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O Leonismo selado pela linha da história carrega consigo dedicados Leões que 
solidificaram o “servir”, e um deles é o Valente Leão que trabalhou arduamente dentro de seu 
Clube, Distrito fez de sua vida uma Missão, Ação e Honra, é o PDG Arvelino Bini!  

Em diversas batalhas de serviço ao próximo vestiu-se da armadura do bem e alicerçou 
de esperança a vida dos desprotegidos mostrando a grandiosidade do nosso movimento.  

Com responsabilidade, amor aos serviços, dedicação, comprometimento, ética, 
carisma e fidelidade coroa seus dias como sócio e Fundador de Lions Clube Itajaí Verde Vale.  
Com suas cãs que mostram a experiência do servir desinteressadamente, este incansável 
Companheiro carrega consigo o sorriso cativador e o abraço amigo, com voz macia, que 
aconchega, como se dissesse a cada Leão: “aqui é o seu lugar” ou ainda “precisamos de sua 
força” para continuar a construir Bons Líderes!  

Companheiro Bini, demonstra que sabedoria e a audácia em desafiar o tempo, este 
mesmo tempo impiedoso que transformou as fortes mãos do audaz servidor da Pátria, em 
delicadas e frágeis, porém, possui em sua essência a “jovialidade” que coroou seus passos e 
continua a contagiar corações.  

Legados, possui incontáveis em sua caminhada! Desfraldou em alto e exuberante pico 
do Leonismo a bandeira da habilidade, do sorriso fraterno, das suaves e belas palavras de 
motivação, do conselho aos mais jovens.  

Para coroar sua trajetória majestosa ainda tens ao seu lado a mais doce e amável entre 
as companheiras: Zizinha. A humildade sempre foi companheira inseparável deste casal, que 
celebram juntos a compreensão, a cumplicidade, o respeito e o amor à Lions Clube.  

Não tens mais a energia de outrora, mas tornou-se o alicerce de muitos governadores, 
vice governadores, Clubes e de centenas de Leões, que ainda tem o privilégio de se orientarem 
sobre seus preceitos para o bem servir. 
Somos guiados pela experiência e sabedoria deste Valente Leão, que andou por savanas dos 
problemas sociais, cruzou pontes para fomentar um servir com equidade e construiu sua vida 
sobre belo sol do voluntariado.  

Todos os companheiros(as) de Lions Clubes lhes agradecem, que saibamos ter esta 
mesma força de vontade e fortalecer nossos ideais espelhados pelo estimado casal de 
Companheiros BINI E ZIZINHA!  

Nós, que formamos a grande família de Lions Clubes dizemos: que bom tê-los como, 
Companheiros, amigos e Mestre!  

 

 

Homenagem ao PDG Arvelino Bini: 

Esta Instrução Leonística, de autoria da CaL Luciane Wünsche,  
participou do Concurso de Instrução Leonística, 
promovido pelo Distrito LD-5 AL 2018/2019, que teve a sua classificação 
Final na Convenção do LD-5 em abril deste ano. 


