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5) Primeira sugestão de juramento

“Como você manifestou o desejo de se afiliar a este
clube e a Lions Clubs International, peço-lhe a fineza
de repetir o seguinte juramento:

Aceito me afiliar ao Lions Clube de ______________
sabendo perfeitamente que essa afiliação me incentiva
a participar de funções do clube. Farei tudo que
estiver ao meu alcance para acatar o Código de Ética
do Leão e prestar uma justa contribuição aos
programas do meu clube, distrito e Lions Clubs
International.

Agora o Companheiro é sócio do Lions Clube de
_____________. O seu padrinho colocará agora na sua
lapela o distintivo de Leão, símbolo da sua afiliação ao
clube.”

Segunda sugestão de juramento

“Como você manifestou o desejo de se afiliar a este
clube e a Lions Clubs International, peço-lhe a fineza
de responder às minhas palavras com as palavras
“aceito” ou “prometo”.

Você aceita se afiliar ao Lions Clube de _____________
sabendo que essa afiliação o incentiva a participar em
funções do clube?

- Aceito -

Você promete fazer tudo que estiver ao seu alcance
para acatar o Código de Ética do Leão, assistir às
reuniões com regularidade e dar a sua contribuição
aos programas do clube, distrito e Lions Clubs
International?

- Prometo -

Agora o Companheiro é sócio do Lions Clube de
___________________. O seu padrinho colocará agora
na sua lapela o emblema Leonístico, símbolo da sua
afiliação ao clube.”

Terceira sugestão de juramento

“Eu, ________________________, na presença dos sócios
do Lions Clube de _______________, prometo cumprir
os Estatutos e Regulamentos do clube e de Lions Clubs
International, comparecer regularmente a todas as
reuniões, apoiar e ampliar os interesses do clube em
todos os seus empreendimentos e prestar uma
contribuição financeira justa ao clube.

Declaro ainda que ajudarei a manter, aumentar e
reforçar o quadro social do clube. E mais, ajudarei o
clube servindo ativamente nas comissões e em outros
cargos onde meus esforços são necessários e que
colocarei em prática os princípios do Código de Ética e
os Objetivos de Lions Clubs International.

Pelo poder a mim concedido por Lions Clubs
International, declaro que você foi devidamente
empossado como Companheiro Leão em Lions Clubs
International.

Parabéns!”

6) Entrega do distintivo

(O padrinho coloca o distintivo na lapela do novo sócio)

“Agora, peço que o padrinho, Companheiro, responda
às minhas palavras com um simples “Prometo”.

O Companheiro promete cumprir com as seguintes
obrigações?

• Ser um mentor do seu novo Leão;
• Fazer com que o novo sócio se sinta bem-vindo;
• Apresentar o novo sócio a todos os sócios do

clube;
• Dar ao novo sócio informações sobre o clube,

seus dirigentes e estatutos;
• Providenciar sessões de orientação sobre o

Leonismo;
• Estar pronto para responder a qualquer pergunta

que possa surgir;
• Incentivar o novo sócio para debater com você

qualquer problema que tenha surgido e se
oferecer para encontrar possíveis soluções;

• Ajudar o novo sócio a se tornar um Companheiro
extraordinário.”

- Prometo -

7) Declaração final

“Companheiro _________________________ (inserir o
nome do novo sócio), use este emblema com orgulho,
pois ele representa a sua afiliação na maior organização
de clubes de serviço do mundo; uma associação que tem
a tradição de atender às necessidades em todas as partes
do mundo.

Aceite os meu parabéns e boas-vindas à maior
organização de clubes de serviço do mundo... a
Associação Internacional de Lions Clubes.

Em nome do clube, passo às mãos do Companheiro o
certificado oficial de sócio e o kit de novo sócio que
contém materiais que o ajudarão a iniciar com sucesso a
sua vida como Leão.

Estamos todos satisfeitos e orgulhosos de contar com
você como Companheiro do Lions Clube de 
_______________________________.”

Cerimônias de 

Posse para Novos Sócios



Sugestão da ordem a ser seguida na cerimônia 
1. Comece convidando cada um dos novos sócios e os

seus padrinhos para irem à frente da sala.

2. Dê as boas-vindas a todos os participantes e expresse
a alegria que você sente com a presença de todos.

3. Apresente um breve histórico de Lions Clubs
International.

4. Apresente um breve histórico do clube e das
atividades em andamento.

5. Conduza o juramento.

6. Entregue o distintivo.

7. Encerre a cerimônia com o seguinte: mensagem de
boas-vindas ao Leonismo em nome do clube e do
distrito; entrega do kit de novo sócio e explicação das
responsabilidades do padrinho.

Sugestões de discursos para a solenidade 

A seguir apresentamos mensagens para as diferentes
etapas da cerimônia de posse, conforme descrito na
sugestão acima da ordem a ser seguida na cerimônia de
posse. Mudanças podem ser feitas na redação a fim de
refletir os costumes locais e mais informações podem ser
acrescentadas ou preparadas de acordo com o estilo de
comunicação do orador.

1) Abertura dos trabalhos 

Vamos começar a nossa Cerimônia de Posse de Novos
Sócios, na qual empossaremos __________ novos sócios
no nosso clube. Neste momento, gostaria de chamar cada
um dos novos sócios e seus padrinhos. Ao chamar os
nomes, peço que os padrinhos e os novos sócios se
levantem e venham aqui à frente. Por favor, deixem para
aplaudir depois que todos os nomes forem anunciados.
Muito obrigado. (Inserir os nomes dos novos sócios e
dos padrinhos.)

