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Mensagem aos Associados da AGDL 

 

 Prezados Associados(as), Ex-Governadores(as) Distritais. 

 

Temos o prazer de cumprimenta-los, CCLL e CaLL Governadores, especialmente 

aos Ex-Governadores(as). A Associação Internacional de Lions Clubes agiu com 

sabedoria ao dedicar o mês de fevereiro aos Ex-Governadores, também conhecido como 

“PDG”. O Ex-Governador, de fato, é um líder que, durante certo período, dedicou o seu 

tempo, o seu trabalho, e o seu esforço com destemor, para cumprir a invocada missão 

criada por Melvin Jones, com o lema “Nós Servimos”.   Pois bem. A Associação 

Internacional de Lions Clubes é mundialmente reconhecida como a melhor organização 

não-governamental do planeta, graças ao plexo de atividades levadas a efeito pelos seus 

associados, notadamente, pelo Governador Distrital de plantão de ontem que, hoje, é 

conhecido como PDG. Falando-se de outro modo, na construção desse grande edifício de 

prestação de serviços benemerentes mundo afora, dessa grande e já centenária 

Instituição LIONS, milhões de tijolos foram levantados nos Distritos do mundo inteiro 

pelas mãos de seus associados, capitaneados pelos Governadores Distritais. O objetivo, é 

conferir a continuidade no tempo, da valorosa Associação Internacional de Lions Clubes. 

A esse propósito, também não esqueçam de se inscrever na 103ª. Convenção 

Internacional. Inclusive, se habilitando a votar.  

Estamos no mês de fevereiro. Por isso, a AGDL tem o prazer e honra de 

cumprimentar o seu associado, o grande e sempre festejado Ex-Governador(a). Tendo em 

vista, porém, o atual quadro da Pandemia, mais uma vez reiteramos nossas solicitações 

de permanentes e diuturnos cuidados frente ao Corona vírus que, aliás, já ceifou a vida 

de personalidades mundo afora, em especial entre os nossos grandes e inesquecíveis 

CCLL e CaLL Leões. 

Leonisticamente, o meu abraço fraterno.                                                             

Goiânia/GO, 05 de fevereiro de 2021 
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