. Amounos a ponto de se entregar por nossa causa.
Nesta carta queremos dizer-lhe que o mundo
vem piorando muito! Quase nada de amor existe
entre os homens. Reservam-se exorbitantes
espaços para o armazenamento de bombas
destruidoras, enquanto milhares de pessoas se
debatem na miséria. A natureza bonita que o Pai
nos doou está sendo muito maltratada! Os mares,
as montanhas, os rios, as florestas, os bichinhos,
tudo está sofrendo.
Sabemos que continua gostando de nós
mesmo assim. Vamos ver se no próximo ano as
coisas irão melhorar; se seremos fratemamente
capazes de plantar trigo para o pão de cada dia ao
invés de provocar guerras e violências. Você,
então, será convidado para cear conosco.
Cantaremos, de mãos dadas "Noite Feliz" e
faremos você sorrir...
Quem sabe?
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Ó Divino Mestre, a razão destes nossos
encontros, destas reuniões tem as finalidades
mais puras, os objetivos mais sublimes, aqui
possuímos dos belos sentimentos de amor,
dialogamos para agendarmos com justiça as metas
dos nossos trabalhos, visando o amparo e
proteção àqueles que merecem a nossa
solidariedade.
Não vacilamos na prática da caridade, em
nossos corações pulsam os mais puros
sentimentos de amor aos necessitados às crianças
procuramos sempre conforta-las com o nosso
carinho afetuoso, àqueles que são vítimas dos
males da visão procuramos socorrê-los para a
solução dos seus problemas, aos idosos
manifestamos com ternura, proporcionando-os
momentos de alegria com distrações as mais
festivas. A nossa missão sempre mereceu a sua
proteção, a sua benção, obrigado pela sua
misericórdia.
Assim Seja!
O amor é a única solução para os problemas da vida".
Mardem
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INVOCAÇÃO A DEUS
Tudo se transforma em paz
"Mais de dois mil anos já se passaram"
O hálito dos ventos suspiravam louvando em seu
doce murmúrio, um santo acontecimento.
O Menino Jesus nascia.!
A estrela veio iluminar os olhos do céu, levando até
a manjedoura, conduzindo a passos mudos, os
Reis Magos para visitar o cristo.
O Santo Cordeiro, que mais tarde, no lenho seco,
com seu sacrifício daria sua prova de Amor para
nos salvar.
Se não fosse as regras da Natureza, a Terra, sairia
da sua escuridão se incendiaria com as luzes do sol
das Estrelas ...porque sendo Rei, Ele, merecia todo
este manifesto.
Tudo se transformou em Paz.
Gloriou-se com o Nascimento Dele, o Menino
Jesus, a renovação do Natal que também é Amor e
Alegria. Que os passos mansos dos Reis Magos
sejam a Paz.
O brilho do sol, das estrelas seja a Alegria.
O Nascimento do Menino Jesus, Amor.
Assim Seja!
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INVOCAÇÃO A DEUSORAÇÃO AOS PAIS
Oração aos Pais
Senhor Deus,
Vos agradecemos pelo pai que nos destes, este herói
que admiramos de coração. Fazei que o amemos sempre
mais e que ele se sinta amado.
Aumentai-lhe as alegrias e não permitas que nos
sejamos um peso para ele.
Ajudai-o a adivinhar suas horas de cansaço e de
preocupações, para que possamos lhe servi de "Cirineu".
Não deixes, Senhor, que os desenganos o abatam, ou
o desânimo o domine.
Ajudai-o a enfrentar, com renovada coragem, suas
responsabilidades e a se desincumbir delas do melhor modo
possível.
Que ele seja firme e severo quando necessário, sem
deixar de ser bom.
Que ele não se perca na impaciência, mas saiba
perdoar nossas fraquezas.
Que nos não reparemos, Senhor, seus defeitos, mas
suas qualidades, e que nós saibamos não só admirar seus
bons exemplos, mas também imitá-los.
Conservai-o, á Deus, no vosso Amor e que a nossa
família, vivendo agora unida sob os seus cuidados e as
vossas bênçãos, possa também viver unida no céu, para
cantar o vosso nome, ó PAI dos PAIS, AMÉM!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor, pai e Criador de todas as coisas, neste
momento, invocamos Vossa presença, para que sob
a luz do Divino Espírito Santo, possamos ter a clareza
das conseqüências dos nossos atos, nos permitindo
assim, somente praticar o bem e levar esperança aos
que estão cansados, famintos, desesperançados, á
margem de tudo aquilo que nos foi permitido
alcançar.
Toca-nos Senhor, o coração, e permita que
tenhamos consciência de tudo que nos destes como
dádiva, mas que no entanto não sabemos
compartilhar com nossos irmãos, o que de graça
recebemos.
Tomando de tal consciência, talvez possamos
diminuir as diferenças gritantes que existem entre os
seres humanos e que envergonham a nós mesmos.
Abençoa Senhor, nosso Lions Clube, e faça
dele um lugar onde a amizade e o companheirismo,
não sejam apenas palavras bonitas para compor uma
oração, mas que sejam instrumentos eficazes no
combate às mazelas deste mundo.
Senhor que sejamos amigos e companheiros
também, de todos os nossos semelhantes.
Assim Seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Não diga "Pai", se você não se comporta como
filho(a)
Não diga "nosso", se você vive isolado(a) no
egoísmo.
Não diga "que estais no céus", se você pensa
apenas em coisas da terra.
Não diga "santificado seja vosso nome" se você
desonra.
Não diga "venha a nós o vosso Reino", se você
pensa que ele é o sucesso material.
Não diga "seja feita a vossa vontade", se você
não a aceita quando é dolorosa.
Não diga "dai-nos hoje o pão nosso" se você
nunca se lembra dos que passam fome, dos sememprego e sem teto.
Não diga "perdoai-nos as nossas ofensas", se
você guarda rancor do próximo.
Não diga "não nos deixeis cair na tentação", se
você deseja continuar pecando.
Não diga "livrai-nos do mal", se você não luta
contra a injustiça.
Não diga "Amém", se você não leva a sério as
palavras do PAI NOSSO!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Deus nosso Pai, mais uma vez, invocamos o Teu santo
nome para que nos ajude a apreciar corretamente todos os
questionamentos tratados nesta assembléia, segundo a Tua
vontade.
É tempo de advento. Tempo de renovação. Tempo de
conversões.
Ajuda-nos Senhor: - a aceitar o nosso irmão.
Ÿ a ser compreensivo e confiante.
Ÿ a perdoar de coração.
Ÿ a alegrar-se com a verdade, para que possamos ter
condições de viver e ajudar a viver, com amor,
harmonia e paz dentro da grande família leonística.
Assim Seja!

INVOCAÇÃO A DEUS
Virgem Maria, Mãe Imaculada, Mãe de todas as Mães,
que representas, entre os lírios tão alvos, a pureza do teu
coração.
Nós te elevamos as nossas preces e a nossa
Invocação a Deus, na certeza de que sejas sempre a nossa
intercessora junto ao seu Divino Filho para merecermos do
Criador Onipotente as copiosas bênçãos, dando-nos força e
coragem para que possamos cumprir a nossa missão
praticando sempre caridade, zelando pelos idosos, amando
as criancinhas, amparando os deficientes físicos e
protegendo com carinho àqueles que são carentes de ajuda e
de amor.
A nossa missão é sublime e nobre é a pratica sincera
do amor!
Que assim seja!...
57

INVOCAÇÃO A DEUS
A Loja de Deus
Vi uma loja encantada com uma placa
resplandecente: "LOJA DE DEUS".
Entrei, vi um anjo no balcão e deslumbrado
perguntei: o que vendes aqui?
Respondeu o anjo: todos os bens de Deus.
Custa muito?
Não. É de graça.
Contemplei a loja e vi pacotes de Esperanças,
de Sabedoria, Potes de Fé e jarros de confiança,
etc.
Entusiasmado pedi: por favor, quero muito
amor, perdão, uma fé enorme, bastante felicidade
para mim e minha família, para amigos e
companheiros.
