Novas Vozes para 2021-2022
Liderança, Quadro Associativo, Serviço e Marketing
Para compartilhar sua história, digite sua resposta e retorne ao Governador de Distrito para assinatura. O Governador
de Distrito então a enviará a LCI para consideração. LCI pode entrar em contato com você para obter informações
adicionais da história, portanto, forneça o melhor endereço de e-mail apenas para fins de contato do Novas Vozes.

Nome: Emília Fernanda Santana de Rezende



Leo

Leão

Endereço de e-mail: emiliafernanda@gmail.com
Distrito: LC-4
Categoria de indicação

Clube: Lions Clube de Lafaiete Centro


Marketing  Quadro Associativo  Serviço

Liderança

Parabéns! As realizações que você fez durante seus anos como Leão ou Leo lhe renderam o título de uma
Nova Voz para 2021-2022 pelo seu Governador de Distrito. Você foi escolhido como Leão/Leo com idéias
novas e inovadoras nas áreas de marketing, quadro associativo, liderança ou serviço.
Gostaríamos de ouvir a sua história! O que o atraiu para o Lions Clubs International, o que mais gosta em
ser Leão, o que você acha que é a sua maior conquista, e para que nova ideia ou realização você foi
escolhido como indicado para a sua categoria – marketing, quadro associativo, serviço e liderança?
Compartilhe sua história abaixo:
“Toda história no leonismo é importante porque, de alguma forma, Lions mexe com as pessoas e mexe na
vida das pessoas.
Hoje relato minha história.
Tenho o orgulho em ser companheira e filha de um casal de Leões.
Acompanho as atividades de meu clube desde quando meus pais foram convidados a se tornarem leões.
Participávamos indiretamente, eu e meus irmãos, dos serviços, pois o empenho dos meus pais em fazê-los
sempre nos envolvia.
Passei a viver as causas, a entender os propósitos e a me maravilhar com os resultados das ações, mas a
paixão com que meus pais propagavam nosso lema, me encantava! NÓS SERVIMOS!
Há dois anos ingressei no movimento, ao lado do meu marido Gustavo - hoje presidente do nosso clube -,
exatamente na mesma época em que meu pai foi eleito o 2nd VDG de nosso distrito. Passei, então, a
vivenciar Lions de dentro e a ver, na relação com outros clubes e no distrito, como o Lions é importante!
Um movimento que faz os olhos de meus pais brilharem, faz com que nossa vida seja útil pelo servir e faz
com que nossos corações se aqueçam com o resultado alcançado em cada projeto.
Lions é muita coisa.
Lions é vida! Lions é motivação! Lions é força!
Através do nosso movimento, conseguimos mudar a vida de muitas pessoas, mas mudamos,
principalmente, as nossas vidas!
Há 03 meses, a covid entrou em minha casa e acometeu a minha família. Ela levou nosso alicerce, nossa
força e nossa segurança diária; levou a leveza da nossa vida; levou meu pai, um grande Leão... Nossas vidas
ruíram ...

No entanto, Lions é também amor... E o amor transforma... O amor impulsiona... E foi esse amor pelo
leonismo que fez com que minha mãe aceitasse a missão de guiar nosso distrito neste ano leonístico.
Uma pessoa forte, corajosa, íntegra, humana e amorosa.
Uma pessoa que aceitou o desafio de gerir nosso distrito para levar o legado que sonhou junto com seu
MAIOR AMOR. Um exemplo!
Lions é exemplo! E este o exemplo que busco seguir.
O zelo e a dedicação com que vivemos o dia a dia no leonismo enchem meu coração, não só como filha,
mas como companheira de clube, companheira de serviço e me fazem acreditar ainda mais nessa missão!
Que sigamos em frente, mesmo diante do desânimo ou da dificuldade que nós Leões, às vezes,
enfrentamos. A caminhada é longa, os obstáculos não são poucos, mas a satisfação do dever cumprido
engrandece o servir.
Somos vozes, somos mãos, somos corações que transformam amor em serviço!”
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Esperamos aprender com o seu tempo como Leão/Leo e compartilhar o máximo de histórias possível
através de páginas relevantes de LCI no Facebook, páginas da web, resumos, boletins e webinars. A
esperança é em inspirar Leões e Leos!!!
Ao enviar uma história, você sabe do compartilhamento dela para fins organizacionais. Se você tiver uma
foto sua e quiser compartilhá-la, por favor, envi-a. Pode ser uma foto formal de rosto, uma foto de perfil
informal ou uma foto sua em serviço.

15/09/2021
Assinatura do Governador de Distrito

Data

*Se o formulário for enviado pelo e-mail registrado do Governador de Distrito, isso se qualifica como assinatura.

Se você tiver alguma dúvida sobre o processo de envio da história ou sua indicação, entre em contato
com newvoices@lionsclubs.org ou ligue para 630-468-7084
Obrigado por compartilhar sua história e sugestões do Novas Vozes!!
DA-NVS22.PO 6/2021

