
 

 

 

 

Acreditar é a força 

 

Há situações em nossas vidas que muitas vezes são encaradas por nós com “eu não 

sou capaz”. Mas afinal, o que é ser capaz? Capacidade não é somente habilidade para realizar 

algo, capacidade vai além, é vocação, é saber superar aquilo que nos leva para trás e não nos 

impulsiona. Ser LEO é saber encarar os desafios e realiza-los com amor no coração. É saber 

enfrentar uma página por dia deste grande movimento que tanto colabora para a humanidade.  

Crescimento, é isso que nos motiva para vencer os obstáculos. Gratidão é o que nos 

move a cada desafio. Cada sorriso no rosto, cada abraço apertado e a cada muito obrigado 

que é dedicado, é o que sustenta os próximos desafios a serem encarados. Encarar é viver, é 

saber que limites são apenas degraus para uma escalada final, um objetivo maior do que 

qualquer tropeço da vida. Há cada desafio proporcionado nasce um sentimento de “eu sou 

capaz, eu posso realizar”.  

Ser LEO Clube me ensinou que nenhum desafio é tão grande que eu não possa 

supera-lo, é reconhecer que existem muitos propósitos para a vida e que se feitos com amor, 

dedicação e carinho, no final tudo isso será recompensado. Gratidão é o segredo de tudo, 

tanto para as coisas boas realizadas quanto para aquelas que deixaram lições. 

Responsabilidades são necessárias para que possamos crescer e desafiar novos desafios para 

nossa vida, é estar no controle e tomar as decisões, pois tudo que for feito um dia, num futuro 

será retornado para a sua vida, é a lei do retorno, se hoje eu sou compreensivo e grato é por 

ser LEO, é por ter a oportunidade de ajudar o próximo sem esperar nada em troca, é ter 

empatia com o sentimento do próximo.  

Obrigada LEO Clube Sananduva e a cada integrante desse maravilhoso clube, vocês 

fazem parte do meu crescimento pessoal, os desafios deste clube me motivam a ser melhor 

sempre!  

C. LEO Eduarda Marin  

LEO Clube Sananduva  