Então o anjo sorrindo, preparou-me um
pacotinho que cabia na palma da minha mão.
Surpreso perguntei: Está tudo aqui? É possível?
O anjo serenamente, respondeu-me: meu
querido irmão, na loja de Deus não fornecemos
frutos, apenas sementes.
Que assim seja!...
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor, hoje nós te pedimos perdão, pelos
lugares que ficaram desocupados nos canteiros de
tuas obras e de tua criação.
Pelas necessidades criadas artificialmente,
pelos talentos que jamais poderão desenvolver-se
por culpa dos homens e da sociedade por eles
construída.
Perdão pelas faltas cometidas em não querer
em não procurar colocar sempre teu desejo acima
dos nossos.
Senhor, nós te agradecemos, pelos dons que
nos ofereceste, pelas possibilidades físicas e
espirituais que em nós puseste, pela instrução que
recebemos, pela alegria que possuímos, pela
saúde que desfrutamos.
Toma-nos Senhor, mais dóceis sob tuas
mãos, para que guiados por ti, através dos
acontecimentos solicitamos pelas autênticas
necessidades dos homens, nossos irmãos, nós
descubramos o caminho o caminho que devemos
seguir, para irmos ao teu encontro e a tarefa que tu
nos destinaste no acabamento de tua criação.
Amém.
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INVOCAÇÃO A DEUS
Será inútil dizermos "Pai Nosso", se em nossa vida não
agimos como filhos de Deus, fechando nosso coração ao
amor.
Será inútil dizermos "Que estás no Céu", se os nossos valores
são representados pelos bens da Terra.
Será inútil dizermos "Santificado seja o Vosso nome", se
pensamos apenas em sermos cristãos por medo, superstição
e comodismo.
Será inútil dizermos "Venha a nós o Vosso Reino", se
achamos sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e
futilidades.
Será inútil dizermos "Seja feita a Vossa Vontade aqui na Terra
como no Céu", se no fundo desejamos mesmo é que todos os
nossos desejos se realizem.
Será inútil dizermos "o Pão Nosso de cada dia nos dia hoje",
se preferimos acumular riqueza, desprezando nossos irmãos
que passam fome.
Será inútil dizermos "perdoai as nossas ofensas assim como
nós perdoamos a quem nos tem ofendido", se não nos
importamos em ferir o injustiçado ou oprimir e magoar aos
que atravessam o nosso caminho.
Será inútil dizermos "E não nos deixe cair em tentação", se
escolhemos sempre o caminho mais fácil que nem sempre é o
caminho de Deus.
Será inútil dizermos "Livrai-nos do mal", se por nossa própria
vontade procuramos os prazeres materiais e se tudo o que é
proibido nos seduz.
Será inútil dizermos amém, se continuamos nos omitindo e
nada fazemos para nos modificar.
Rogamos, em nome de todos os Leões, que o Senhor nos
transforme em seus operários para bem servir nossos irmãos
Amém.
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor,
A Ti que és o Deus dos pequenos e dos humildes.
A Ti que és o Deus dos que trabalham pela justiça e dos
que servem ao próximo.
A Ti agradecemos por nos tornares fortes e humildes
para lutarmos sempre pela justiça.
A Ti agradecemos por nos tornares fortes e humildes
para sempre buscarmos novas maneiras de ajudar ao
próximo.
Enfim a Ti agradecemos por sempre estar conosco,
nossa família Leonística e nossos amigos, nos protegendo,
amparando e auxiliando em nossa missão de servir.
Assim seja!

INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor, dá-nos a esperança para vencer todas as
nossas batalhas.
Ajuda-nos a fazer feliz ao maior número de pessoas
possível, tornando seus dias mais risonhos.
Coloca ao nosso lado valorosos companheiros,
transformando cada um deles em amigo.
Senhor, ilumina nossos olhos para que nos vejamos
em cada semelhante suas melhores qualidades.
Dá-nos o saber perdoar e fazei de nós pessoas
realmente justas.
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Dia Internacional da Amizade
Senhor!
Neste dia 20 de julho quando comemoramos o dia
Internacional da Amizade, nós te pedimos para que
nossa amizade torne-se cada dia mais sadia e
enriquecedora. Que nossa amizade possa ter sempre
companheirismo e alegria.
Que a nossa amizade envolva compromisso,
energia, disciplina e a vontade de servir.
Que nesta época em que muito se fala se vê e se
vive a pobreza, a nossa amizade cresça no trabalho
voluntário de ajudar.
Que nesta época em que muito se fala se vê e se
vive a violência, a nossa amizade ensine pelo exemplo
do amor e do servir, como viver a dois permanecendo
diferentes.
Que nossa amizade nos mostre sempre
dignidade e o respeito àqueles que nos apontam
caminhos de sabedoria Porém nós também te
agradecemos porque tomastes todos os que aqui estão
esta noite, amigos.
Nós Te agradecemos ainda, porque na alegria ou
na dor de cada dia pudemos encontrar em cada um
destes companheiros um ombro amigo e uma mão
estendida.
Obrigado Senhor!
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor!
Nós Vos saudamos por mais uma vez podermos
compartilhar da alegria de aqui estamos reunidos.
Senhor, é maravilhoso sentirmos que apesar do
ambiente de discórdia, de violência, de desamor que reina
nesse nosso universo, ainda existem pessoas que se
desapegam das coisas materiais para se dedicarem a uma
causa que visa, antes de mais nada, a solidariedade entre as
pessoas.
E nós te agradecemos Senhor, pelo privilégio de
podermos ser Leões e Domadoras; pelo trabalho que
fazemos, que mesmo não sendo muito, é feito com
desprendimento e amor.
Assim seja.

INVOCAÇÃO A DEUS
Oração pela Paz
Senhor, Deus da Paz!
Tu que criaste os homens, para serem herdeiros da tua
obra.
Dai-nos a visão, para que possamos enxergar o Vosso
amor no mundo, a despeito dos nossos fracassos.
Dai-nos o conhecimento e a força, para que possamos
continuar nossa missão de servir, apesar de nossa ignorância
e da nossa fraqueza.
Mostrai-nos o que cada um de nós pode fazer para
apressar a chegada do dia da Paz universal.
Assim seja.
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INVOCAÇÃO A DEUS
Mensagem Natalina
Quisera Senhor, neste Natal armar uma árvore dentro
do nosso coração e nela pendurar em vez de presentes, os
nomes de todos os nossos amigos.
Os amigos de longe e de perto.
Os antigos e os mais recentes.
Os que vemos a cada dia e os que raramente
encontramos.
Os sempre lembrados e os que ás vezes ficam
esquecidos.
Os constantes e os intermitentes.
Os das horas difíceis e os das horas alegres.
Os que sem querer, nós magoamos, ou, sem querer
nos magoaram.
Aqueles a quem conhecemos profundamente e
aqueles de quem não nos são conhecidos a não ser as
aparências.
Os que pouco nos devem e aqueles que muito nos
devem..
Nossos amigos humildes e nossos amigos
importantes.
Os nomes de todos os que já passaram pela nossa
vida.
Uma árvore de raízes muito profundas para que seus
nomes nunca sejam arrancados do nosso coração.
De ramos muito extensos, para que novos nomes
vindos de todas as partes venham juntar-se aos existentes.
De sombra muito agradável para que nossa amizade,
seja um aumento de repouso nas lutas da vida.
Que o NATAL esteja vivo em cada dia do ano que se
inicia, para que possamos viver o "AMOR"... juntos
Amém!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Oração do amanhecer
Senhor!
No silêncio deste dia que amanhece, Vos pedimos a
paz, a sabedoria e a força.
Queremos olhar hoje o mundo com olhos cheios de
amor, sermos pacientes, compreensivos, mansos e
prudentes. Vermos além das aparências, teus filhos como Tu
mesmo os vê, e assim vermos o bem em cada um.
Cerra nossos ouvidos à toda calúnia.
Guarda nossa língua de toda maldade.
