LIONS CLUBE DE SÃO LUIS - SÃO FRANCISCO
Aos companheiros/as Leão do Distrito LA-6

23 de abril dia do Leonismo Maranhense
Data do natalício de Clementino Moura
Texto definitivo

Não há instituição forte sem um líder. Não há uma pátria sem heróis. Não existe
memória sem a sua história. Ao longo dos anos passamos a buscar, como quem procura
uma agulha no palheiro, assuntos e acontecimentos ocorridos dentro de um tempo para ser
colocado no sacrário das nossas lembranças, as pérolas das tradições, do heroísmo que
sacramenta os tempo épicos que fazem a historia de um povo.
O Lions Clube dá exemplos magníficos quando guarda na alma e no coração a
fisionomia de seus líderes, seu tempo, data de nascimento e sua imagem, para formar o
museu da imagem e também do som, dos que passaram por esta vida construindo a catedral
do leonismo. O templo leonistico que eles construíram é para nós e para as gerações
porvindouras, de um magnífico valor, para o saber leonistico e para o eterno servir.
Os primeiros Clubes de Lions que surgiram nos Estados que formam o Distrito LA-6
e por seus clubes, deveriam não somente guardar na lembrança o heroísmo dos feitos, mas,
também, guardá-los em sua materialidade para a visão dos pôsteres, a imagem papável,
materializada na espetacular grandeza do servir.
“Nós Servimos” não é uma marca, é um símbolo, que trabalha na busca da solução
das sociedades marginalizadas.
Quando nós alcançamos o estágio maior da sabedoria humana, para compreender
profundamente de que eu só existo por que você existe e um é para o outro a mesma
matéria prima, consciência inigualável de que a vida só pode ser vivida se for a dois, pelo
menos.
E, quando também nós alcançarmos o estágio de vida e de consciência na sublime
expressão maior de que eu tenho um pai que é Deus, na verdade “nada me faltará.”
Com essas consideração reverencio a figura magistral de Benedito Clementino de
Siqueira Moura o fundador do leonismo no Estado do Maranhão, e, em razão de ter fundado
o primeiro clube de Lions em terras gonçalvinas, ou seja o Lions Clube de São Luis –
Centro, e por ter sido o seu primeiro presidente, e primeiro governador, conselheiro
internacional, é que eu quero lembrar que o dia 23 de abril, data do natalício de
Clementino, foi escolhido como o dia do leonismo maranhense, que vai se perpetuando
pelo tempo e se revigorando a sua imagem pela nossa fé e pelo nosso espírito de
grandiosidade.
Clementino Moura, um nome para a história, que o tempo não gastará.

Salve a Paz!!!

Salve o Servir!!!

Saudações leonisticas,
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