
 

 

 

Qual é o seu sentimento ao encarar os desafios que o movimento proporciona? 

 

Somos desafiados desde o momento em que abrimos os nossos olhos para o mundo, 

desde os primeiros passos até a vida adulta, onde nos tornamos seres responsáveis por nossas 

ações, onde escolhemos quem queremos ser e como queremos ser e isso, já se torna um desafio. 

Nossas escolhas são o resultado da nossa personalidade e também do nosso futuro e, tenho 

mais que certeza que a escolha em ser LEO já nos torna diferente do restante do planeta.  

 Aqui aprendemos que ser a diferença é ser a peça fundamental, em que errar 

não se torna o fim do mundo, onde os valores são compartilhados, experiências são vivenciados 

e, principalmente, os desafios são cumpridos. Aqui, nós sempre encontramos um modo de 

encará-los que seja descomplicada e leve, sem aquela pressão do mundo a fora que nos obriga 

a ser cem por cento quase sempre.  

 A nossa geração precisa se autoconhecer e se auto avaliar, saber sobre os seus 

sentimentos e aprender a controla-los, entender como o seu corpo reage e como a mente 

trabalha diante de algum desafio, seja simples ou complicado. Aos poucos vamos 

compreendendo como o mundo funciona e entramos em uma realidade pelo qual necessitamos 

que sócio emocional esteja equilibrado para que as escolhas, decisões e ações sejam feitas sem 

desenvolver estresse e desespero. E o LEO faz isso, ele nos guia e em cada campanha nos 

ensina de uma maneira diferente, a cada cargo nos transmite uma mistura de variados 

sentimentos e também, nos proporciona a sentir os desafios e a mantermos tudo em equilíbrio, 

aprendemos tudo na prática.   

 E digo ainda, que não existe orgulho maior do que finalizar uma campanha ou 

ganhar reconhecimento pelo que você fez. Por mais cansativo que um desafio imposto possa 

demonstrar, no final, temos aquela certeza de dever cumprido, daquele alívio em realizar mais 

um. Somos movidos por isso, deveríamos ser mais gratos aquilo que nos faz crescer e evoluir, 

e quando não der certo, que possa servir sempre de aprendizado, porque a vida é assim, desse 

jeito, num dia você erra e no outro você acerta, são altos e baixos e precisamos aprender com 

os nossos sentimentos sobre eles.   
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