Que só de benção se encha nosso espírito.
Que sejamos bondosos e alegres.
Que todos quantos se achegarem a nós, sintam Tua
presença.
Reveste-nos de Tua beleza, Senhor, que no decurso
deste dia, nós Te relevemos a todos.
Assim seja.

INVOCAÇÃO A DEUS
Deus de amor e bondade, sê presente aos trabalhos
desta Assembléia.
Aumenta em nós o desejo de sermos cada vez mais
úteis a esta comunidade, à qual propusemos servir com
abnegação e desinteresse pessoal.
Dá-nos satisfação em proporcionar melhores
condições de vida a nosso semelhante.
Faz que nos aproxime do necessitado ansioso por
ajudá-lo e que, ao nosso lado, o débil se fortaleça.
Ensina-nos o caminho do perdão e da compreensão
mútua.
Fortaleça nosso companheirismo para grandeza de
nossa Pátria, que ardentemente desejamos forte e altiva,
rogando-te que a conserves em paz.
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos
vossos filhos, nós vos pedimos para bem servi-lo
que:
Ÿ coloques em nosso coração o amor;
Ÿ nas nossas ações a bondade;
Ÿ em nossos olhos a ternura;
Ÿ em nossos gestos a simplicidade;
Ÿ em nossas palavras consolo;
Ÿ em nossas mãos caridade;
Ÿ em nosso caráter firmeza;
Fortalecei-nos senhor para que possamos,
em equipe, trabalhar com alegria, união e
companheirismo para amenizar as necessidades
dos nossos desvalidos.
Derrama sobre nós, nosso clube e nossas
famílias a tua benção para vivermos o amor, a
solidariedade e a paz.
Assim seja!
"É melhor ter um coração sem palavras do que
palavras sem coração".
Ghandi
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor!
Nesta hora em que estamos reunidos novamente em
mais um encontro festivo, queremos Te agradecer por esta
oportunidade.
Tu que nos ajudas quando de Ti precisamos, que olha
por nós e nos protege, fica conosco, para que cada vez mais
nos unamos, nos tomemos mais Companheiros e mais
Amigos.
Estende também a Tua graça para aqueles que aqui
não puderam estar, como também para aqueles que nos
deixaram definitivamente.
Protege nossos Leões, Companheiras e Domadoras, e
de modo especial os novos Companheiros que hoje
ingressarão em nosso Clube, para que juntos possamos
ajudar a construir um mundo melhor.
Abençoa Senhor o CL____________ (Governador) e
CaL/Dm pelo trabalho realizado a frente do Distrito _______,
o CL_________(Presidente) e Cal/DM____ e sua Diretoria,
na condução segura e brilhante do Lions ________________
neste ano leonistico, e que o com seus colaboradores,
realizem um ano pleno de sucessos.
Abençoa-nos Senhor e ajuda-nos para que possamos
continuar sempre no caminho do Bem, da Honra e do
Companheirismo.
Assim seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor!
Dai-nos:
Olhos que vejam o coração,
Mãos que trabalhem com alma,
Pés que andem com fé,
Língua que seja mais suavidade,
Ouvidos que sejam mais compreensão,
Coração que seja mais amor,
Cabeça que seja mais humildade,
Braços mais para abraçar do que para repelir,
Boca mais para desculpar do que para acusar,
Vontade muito mais para dar do que para receber,
Sobretudo,
Esperamos muito mais de Ti do que das pessoas e
das coisas.
Assim seja.
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INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor! Daí à nossa vida, o perfume de tuas flores e a
pureza de suas pétalas.
Dai-nos a luz quente de teu sol e a claridade das tuas
estrelas.
Dai-nos a coragem de estar sempre prontos a servir os
que nos cercam e fazer por eles o que for preciso. Daí-nos
também a força para aperfeiçoarmos cada vez mais nossa
amizade e companheirismo, pois é deste companheirismo
que sai a força para o nosso trabalho.
Assim Seja!

INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor! Nesta hora em que novamente estamos
reunidos em mais um encontro festivo, queremos Te
agradecer por esta oportunidade.
Tu que nos ajuda quando de Ti precisamos, que olha
por nós e nos protege, fica conosco para que cada vez mais
nos unamos, nos tomemos mais Companheiros e mais
Amigos.
Estende também a Tua graça para aqueles que aqui
não puderam comparecer como também para aqueles que
nos deixaram definitivamente.
Protege nossos Leões e Domadoras e de modo
especial aos novos Companheiros e Domadoras que hoje
ingressarão, para que juntos possamos ajudar a construir um
mundo melhor.
Abençoa-nos Senhor e ajuda-nos, para que possamos
continuar sempre no caminho do Bem, da Honra e do
Companheirismo.
Assim Seja.
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ORAÇÃO
Senhor! Aqui estamos para rezar por nossa
fraternidade, para que nos compreendamos mais em nossas
limitações.
Para que cada um de nós sinta e viva as necessidades
do outro, para que nenhum fique alheio aos momentos de
cansaço, dissabor e desânimo do nosso irmão.
Para que nossas discussões não nos dividam mas que
nos unam na busca da verdade e do bem, para que cada um
de nós, ao construir a própria vida, não impeça o outro de
viver a sua.
Para que nossas diferenças não excluam a ninguém,
mas nos levem a buscar a riqueza da unidade.
Para que olhemos cada um, Senhor, com os teus olhos
e nos amemos com o teu coração.
Para que nossa fraternidade não se feche em si
mesma, mas que seja disponível, aberta e sensível aos
desejos dos outros.
Para que nos fim de todos os caminhos, além de todas
as buscas, no final de cada discussão, depois de cada
encontro, nunca haja vencidos, mas somente e sempre
irmãos.
SENHOR, derrama tuas bênçãos a todos que aqui
estão e de modo muito especial, aos novos Companheiros
que ingressarão, ao CL/CaL ________________ e CaL/DM
_______________ e sua Diretoria pelo que realizaram e ao
CL/CaL _______________ e Cal/DM _____________e seus
colaboradores, que sua trajetória seja plena de sucessos.
Assim Seja!
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INVOCAÇÃO A DEUS
Invocamos Senhor, a Vossa Presença neste
momento.
Que ela se faça sentir em cada pensamento,
em cada gesto, em cada palavra.
Que nossa vontade seja a Vossa vontade.
Que nossos interesses não nos ceguem para o
interesse comum.
E que tudo o que tratamos e nos decidimos a
cumprir seja com vossa Bênção e com a Vossa Luz,
para que possamos realizar, de forma completa, a
nossa missão de trabalho, companheirismo e paz!
Que entre o Senhor e tome o Seu lugar junto
de nós nesta reunião.
Que fale por nós e seja o nosso guia.
Que traga sua benção e seu perdão.
Que faça a amizade crescer entre nós e nos
dê a humildade ao servir nosso irmão.
Nos mostre o caminho da luz e da verdade.
Nos mostre o segredo da paz e da união!
Amém.
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REFLEXÕES
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REFLEXÃO
Olhos para o mundo,
Bem abertos,
Como lentes em foco.
Fixa imagens
de dor sem amor,
sem teto,
sem afeto.
Focaliza criança ao relento,
da vida à margem,
o velho, tão sábio,
em tão triste imagem.
Fixa no filme
Grava e revela
Mostra,
Desnuda,
Corrói, machuca, revolve e clama:
Ajuda!
Você, que responde ao apelo
com nova linguagem,
une forças
levanta bandeiras
persegue ideais
Forma, ela a elo, mão em mão,
a corrente do companheirismo, Integração.
Movimento, vida, união, amor,
mas com modemidade.
É Lions, de olhos abertos,
É coração
Amigos Todos,
Ação!
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A CARTA DE DEUS
Tu és um ser humano, és o meu milagre.
E és forte, capaz, inteligente, e cheio de dons e
talentos. Conta teus dons e talentos. Entusiasma-te com eles.
Reconhece-te. Aceita-te. Anima-te. E pensa que desde este
momento podes mudar tua vida para o bem, se assim te
propões e se te enches de entusiasmo.
