Ritualística Funeral
Distrito LC-6
Mensagem Leonística para o Funeral
Famíliares, membros da Família Leonística e Amigos do
( CL/CaL/DM ) _____________________________________________________________
“A vida dos mortos está na memória dos vivos.” Estamos aqui, hoje, unindo-nos à dor da
família enlutada, para nos despedirmos do ( CL/CaL/DM ) ___________________________
Reverenciar a memória de pessoas como essa é revigorar nosso próprio desejo de continuar
aqui na vida terrena para um dia, quem sabe, nos reencontramos em um outro mundo
nas sucessivas alternações na busca da perfeição, seguindo os desígnios que Deus nos
reservou em sua divina sabedoria.
Hoje o ( CL ou CaL ou DM ) ____________________________________, lançou-se para
uma vida mais elevada, para uma vida espiritual que sucede a vida corpórea, tal qual o dia
que sucede a noite.
Apesar da dor que se abate sobre nossas famílias, esse funeral deverá ser aceito com
serenidade e resignação, pois estamos celebrando a libertação da alma e sua volta à
verdadeira pátria.
Existem determinados momentos na vida que o tempo passa com incrível rapidez, e existem
outros em que a demora parece não ter fim.
Entre dois dias sempre haverá uma noite! Deus, em sua magnitude, nos dá horas alegres e
horas tristes. Devemos estar sempre preparados para receber tanto uma como a outra, pois
assim é a roda da vida.
A vida física é um curso para aprendermos a morrer corretamente conquistando o perfil de
pessoa especializada e livre das imposições da matéria.
No momento em que a vida chega ao seu declínio, quando nossa existência, semelhante à
página de um livro, vai voltar para dar lugar a uma página branca e nova, aquele que for
sensato consulta seu passado e revê seus atos. Feliz quem nessa hora puder dizer: meus
dias foram bem preenchidos.
Feliz quem aceitou as suas provas com resignação e suportou-as com coragem! Esses,
macerando a alma, deixaram expelir tudo que nela havia de amargo e fel.
Esse, com certeza, foi o modo de vida do ( CL/CaL/DM ) ____________________________
Especialmente na prestação de serviço desinteressado que é o mote de conduta no
movimento Leonístico.
Para todos nós quem está partindo ainda está aqui, e responderemos “presente”, em uma
única voz, à medida que seu nome declinado:
( CL/CaL/DM ) _____________________________________________________________
(Todos repetem uma única vez) PRESENTE!
Preparativos 1- O Clube deverá designar um companheiro para a função de dirigir o ritual quando houver o
evento fúnebre, ficando responsável pelo aviso aos companheiros e de todo o preparo do ambiente de
conformidade com o modelo de protocolo abaixo:
2- Cobrirá a Urna Fúnebre com a Bandeira do Lions Clube;
3- Trinta minutos antes da saída do féretro, todos os companheiros deverão estar à volta da Urna Fúnebre,
devidamente uniformizado (quando o clube tiver uniforme) ou no mínimo com seus respectivos distintivos;
(Colaboração do CL Antonio Domingos Andriani, PDG 1997/1998 do Distrito LC-6, e membro ativo do Lions
Clube de Ribeirão Preto-Jardim Paulista)

