Qual é o seu sentimento ao encarar os desafios que o movimento proporciona?
Ao receber o convite para participar do LEO Clube já senti aquele frio na barriga, pois
sabia que fazer parte de um movimento tão grandioso e bem visto na sociedade não seria uma
tarefa nada fácil, porém ao escutar sobre os trabalhos que o Clube realizava na sociedade e a
união que existia entre os jovens que dele faziam parte, esses motivos me cativaram a conhecer
o grupo e entender o porquê esses jovens trocavam seus finais de semana com amigos por
reuniões e campanhas.
A semana de espera foi muito longa e repleta de ansiedade. Em fim o grande dia
chegou, mal sabia eu que no primeiro dia já enfrentaria uns dos meus maiores medos e desafios,
a temida apresentação em público para toda aquela galera ansiosa que esperava que em mais
um jovem despertasse a disposição e alegria em ajudar o próximo. Vencido o primeiro desafio,
ao longo do tempo foram chegando outros desafios que tive a sorte de poder enfrentar eles em
reuniões, eventos, campanhas junto com meu Clube que sempre deu espaço e me ajudou a
vencer os meus receios mostrando que todo mundo pode se tornar um líder, basta correr atrás,
não ter medo de errar e ser humilde em pedir ajuda a alguém com mais experiência.
Hoje sou muito grata ao meu Clube ao ter me dado a oportunidade de ajudar o próximo,
por ter me estimulado a enfrentar meus medos e além disso ter me mostrado que sou capaz de
ajudar tanto em campanhas, eventos e até mesmo ter um cargo dentro do Clube. Também devo
muito do meu crescimento pessoal ao esse movimento que graças a ele eu aprendi me colocar
no lugar do próximo e ajudar sem olhar a quem e não esperar nada em troca.
Então agarrem essa chance com unhas e dentes porque estar nesse movimento gigante
não é para todos. Sempre ajudem no que for possível e nunca, nunca neguem cargos pois
agregar algum conhecimento seu ou ajudar de alguma forma é maravilhoso.
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