Tu és minha criação maior. És meu milagre.
Não temas começar uma nova vida. Não te lamentes
nunca. Não te queixes. Não te atormentes. Não te deprimas.
Como podes temer se és meu milagre? Estás dotado de
poderes desconhecidos para outras criaturas do Universo.
És único. Ninguém é igual a ti. Só em ti está aceitar o
caminho da felicidade e enfrentá-lo seguindo sempre adiante.
Até o fim. Simplesmente porque és livre.
Em ti está o poder de não amarrar-te às coisas. As
coisas não fazem a felicidade. Te fiz perfeito para que
aproveitasses tua capacidade, e não para que te destruísses
com teus enganos mundanos.
Te dei o poder de PENSAR.
Te dei o poder de AMAR.
Te dei o poder de IMAGINAR.
Te dei o poder de CRIAR.
Te dei o poder de PLANEJAR.
Te dei o poder de REZAR.
E te situei o poder dos anjos quando te dei o poder da
escolha.
Te dei o domínio de escolher o teu próprio destino
usando tua vontade.
O que tens feito destas tremendas forças que te dei ?
Não importa! De hoje em diante esqueça o teu passado,
usando sabiamente este poder de escolha.
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Opta por SORRIR em lugar de chorar.
Opta por CRIAR em lugar de destruir.
Opta por DOAR em lugar de roubar.
Opta por ATUAR em lugar de adiar.
Opta por CRESCER em lugar de consumir-te.
Opta por BENDIZER em lugar de blasfemar.
Opta por VIVER em lugar de morrer.
E aprende a sentir a Minha presença em cada ato de
sua vida. Cresça a cada dia um pouco mais no otimismo e na
esperança!
Deixa para trás os medos e os sentimentos de derrota.
Eu estou ao teu lado. Sempre.
Chama-me. Busca-me. Lembra-te de mim. Vivo em ti
desde sempre e sempre te estou esperando para amar-te.
Se hás de vir até Mim algum dia.. que seja hoje, neste
momento! Cada instante que vivas sem Mim, é um instante
infinito que perdes de Paz.
Procura tomar-te criança... simples, generoso doador,
com capacidade de extasiar-te e capacidade para comover-te
ante à maravilha de sentir-te humano. Porque podes
conhecer Meu amor, podes sentir uma lágrima, podes
compreender uma dor.
Não te esqueças de que és Meu milagre.
Que te quero feliz, com misericórdia, com piedade,
para que este mundo em que transitas possa acostumar-se a
sorrir, sempre que tu aprendas a sorrir.
E se és Meu milagre, então usa os teus dons e muda o
teu meio ambiente, contagiando esperança e otimismo sem
temor porque...
EU ESTOU AO TEU LADO !
DEUS
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UM MOMENTO DE REFLEXÃO
UMA ROSA
Você já deve ter visto uma rosa. Já deve ter
parado para apreciar uma rosa, sua cor, suas
pétalas, seu perfume, seu formato. Mas, algumas
vezes, já parou para apreciar o caule da rosa? As
folhas? As raízes ? Os espinhos? Sem caule, sem
raízes e sem espinhos não haveria rosas.
A rosa é o resultado de um perfeito trabalho
em equipe. Nem todos se sobressaem como rosa,
mas todos precisam fazer sua parte. Sem união,
não há realização. Sem realização, não há futuro.
Sem futuro, não há vida. Sem vida não há rosas.
A redenção é obra inacabada. Cristo nos
pede alguma coisa. Deus começou tudo sozinho,
mas crio-nos pensando em equipe de trabalho.
Cristo conta conosco. Temos um cérebro, um
corpo, talentos, sensibilidade, alma e duas mãos.
Que Deus esteja conosco: em nossa
fragilidade, em nossas dificuldades e provações,
em nossas decepções e ansiedades.
"Quem não planta na sua juventude a árvore do amor,
não terá a sua sombra na velhice".
Rose M. Muraro
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PRAZER DE SERVIR
Toda natureza é um anelo de "serviço".
Serve o homem.
Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva.
Onde houver uma árvore para plantar, planta-a tu;
Onde houver um erro para corrigir, corrigi-o tu;
Onde houver uma tarefa que todos recusam, aceita-a
tu.
Sê quem tira a pedra do cominho, o ódio dos corações
e as dificuldades dos problemas.
Há a alegria de ser sincero e ser justo;
Há, porém, mais do que isto: a famosa, a imensa
alegria de servir.
Como seria triste o mundo se tudo estivesse feito, se
não houvesse uma roseira para plantar, uma iniciativa para
tomar!
Não te seduzem as obras fáceis. E é belo fazer tudo o
que os outros se recusam a executar.
Não cometas, porém, o erro de pensar que só tem
merecimento executar as grandes obras; há pequenos
préstimos que são bons serviços: enfeitar uma mesa, arrumar
uns livros.
Aquele é quem critica, este é quem destrói. Sê tu quem
serve.
O servir não é próprio dos seres inferiores.
Deus, que nos dá o fruto da luz, serve.
Poderia chamar-se O SERVIDOR.
E tem seus olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta
todos os dias: serviste hoje? A quem?
À árvore, ao teu amigo, à tua mãe?
77

PEGADAS NA AREIA
Uma noite tive um sonho...
Sonhei que estava andando na praia com o
Senhor, e através do Céu, passavam cenas da minha
vida. Para cada cena que passava, percebi que eram
deixados dois pares de pegadas na areia; um era o meu
e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha
vida passou diante de nós, olhei para trás, para as
pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho
da minha vida havia apenas um par de pegadas na
areia. Notei, também, que isto aconteceu nos
momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isto
aborreceu-me deveras, e perguntei então ao Senhor:
- Senhor, Tu me disseste que, uma vez que eu
resolvi Te seguir, tu andarias sempre comigo, todo o
caminho, mas notei que durante as maiores tribulações
do meu viver havia na areia dos caminhos da vida,
apenas um par de pegadas. Não compreendo por que
nas horas que eu mais necessitava de TI, Tu me
deixaste.
O Senhor me respondeu:
- Meu precioso filho, Eu te amo e jamais te deixaria
nas horas da tua prova e de teu sofrimento. Quando
viste na areia apenas um par de pegadas, foi
exatamente aí que Eu te carreguei nos braços.
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PARA QUE SERVE UM MINUTO
Um minuto serve para você sorrir. Sorrir para o outro,
para si ou para a vida.
Um minuto serve para você ver o caminho, olhar a flor,
sentir o cheiro da grama molhada, notar a transparência da
água. Num minuto você pode olhar para cima e perceber
milhares de estrelas, mesmo sem poder contá-las.
Em um minuto, você avalia a imensidão do infinito,
mesmo sem poder entendê-lo.
Basta um minuto para você sentir a força do vento, ou
sentira suavidade da brisa.
Em um minuto apenas, você ouve o som dos passos
que chegam ou dos passos que não voltam mais. E num
minuto, você conta as incansáveis ondas que debatem nos
rochedos... e continuam.
Um minuto serve para você ouvir o silêncio...ou
começar uma canção...
E é um minuto que você dará fim e mudará toda a sua
vida. E basta um minuto para você apertar a mão de alguém e
transmitir calor e amizade...
Basta um minuto para você evocar uma lembrança ou
reviver uma saudade...
Em apenas um minuto, você pode abrir uma janela e
sentir a sua mão molhada de chuva ou quente do sol...
Num minuto você pode sentir o peso da
responsabilidade, a tristeza da derrota, o gelo da solidão...
Num minuto você pode sentir muitas emoções: A
alegria de ser útil, de estar de bem com a vida!
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O QUE É A VIDA?
A vida é oportunidade: aproveite-a.
A vida é beleza: admire-a.
A vida é prazer: goze-o.
A vida é sonho: tome-o real.
A vida é desafio: enfrente-o.
A vida é um dever: cumpra-o.
A vida é uma viagem: termine-a.
