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O LIONS CLUBE E O ALTRUISMO 
 

O que é ser altruísta? 
 

Altruísmo é um tipo de comportamento encontrado em seres humanos e outros 

seres vivos, em que as ações voluntárias de um indivíduo beneficiam outros.  
Portanto, ser um “ser” altruísta é pensar nos outros antes de pensar em si 
próprio. Nós Leões, possuímos esta atitude de amor ao próximo e solidariedade 
caracterizada pelo conjunto de nossas disposições coletivas de nos dedicarmos 
uns aos outros. 
 O conceito de altruísmo tem a importância filosófica de referir-se às 
disposições do ser humano, indicando que o homem pode ser, e é, bom e 
generoso naturalmente, sem necessidade de intervenções culturais, crenças, 
etc. Em Lions, esta consideração altruísta faz parte do nosso “eu”, de nossa 
inteligência e da nossa sensibilidade. 
 Neste ponto importante, somos sem dúvida, altruístas como Leões 
participantes de nossos serviços à comunidade, e somos particularmente 
pessoas solidárias por natureza. Nós, participantes do Leonismo, autênticos 
Leões, não somos liderados por crença nenhuma e sim pelo nosso espírito 
humanitário de bem servir com alegria e entusiasmo.   
 Na autenticidade leonística que desfrutamos, deixamos sempre o 
egoismo de lado e nos dedicamos a prestar serviços humanitários a pessoas e 
entidades que necessitam do Lions Clube. A atenção especial ao nosso Código 
de Ética; a nossa generosidade filosófica de vida e ao nosso amor próprio, 
propicia a nós Leões, nos doarmos em campanhas, mutirões e outras ações 
altruísticas.   
  Somos Lions com desejos de sermos úteis. Para tanto, temos a dádiva 
de possuirmos um dom altruísta vindo de Deus para que pratiquemos o servir 
aos que dele necessitam. Lembremos sempre que ao praticarmos a 
generosidade a outrem, estaremos retribuindo dádivas recebidas.  
 

             PDG Sidônio Luiz R. Cassol, 
    Assessor de Instrução Leonística e Leão Mentor – Distrito LD-5, 
                       Presidente do Lions Clube Cidade de Joinville - AL 2018/19. 
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sidoniorc@yahoo.com.br – Cel. 47 992598774  - autor da Cartilha do Leão, à venda  – Palestrante motivacional; 
          Parapsicólogo com CDs de Relaxamento autoral, texto e voz: “Relaxe e Viva um Horizonte de Felicidades” 