2) Boas-vindas 

Senhores e senhoras, em nome dos dirigentes e sócios do
Lions Clube de __________________, quero expressar o
prazer que sentimos com a sua presença nesta reunião.
Vocês foram convidados para se tornarem sócios e
estamos extremamente orgulhosos por terem aceito o

Cerimônias de Posse 
para novos sócios 

Acerimônia de posse simboliza o início da carreira
de um sócio como Leão. Esta cerimônia é também
um elemento chave para a conservação do sócio.

Uma cerimônia de posse bem planejada, seguida de uma
orientação e do envolvimento nas atividades do clube,
manterá o novo sócio interessado e envolvido no clube
(ou – ajudará o novo sócio a sentir que é uma
importante parte do clube.)

Embora, em geral, o presidente do clube seja o
encarregado da cerimônia de posse, é certamente
apropriado convidar um ex-dirigente internacional ou
distrital, um assessor da comissão de sócios do clube ou
um Leão antigo e muito respeitado pelo clube para
conduzir a cerimônia.

A solenidade de posse de novos sócios varia de acordo
com os costumes locais ou com as atividades do clube e
do distrito. É importante adaptar a cerimônia de posse
de novos sócios à categoria de sócios afiliados. Ao
planejar a cerimônia, é importante ter em mente que ela
deve ser cercada de dignidade e de significado para os
participantes.

A seguir encontram-se algumas idéias para criar uma
solenidade de posse apropriada e significativa. Além
disso, apresentamos sugestões dos discursos para cada
etapa da cerimônia.

convite de afiliação em nosso clube e em Lions Clubs
International.

A afiliação em um Lions clube é um privilégio. Vocês
estão se unindo à maior e mais ativa organização de
clubes de serviço do mundo; um grupo de mais de 1,4
milhão de homens e mulheres em __________ clubes
em __________ países e áreas geográficas, que se
dedicam a provocar uma diferença. Através da sua
afiliação, vocês ajudarão o nosso clube a dar assistência
às pessoas carentes em nossa comunidade e em todas
as partes do mundo.

3) História de Lions Clubs International 

Você está se tornando parte de uma ilustre história de
serviço humanitário que teve início em 1917, quando
Lions Clubs International começou como um sonho de
Melvin Jones, um corretor de seguros de Chicago. Ele
acreditava que os clubes locais de homens de negócios
deveriam ampliar seus horizontes, deixando de lado as
atividades de ordem estritamente profissional, para
dedicar-se à melhoria de suas comunidades e do mundo
em geral.

O clube ao qual Melvin Jones pertencia, o "Business
Circle of Chicago", concordou com a idéia. Após
contatos com grupos semelhantes nos Estados Unidos,
uma reunião de organização foi marcada para 7 de
junho de 1917, no Hotel LaSalle, em Chicago, Illinois,
EUA. O novo grupo adotou o nome de um dos grupos
convidados, "Associação de Lions Clubes" e, em outubro
daquele mesmo ano, foi realizada uma convenção
nacional em Dallas, Texas, EUA. Esta convenção contou
com a participação de 36 delegados representando 22
clubes provenientes de nove estados. Aí começou a ser
definido o que viria a ser a associação. Foram
aprovados os estatutos, regulamentos, objetivos e o
código de ética.

Desde aquele modesto começo, os sócios dos Lions
clubes têm dedicado o seu tempo e talentos para
atender a necessidades onde elas existem. Os Leões se
dedicam principalmente a servir os cegos e os
deficientes visuais, um compromisso assumido depois
que Helen Keller desafiou os nossos sócios a se
tornarem os "paladinos dos cegos na cruzada contra a
escuridão" durante a convenção de 1925, realizada em
Cedar Point, Ohio, EUA. 

O nosso lema, “Nós Servimos”, é um exemplo perfeito
da dedicação que os Leões do mundo todo sentem de
ajudar os carentes. A sua afiliação no Lions Clube de
____________ nos ajudará a manter esta tradição de
serviço por muitos anos ainda.

4) História do Lions Clube local

O nosso clube foi fundado em ________________ (ano).
Durante todos estes _________ anos temos servido
incansavelmente os carentes de ________________
(sua cidade). Com projetos que vão desde
____________________ até ________________________
o Lions Clube de _____________________________ está
comprometido a trazer os serviços inigualáveis de
Lions Clubs International à nossa comunidade.
(Acrescente informações relevantes sobre o seu clube
e o trabalho exemplar que tem sido desenvolvido na
sua comunidade.)

O seu clube pertence a Lions Clubs International, a
maior organização de clubes de serviço do mundo,
fundada em 1917 e composta de 1,4 milhão de sócios
que pertencem a 45.000 Lions clubes em todas as
partes do mundo. Durante a sua brilhante história,
Lions Clubs International tem prestado serviços sem
paralelos a mais de 192 países e áreas geográficas do
mundo e em todos os continentes.

Você descobrirá que a afiliação em nosso Lions clube
lhe trará muitas oportunidades de crescimento pessoa.
Você sentirá a recompensa de trabalhar como
voluntário, terá a oportunidade de desenvolver suas
habilidades de liderança, de comunicação e de
organização. Você pode também fazer amizades que
durarão pelo resto de sua vida, se encontrará com
Leões de todos os cantos do mundo e contribuirá com
idéias que ajudarão o nosso clube a ser mais valioso
ainda para a nossa comunidade.

A sua afiliação no Lions Clube de ___________________
nos ajudará a dar assistência a um maior número de
pessoas carentes, tanto na nossa comunidade como
nas comunidades mundiais. Os dirigentes e sócios
deste clube estão emocionados porque você decidiu
nos ajudar a continuar o legado de Lions Clubs
International melhorando a vida dos carentes e
tornando a nossa comunidade um lugar muito melhor
para viver.

A cerimônia de posse simboliza o início da carreira de um sócio como Leão. 