A vida é um jogo: jogue-o.
A vida é preciosa: aprecie-a.
A vida é riqueza: conserve-a.
A vida é amor. desfrute-o.
A vida é um segredo: descubra-o.
A vida é uma promessa: cumpra-a.
A vida é sofrimento: supere-o.
A vida é uma canção: cante-a.
A vida é luta: aceite-a.
A vida é aventura: anime-se.
A vida é vida: preserve-a.
A vida é felicidade: viva.
Por favor, não a deprecie: ela é valiosa.
" Grande é o sujeito que pode fazer o que deseja, sábio,
é aquele que deseja fazer o que pode".
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SONHOS
Andei... andei...
Sonhei... sonhei...
Me desgastei
Por um mundo melhor
Sementes plantei...
plantei... plantei...
fazendo aventuras
em barquinho de papel
num riacho passageiro
que a chuva gerou
na hora do amor
Buscando pontes
Passei... Passei...
Em delírio
Plantei... plantei
Sonhei... sonhei...
A visão de novas ilhas
e praias não pisadas
e de mãos dadas
Passei...passei...
passou a chuva
a água penetrou o chão
Sonhei, sonhei um mundo melhor
Sonhei... de pálpebras descidas
Que sementes brotarão
Num pedaço do infinito
Você poderá dizer
Que não valeria a pena ser,
Sem saber que sou um sonhador.
Que os sonhos sejam construtivos e se tornem
realidade para cada um de nós.
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JESUS
Já é noite! Como passou teu dia?
... Quando você se levantou pela manhã, eu já
havia preparado o sol para aquecer o seu dia e
alimento para a sua nutrição. Sim, eu providenciei
tudo isso enquanto vigiava e guardava o seu sono,
a sua família e a sua casa. Esperei pelo seu "BOM
DIA"! mas você se esqueceu. Bem, mas você
parecia ter tanta pressa que eu perdoei.
O sol apareceu, as flores deram seu perfume,
a brisa da manhã lhe acompanhou e você nem
percebeu que eu é que havia preparado tudo para
você. Seus familiares sorriram e seus colegas
saudaram, você trabalhou, estudou, viajou,
realizou seus negócios, alcançou vitórias, mas...
você nem percebeu, eu estava cooperando e mais
teria ajudado você, se me tivesse dado uma chance
mas...eu sei, você corre tanto... eu te perdoei.
Você leu bastante, ouviu muita coisa, viu mais
ainda e não teve tempo de ler ou ouvir minha
palavra. Eu quis falar, mas você nem parou para
ouvir. Eu quis até lhe aconselhar, mas você nem
pensou nesta possibilidade.
Seus olhos, seus pensamentos, seus lábio,
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seria melhores, o mal seria menor e o bem seria
muito maior em sua vida.
A chuva que caiu ontem a tarde foram as
lágrimas por sua ingratidão, mas foram também a
minha bênção sobre a terra para que não lhe falte
pão e água. Você trabalhou, ganhou dinheiro, que
não foi mais porque não me deixou ajudar. Mais
uma vez, você esqueceu de mim.
Esqueceu que eu desejo sua participação no
meu Reino, com a sua vida, seu tempo e seus
talentos também.
Findo o seu dia. Você voltou para casa.
Mandei a lua e as estrelas tornarem a noite mais
bonita para lembrar-lhe do meu amor por você.
Certamente, agora, você vai dizer um OBRIGADO
E BOA NOITE... Psiu... está me ouvindo? Já
dormiu. Que pena! Durma bem. Eu ficarei velando
por você.
JESUS.
"O amor se relaciona com a esperança. E a Esperança
é um empréstimo à felicidade".
Pe. Roque Schneider
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SAUDAÇÕES A
BANDEIRA
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NOSSA BANDEIRA
Bandeira de nossa terra, retrato de nossa tradição,
seja, realmente, para cada um dos brasileiros o símbolo da
Pátria. Espalhe o seu VERDE da esperança no coração de
cada brasileiro, para ver concretizado a constituição de um
país justo, sem miséria, sem fome, sem menor abandonado,
sem analfabetos, sem corrupção, sem promessas vãs,
Reparta o seu AMARELO da riqueza e fartura a cada
família para que não vejamos, nossos irmãos sem teto e sem
alimentação; uma fartura de empregos, salários justos para
que possamos crescer e nos desenvolver com dignidade.
Derrame o AZUL da paz e respeito entre os brasileiros;
permita que os homens de nossa terra encontrem na
discussão de suas idéias o caminho e a solução dos nossos
maiores problemas.
Determine que o seu BRANCO seja a transparência
dos atos de nossas autoridades compromissadas com a
melhoria da sociedade e da busca do bem comum. Faça
brilhar, como conseqüência do trabalho e da coragem cada
ESTRELA de seu céu. Abra o caráter e o coração de cada
brasileiro para o seu lema: Ordem e ·Progresso. A ORDEM
nas pequenas ações, no espaço de cada família e do trabalho
em busca de um PROGRESSO em todas as áreas de nossas
riquezas.
Hoje, dia 19 de novembro, é a data consagrada à
comemoração do "Dia da Bandeira". A Ela, nosso respeito,
nossa homenagem, nossa reverência e nossa gratidão.
Bandeira Brasileira seja para cada Leão, cada Domadora e
para cada brasileiro, o compromisso assumido com sua gente
e com sua Pátria.
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BANDEIRA BRASILEIRA
Não há religião sem Deus, nem Pátria sem Bandeira.
Prestar homenagem à Bandeira é, de certa forma, prestar
culto à Pátria, uma vez que o pendão nacional representa a
Nação e tudo o que isso envolve: território, povo, tradição,
cultura, riquezas naturais, enfim, o patrimônio herdado;
passado, presente e futuro.
Desfraldada no mastro ou exposta diante de nós, ela
simboliza a Pátria Brasileira, lembrando-nos o passado, as
nossas origens, o trabalho de brasileiros que antes de nós
construíram o nosso suas cores vibrantes nossa bandeira
nos faz refletir sobre o presente, sobre o que estamos
construindo, o que estamos deixando de herança para as
gerações futuras. E o que desejamos, certamente, é um
futuro de progresso e paz.
Observando suas cores, vem-nos à mente sua
simbologia: o verde, as matas; o amarelo, as riquezas
naturais que devemos conservar e proteger. O azul,
lembrando-nos que o progresso não significa a poluição, a
fumaça encobrindo a beleza natural de um céu límpido; o
branco, a paz e a harmonia que devem reinar numa nação
definida e planejada.
E como diz Olavo Bilac:
"Bendita sejas! e, para todo o sempre,
resplandece, como uma grande asa, sobre a definitiva
pátria, que queremos criarforte e livre.
Salve a Bandeira do Brasil."
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BANDEIRA BRASILEIRA
Bandeira brasileira, símbolo maior da nação.
O teu verde da cor da esperança, é a perpétua
mocidade de nossa terra. Que o teu tremular ao
vento nos lembre de caminhar unidos, com
trabalho e fé, para esta esperança se tomar
realidade.
O teu amarelo é o sol que nos alimenta e nos
excita, pai das nossas searas e dos nossos sonhos.
Que ele nos acorde para o ideal que só acontecerá
se nos tomarmos maduros, aptos para
participarmos do futuro que já se faz presente.
O teu azul representa o céu estrelado que nos
quer abençoar, e nos mostrar que o nosso Brasil
tem futuro, e assim como estrelas no céu, possui
quantidade incontável de riquezas, pertencentes
por direito a cada brasileiro.
O teu branco lembra a paz, a harmonia, o
amor e a felicidade, valores que nos movem na
busca e manutenção da Ordem e Progresso:
Ordem fundada na justiça; progresso não só
econômico, mas também de cultura, humano,
integral.
Salve a Bandeira.
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SAUDAÇÃO A BANDEIRA DO BRASIL
"Querida Bandeira de minha terra, quantas
vezes, para minha honra e para meu prazer, tenho
eu te saudado, em nobres e altos momentos de
alegria e de esplendor!
