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Os limites da 

Invocação a Deus 
 



DEFINIÇÃO 

 

 Invocação a Deus - É o pedido que 

fazemos a Deus para que Ele proteja 

nosso movimento, os seus membros e 

nossa pátria. 

  

 



 

“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.” 

 

 

Rosenete Karnoppe 



 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. 

 



 

 "Somos a maior organização ecumênica 

do mundo". Presentes em 206 países 

temos em nossos quadros incontável 

número de credos, religiões, filosofias de 

vida. Precisamos conviver em harmonia 

respeitando a opinião do outro.” 



 

    

 

 

 

Nosso  Código  de  Ética  prega 

que  o  partidarismo político  e o 

sectarismo  religioso não devem 

ser discutidos pelos associados 

nos clubes.  

Objetivo: 

evitar melindres e divergências. 

 



  

 

Propósito de Lions Internacional  

 

PROMOVER um fórum para livre 

discussão dos assuntos de interesse 

público, excetuando-se os assuntos 

de ordem política e religiosa, os quais 

não devem ser discutidos pelos 

sócios do clube 

 



 “Não podemos nos esquecer que 
temos pessoas que possuem crenças 
diferentes das nossas e como seres 
humanos e Leões, lutamos pela 
união e igualdade de todos os povos 
da Terra, então, temos que respeitá-
las.” 

CaL Rosinha Menezes 



 

Pontos que devemos evitar: 

 

  Invocação a Deus longa e às vezes até 
cantada. 

 

 Esquecer que estamos lidando com 
público diversificado  (cultura, religião, 
entre outros) 



Pontos que devemos considerar: 

    

    Nunca esquecer  que o objetivo comum 
que nos une é a inequívoca vontade de 
servir aos nossos semelhantes, de dedicar 
nossas energias para melhorar suas 
comunidades. 

 



Pontos que devemos considerar: 

    

    Nosso movimento se compõem de 
pessoas de diversos credos e, em 
respeito a essas diferenças, não devemos 
impor  nossa crença em uma  Invocação a 
Deus. 



Pontos que devemos considerar: 

    

    A Invocação a Deus deve ser um 
momento de união e agradecimento pelo 
trabalho realizado pelos associados do 
Clube, portanto, não deve ter cunho 
religioso a fim de evitar  
constrangimentos. 



Pontos que devemos considerar: 

    

 Vamos evitar saia justa e usar, apenas, o 
que o Protocolo Leonístico 
prevê: invocação a Deus. Devemos ter 
diplomacia  dentro e fora do nosso 
movimento. 



Pontos que devemos considerar: 
    

 Enquanto os Leões falam muitas línguas e 
professam muitas religiões e crenças 
políticas, todos subscrevem os objetivos e 
princípios éticos comuns. Invoquemos ao 
Deus Universal e que Ele esteja sempre 
presente em nossas vidas e reuniões. 
Assim seja! 

  



   “Por vezes sentimos que aquilo que 

fazemos não é senão uma gota de água 

no mar. Mas o mar seria menor se lhe 

faltasse uma gota.” 

Madre Teresa de Calcutá 



Obrigada! 

 

Cal Soraya Canuto de Andrade 

 

LC  “Frade e a Freira” 