Quando, batida pelos ventos do céu, abres os
teus panos no espaço como uma flor espansa em
hasto, neles vemos a selva amazônica de mistério
e encantamento, o musical afiar dos palmares
nordestinos, a onda verde dos cafezais do centro, a
heróica planura gaúcha onde ruiva o minuano a
galope livre, o descendente do indomável Chuí.
Nuvens fantasiosas que guardais no vosso
bojo errante os incêndios florais das madrugadas e
dos ocasos brasileiros! "Ouro nativo que, na ganga
impura, a bruta mina, entre os cascalhos vela"! Aos
azuis que vos arqueais sobre a paz civilizadora das
nossas cidades.
A tua contemplação é uma perene lição de
humanidade! Deus é bem maior do que tudo
quando possamos imaginar! Tu me ensinas que tão
louco é o homem que nega Deus como aquele que
o define! Lírio, portentoso luzeiro do espaço!
Bandeira livre de um povo feliz! Consente que
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um de teus filhos te diga do teu afeto nesta hora de
fraternas expansões, nesta oficina de trabalho,
neste templo mais velho que a civilização, onde se
cultiva, acima de tudo, a solidariedade humana!
Consente que seja a minha voz o ressoador onde
se unifiquem as vozes laudatórias daqueles que,
em tomo de ti, se rendem no anseio supremo de
viverem com dignidade, cultuando a verdade,
odiando o ódio, amando o amor, confiando na
justiça, esperando no Direito e praticando o bem
sem rodeios infantis.
Me volto a ti, Pendão Brasileiro! Teus filhos te
saúdam com os corações voltados para com o que
nos acena: Ordem por base; Amor por princípio:
Progresso por fim!"
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A BANDEIRA DO BRASIL
Bendita sejas tu, esplendida Bandeira, pela tua
beleza heróica e varonil, Bandeira sempre augusta e
sempre alvissareira, Bendita sejas tu, Bandeira do
Brasil!
Tens a alegria sã de um árvore florida, a solene
altivez de um arco triunfal, pendão de minha terra: és
Carne, és Alma, és Vida, ontem, hoje, amanhã,
Bandeira sem rival!
O teu Verde! é o matiz das nossas esperanças, a
eterna adolescência, o perpétuo verão da nossa terra, o
mar de grandes ondas mansas, a ternura ideal do nosso
coração. O teu Azul!...É este céu que sobre nós se
arqueia e as portas de safira abrem-se de par em par,
Céu tão perto de Deus que a hóstia da luz cheia Deus
mesmo é quem levanta, inefável no ar!
O teu Ouro!...É este sol que gera e que alimenta
- Pai das searas, pai dos sonhos, pai do amorSempre a acender da vida a chama violenta a
arder no sangue, a arder na pedra, a arder na fior!
Bendita sejas tu, pela tua glória passada e a glória
que há de vir, Bandeira triunfal! Una-se a arado à lira,
uma-se o livro à espada, para o mesmo labor, pelo
mesmo ideal! Bendita sejas tu, esplêndida Bandeira,
pela tua beleza heróica e varonil, Bandeira sempre
augusta e sempre alvissareira, Bendita sejas tu,
Bandeira do Brasil!!!
90

BANDEIRA DO BRASIL
Nós te saudamos neste dia memorável em que
recordamos quando nascestes Na cidade do Rio de
Janeiro.
Representando às 12 horas siderais do dia 15 de
novembro de 1889.
Verde da exuberância da mata Amarelo da
riqueza do ouro.
E do calor do sol.
Globo celeste onde figuram.
Em cada estrela de cinco pontas nossos
Estados...
Dístico inconfundível: Ordem e Progresso!
Eis nossa Bandeira Nacional.
Auriflama que tremula sempre altiva.
Retrato vivo da nossa Pátria, nosso povo, nosso
chão...
Inspira-nos à luta pelos ideais da Nação.
De democracia republicana, da paz, das lutas e
glórias, Da equidade, da integralidade do cuidado, e da
justiça social...
Bandeira do Brasil!
Símbolo Nacional!
Da nossa paixão pela Pátria!
Salve o Pavilhão Nacional!
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PROCURA-SE UM PINTOR
Procura-se um pintor que seja verdadeiro artista.
Que respeite os limites das cores o do desenho. Seu
trabalho precisa agradar a muitos.
A mão deve ser firme, o coração sensível e a
razão obstinada.
Um tanto místico, outro tanto carismático.
O trabalho é simples os riscos já vem prontosmas difícil... pois precisa ser prefeito.
As cores são poucas: azul, amarelo, verde e
branco.
O azul deverá ser igual ao céu. Aquele que só se
encontra nas manhãs bem claras de verão. Que, ao
certo, não se sabe se reflete a água ou a água reflete o
céu. Aquele azul divino, especial, infinito.
O amarelo deverá ser do miolo das flores que as
abelhas procuram para transformá-lo em mel. Como o
trigo maduro. Quente como o sol. Rico que lembra o
ouro. Mas doce, cheio de luz e vida.
O verde, ah! O verde tem que ser lindo e
majestoso.
Parece fácil mas não é. Ocupa o maior espaço. É
preciso buscá-lo de norte a sul, de leste a oeste. O verde
tem que ser da cor real da esperança e perfumado como
as matas frondosas, a relva cheinha de orvalho e as
pastagens ao vento. E mais um pouco das folhas que
sombreiam os maracujás e de todas as árvores nativas
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desta terra maravilhosa.
O verde tem que lembrar o paraíso. E o branco,
onde buscá-lo?
Este será o reflexo da alma e do amor com que o
artista irá pintar.
Transbordante de Ordem e Progresso, ante
desafio tão grande. Pintar o branco é como deixar parte
de si: sua assinatura.
Quem conseguir, ganhará de presente algumas
estrelas...
Estas ele poderá escolher durante a noite ao olhar
para o céu, buscando respostas.
Em seguida pegar estar estas estrelas cintilantes
e jogá-Ias, suavemente, sobre a pintura.
Darão um toque todo especial.
Procura-se um pintor que saiba acomodar as
estrelas.
Que receba seu prêmio sem querer a obra para si.
Depois de pronta, ela se multiplicará, como por encanto,
e irá morar no templo de milhões de seres e pertencerá
a todos, sem ser de ninguém.
Vai simbolizar passado, presente e futuro...
Procura-se um pintor que compreenda, sem
precisar dizer, que irá pintar uma grande NAÇÃO.
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SAUDAÇÃO À BANDEIRA DO BRASIL
Salve o símbolo sagrado da querida terra do
Brasil. Nós que somos crianças procuramos a luz da
instrução para servir-te melhor, ó glorioso estandarte.
Educamos nossos sentimentos para amar-te de
todo o coração; haveremos de ser fortes e corajosos
para defender-te ainda que seja no campo de batalha.
Nós sabemos que o verde e o amarelo de tuas
cores lembram a exuberante vegetação e as admiráveis
riquezas minerais do solo brasileiro.
o azul estrelado que ostentas vem desse
firmamento grandioso, onde o sol é sempre brilhante,
onde o luar e as estrelas fazem as noites encantadoras.
Entre as tuas cores ainda tens o branco,
simbolizando a pureza dos nobres corações e
aspirações nacionais.
O teu verde é a esperança que nos faz entrever
um belíssimo futuro.
A riqueza entranhada na terra, a esfera do
trabalho
inteligente para melhor aproveitá-la.
No azul apontamos a elevação do saber como um
novo sol a iluminar o caminho dos nossos deveres.
O branco sintetiza um excelso ideal, na divisa
"Ordem e Progresso".
Pavilhão Auriverde, inspira em nosso coração o
amor de nossa Pátria.
Este nome Brasil que fazes lembrar, nós o
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consideramos sagrado e nem gracejando, seremos
capazes de profaná-lo.
Prestaremos sinceras homenagens ao teu
incomparável companheiro que é o Hino Nacional.
Respeitaremos sempre as Constituições e as Leis
da República.
Não havemos de quebrar, por nenhum motivo, a
nossa solidariedade com os interesses pátrios.
Harmonizaremos com patriotismo a nossa
profissão, a nossa família, a nossa religião, a nossa
vida, servindo a Pátria do melhor modo possível ao
altaneiro pendão de nossa terra, que tantas vezes tem
infundido a coragem e o civismo nas almas brasileiras.
Tu inspiraste aquela memorável passagem da
ponte de 'tororó, no Guerra do Paraguai, quando diante
dos inimigos os mais bravos guerreiros recuavam.
Seu comandante, o glorioso Duque de Caxias,
arranca da espada, avança e grita "quem for brasileiro,
siga-me". Eis que o entusiasmo provocado por esse
grito faz tomar de um só assalto a ponte de 'tororó.
Neste momento, cuja gravidade nós não podemos
compreender, como que ouvimos desprender-se de
tuas dobras a mesma voz de comando que inspiraste ao
Duque de Caxias: "quem for brasileiro, siga-me".
Nenhum brasileiro deixará de seguir-te, ó querido
símbolo da Pátria! Salve a santa Bandeira Nacional.
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SAUDAÇÃO À BANDEIRA DO BRASIL
Para saudar-te, não tenho a pretensão de fazê-lo com
o colorido das frases lapidares do poeta, mas sim, com
palavras singelas de um modesto obreiro, e com a
sinceridade de seu discurso, que procura representar o
sentimento pátrio deste grupo de homens livres, aqui
reunidos.
Saúdo-te, Bandeira do Brasil, reafirmando, nesta
homenagem, nossa lealdade e fidelidade, desejando que as
cores que ostentas sejam o símbolo do que almejamos para o
nosso país.
Que o branco, símbolo da paz, jamais seja manchado
pelo sangue, na guerra fratricida, nem com a sanha
expansionista e hegemônica que, a pretexto de salvaguarda
intemacional, quase sempre escondendo objetivos
econômicos inconfessados, levam paises a guerras
injustificadas, com a perda de milhares de vidas de seus
filhos.
Que o amarelo, que representa o potencial econômico
e a riqueza de nosso país, seja símbolo também da
prosperidade nacional, com essa riqueza melhor distribuída
entre os brasileiros, e não concentrada numa minoria
privilegiada, como acontece atualmente, o que coloca o Brasil
na condição de um dos paises que apresenta a maior
distância entre a pobreza e a riqueza, na vergonhosa posição
de um dos campeões do mundo na concentração de renda, e
da conseqüente injustiça social. Que o verde de nossas
florestas, assim como os mananciais naturais que,
diretamente, influem na qualidade de vida dos brasileiros,
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sejam também respeitados, para que possamos deixá-los,
como legado, às gerações que nos sucederem.
Que esse verde de nossas matas, teimosamente ,
ainda existentes, seja também o símbolo da esperança, de
que os homens públicos, especialmente aqueles eleitos com
propostas progressistas e honestas, sejam coerentes depois
da sua chegada ao poder, e desempenhem suas atividades,
voltados para os sãos interesses da pátria e da coletividade, e
não façam da função pública, para a qual foram eleitos, um
meio de realização de interesses, meramente pessoais.
Salve Bandeira do Brasil, símbolo augusto da paz que,
reverenciada por um povo bom e generoso, representa a
esperança de um futuro melhor para todos os brasileiros, no
país que sonhamos para nossos filhos, onde a riqueza seja
bem distribuída e a desigualdade social deixe de ser a raiz da
insegurança, que atormenta toda a sociedade.
Bandeira do Brasil, que paira altaneira, e tem sido
sempre estímulo e inspiração do soldado, na defesa da pátria,
receba neste instante, dos obreiros da paz, aqui reunidos, a
reafirmação de nosso compromisso, de que na defesa da
ética, da honra, da moral e da razão, máxima do nosso ideal,
jamais nos afastaremos deste caminho, para honrar-te, e
defender tudo o que representas.
Finalizando, Bandeira do meu Brasil, saúdo-te,
também, com o verso patriótico de Castro Alves:

"AURIVERDE PENDÃO DE MINHA TERRA
QUE A BRISA DO BRASIL BEIJA E BALANÇA,
ESTANDARTE QUE A LUZ DO SOL ENCERRA
AS PROMESSAS DIVINAS DA ESPERANÇA".
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SAUDAÇÃO À BANDEIRA DO BRASIL
Saudação à Bandeira, fiel a tradição e o
nosso civismo histórico, nós do Lions Clube, nunca
poderíamos deixar de prestar, uma exaltação
patriótica à Bandeira do nosso Brasil.
Dentre as homenagens cívicas, a que mais
significado tem é a que se presta ao Pavilhão
Nacional, é a Pátria, é a esperança e é a paz.
Unamo-nos para homenageá-la na sua
grandeza, para que ela sempre, além do símbolo
da Pátria, seja o símbolo do bem, da razão e da
justiça.
Retrata nas suas cores as supremas
maravilhas do universo: verde, da cor dos mares e
das florestas, azul, como o céu infinito abrigando o
Cruzeiro do Sul, dourado como o sol e branco
simbolizando a paz, nós te saudamos Bandeira do
Brasil, estás presente onde houver um brasileiro
cumprindo com o seu dever, nesta Pátria
abençoada por Deus.
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SAUDAÇÃO À BANDEIRA DO BRASIL
Ó Bandeira do Brasil
Que a brisa do Brasil beija e balança!
Com fé e esperança, unes num só abraço
forte, numa exaltação de força e poder, o Sul ao
Norte, o Leste ao Oeste, fazendo com que os teus
filhos sintam-se mais irmãos, mais patriotas !
Teus poetas, em teu seio formoso retratam
este céu de puríssimo azul.
Onde brilham sóis de todas as grandezas e
fulguram majestoso o Cruzeiro do Sul !
És mais que um simples pano que a viração
do vento sopra e embala!
És o símbolo de um país gigante, em pleno
desenvolvimento, que faz o mundo assustado,
porque és um país tropical, por Deus abençoado
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SAUDAÇÃO À BANDEIRA DO BRASIL
Bendita sejas Bandeira do meu País. Verde,
da cor dos mares e das florestas que embelezam
nossa Terra, desde a Serra de Roraima até a Barra
do Chuí.
Azul, como o céu infinito, que abre os braços
lúcidos, o Cruzeiro do Sul.
Dourado, como o sol que alegra o espaço e
fecunda os campos, a nossa Bandeira retrata nas
suas cores, as supremas maravilhas do universo.
Filhos do Sul ou filhos do Norte, qual de nós
não estremecerá de orgulho, à sua glória?
Qual de nós não vibrará de entusiasmo, ao
senti-la aclamada por outros povos?
Qual de nós não se comoverá, vendo-a
desfraldada em país estranho?
Ou não se sentirá capaz, das maiores
audácias, para defendê-la de uma afronta e livrá-la
de uma derrota?
A nossa Bandeira é como pálio
confraternizador, sobre a cabeça de todos nós
brasileiros.
Unamo-nos, para honrá-la na sua grandeza e
para que ela seja sempre para nós, alem do
símbolo da Pátria, o símbolo do bem, da razão, da
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justiça.
Só é inatingível o que é impecável, só é forte o
que é puro; são as virtudes do povo que tomam a
sua bandeira respeitada, são os seus trabalhos,
são os seus empreendimentos, o poder de sua
inteligência, a inteireza do seu caráter e a grandeza
do seu coração, que lhe dão prestigio diante de
todo o mundo.
Assim, esforcemo-nos, para que à sombra de
nossa bandeira, só nasçam e se desenrolem belas
ações; que ela pacifique gente inimiga, que tremule
nos mastros sobre as águas inquietas, quer penda
nas cidades sobre os telhados abrigadores do
homem;
Que ela, que tem na cor á sugestão da
esperança, sorria ao estranho em doce
acolhimento, acenando-nos a todos, para um
futuro bonançoso e amplo.
Irmãos do Norte, irmãos do Sul, amigos,
unamo-nos em tomo da nossa bandeira, e os elos
que nos ligam, não se desliguem nunca, que seja
grande a sua glória e poderosa a sua força.
Bendito sejas para todo o sempre, Bandeira
do Brasil.
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Com muito orgulho e respeito externando nosso
sentimento cívico, aqui estamos, Bandeira do Brasil, para
saudar-te em voz alta. Como és bela Bandeira do Brasil, força
heróica dos nossos antepassados de homens e mulheres que
fazem nossa história e de jovens e crianças que sonham com
um futuro promissor. No teu matriz exuberante ostentas com
galhardia nossa cultura, nossos costumes e o entusiasmo
contagiante do povo brasileiro. Como és gloriosa Bandeira do
Brasil, tua altivez alvissareira é reverenciada por todos os
brasileiros que agarrados à tua força simbólica se
transformam em escudos gigantes na defesa da soberania
deste imenso território, de solo fértil e de riquezas
incomensuráveis, privilegiado pela Mãe Natureza. Como és
bela Bandeira do Brasil, manifestação solene de um povo
pacífico, ordeiro e trabalhador e fonte erguida unido pelo
mesmo ideal. O teu verde retrato fiel dos campos e florestas
clamando preservação, é o ar da vida que nosso povo respira,
no outono, no inverno, na primavera e no verão. O amarelo,
chama ardente deste sol brilhante que ilumina e aquece, é
fonte inesgotável de energia para a produção de grãos que
abastecem nossos celeiros e garantem toneladas de
alimentos para nossos filhos, netos e bisnetos. A esfera
celeste, a distribuir raios de luz, é a imagem deste céu infinito
e generoso que nos cobre de proteção como se fosse o manto
azul de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
Símbolo da paz, nas tuas estrelas cintilantes, o branco
homenageia igualmente cada pedaço deste chão, cada
região, num reconhecimento profundo da importância de
todos os estados no desenvolvimento deste imenso país
cheio de contrastes, onde existe ordem e progresso.
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Como és bela Bandeira do Brasil, símbolo de sorte
para aqueles que buscam vitórias em competições e
identificação gloriosa de conquista no podium das
comemorações. Quando a tristeza da derrota ou a perda de
um irmão brasileiro no cumprimento do seu dever abala
nossas vidas e nossas expectativas, és tu Bandeira do Brasil
o bálsamo consolador. Como és bela Bandeira do Brasil,
quando conduzida pelas ondas dos ventos, flutuando no topo
de um mastro, a embalar corações movidos de fé e
esperança. Bendita sejas Bandeira do Brasil, expressão
majestosa da grandeza de nossa pátria amada... Brasil!

SAUDAÇÃO À BANDEIRA DO BRASIL
"Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo
augusto da paz". Bandeira de nossa Pátria, que
simboliza luta e esperança, amor e destemor, que
nos acompanha na guerra e na paz, nos momentos
de alegria e tristeza. Bandeira de nossa Pátria, nós
te reverenciamos, com nosso amor filial, respeito e
orgulho pelo que representas: a grandeza do nosso
Brasil.
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Salve, lindo pendão da esperança!
Salve, símbolo augusto da paz!
Tua nobre presença à lembrança
A grandeza da pátria nos traz.
Reverenciamos, neste momento, o símbolo que, de
forma mais fiel, espelha a nossa Pátria, a Bandeira.
Lançando as vistas sobre esse pavilhão, mesmo que por um
instante, não há brasileiro que deixe de sentir no âmago o que
ela representa, como síntese de nossa nacionalidade.
A Bandeira do Brasil é o símbolo maior da Pátria.
Altaneira e vibrante, significa muito mais do que o nosso
espaço físico e as nossas riquezas, pois é sua própria
encarnação. A história da nossa Bandeira é a história do
nosso povo, pois nela se encontram o passado, o presente e o
futuro.
A Bandeira é um pano e é uma Nação, como a cruz é
um madeiro e é toda uma fé. Cada um de nós brasileiros
está nela incluído, bem como cada estado da Federação é
representado por uma estrela, assim como cada porção do
Território em toda sua magnitude e todas as instituições.
Representa a saga dos que, no passado, lutaram para fazer
desta terra uma Nação independente, íntegra e coesa e dos
que, no presente, labutam pelo seu desenvolvimento,
assegurando um futuro melhor para as próximas gerações.
Antecedendo a nossa atual Bandeira, muitas outras
tremularam, desde o dia 22 de Abril do ano de 1500, quando a
Esquadra de Pedro Alvares Cabral desembarcou nesta Terra
Abençoada por Deus.
Não eram representativas de nossa nacionalidade,
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mas com grande influência da vida dos colonizadores. Foram
erguidas a Bandeira da Ordem de Cristo; a Bandeira do
Principado do Brasil; a Bandeira do Brasil Holandês; a
Bandeira do Reino Unido de Portugal Brasil e Algarve; a
Bandeira do Reino e Imperial do Brasil; a Bandeira Provisória
da República do Brasil; e por fim a Bandeira da República do
Brasil que fora adotada através o Decreto n° 4, de 19 de
Novembro de 1889.
Com o projeto de Raimundo Teixeira Mendes e de
Miguel Lemos, os dois maiores lideres do positivismo no
Brasil e com o apoio de Benjamim Constant e Demétrio
Ribeiro, assim foi idealizada:
O campo verde caracteriza a esperança,
representando os ramos arrancados às árvores, que
significaram o primeiro objeto que funcionou como bandeira,
o imenso mar, literariamente verde e o estandarte dos
Bandeirantes.
O amarelo significa a riqueza mineral e, poeticamente,
o Sol, que nos garante condições de sobrevivência. O azul
simboliza nossa posição espiritualista no contexto da
civilização cristã-ocidental.
O branco representa nossa tradição de paz, o
ecumenismo religioso e o respeito pelas diversas opções
ideológicas de cada povo.
O losango representa a mulher em sua tarefa de mãe,
esposa e filha.
A esfera aprofunda nossa consciência planetária.
O Céu recorda o instante da vitória Republicana,
significando ainda nossa formação cultural, na esteira de
nossos valores cristãos - ocidentais, bem como a evolução de
um princípio interior, que nos impulsiona para perfeições cada
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vez mais ascendentes.
As estrelas reproduzem, a sua disposição, o aspecto
do Céu do Rio de Janeiro na Proclamação da República, em
sua versão primeira. O Cruzeiro do Sul lembra a maior parte
do Território Nacional no hemisfério sul, os primeiros nomes
de nossa terra e o arcabouço cultural que permitiu a
unificação da Nação num só País. A Zona Branca resume um
dos capítulos centrais da Astronomia Solar, bem como a
presença do Rio Amazonas.
A faixa diagonal significa a proclamação do Postulado
aceito de que o exercício do Poder não constitui privilégio e
decorre do Mandato Nacional da forma histórica em que se
inscreve. O dístico Ordem e Progresso, é um lema completo
"O Amor por principio, a Ordem por base e o Progresso
por fim". De inspiração positivista, é de natureza pacífica e
dinâmica, representando uma convocação geral aos
brasileiros para a arrancada irreversível pelo nosso
desenvolvimento. Representa ainda o culto pela nossa
língua, pois só existem três casos no mundo em que um
Idioma Nacional está inscrito na Estrutura Simbólica da
Pátria. Companheiros, Companheiras, Domadoras,
Companheiros Léo e Convidados! ... Saudando a Bandeira
do Brasil, estamos reverenciando a nossa Pátria; assumindo
o compromisso firmado por todos nós, brasileiros, que o
patrimônio legado pelos nossos ascendentes será
transmitido por inteiro aos nossos descendentes, sem que um
milímetro dele seja subtraído, seja qual for o preço. Nós
brasileiros, e em especial nós do Lions Clube Internacional,
estaremos sempre vigilantes em defesa dos nossos maiores
valores. Osculando-a respeitosamente, estamos selando
nosso juramento, à Bandeira do Brasil.
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