Qual é o seu sentimento ao encarar os desafios que o movimento proporciona?
Ser um Companheiro LEO é um desafio, a partir do momento em que decidimos entrar
para o movimento estamos nos desafiando de uma maneira grandiosa. Não somente pelo fato
da bondade, mas também por todas as vezes em que vamos ter que desafiar-se a coordenar uma
campanha, a ser empático, a esquecer o quanto estamos nos sentindo cansados e continuar o
trabalho com um sorriso no rosto.
No momento em que você se torna um Amigo LEO a caminhada no movimento
parece perfeita, porém quando nos deparamos com o primeiro desafio que é decidir ações
positivas de impacto na sociedade em um grupo repleto de pessoas que buscam a liderança
através de um objetivo comum, percebemos e nos desafiamos a nos colocar no lugar do outro
e ao mesmo tempo expressar nossas ideias. Parece muito fácil né? Mas não é tão simples assim.
Não conseguimos escolher um desafio no LEO para falar sobre ele, pois todas
são de grande impacto para quem está buscando seu desenvolvimento pessoal, chegar atrasado
em casa no dia da ceia de natal é um deles, abrir mão de estar com a sua família em um momento
tão importante para entregar um presente a uma criança que aguarda ansiosa por ele, para mim
isso sim é um desafio. É um desafio, pois é um misto de sentimentos e escolhas, é conseguir
estar presente para sua família e ao mesmo tempo para uma família que você nunca teve nem
ao menos um contato. Por isso que ser LEO um grande desafio, é conseguir e querer doar uma
grande quantidade do seu tempo para dedicar-se ao desconhecimento da melhor maneira
possível, é vencer o cansaço, é guardar os próprios problemas e ajudar o próximo.
E para quem diz que trabalho voluntário não tem pagamento, é porque nunca
realizou o mesmo. O sorriso de uma criança, o abraço de uma pessoa, as lágrimas de emoção
de uma família, isso sim é algo que não se consegue mensurar valor financeiro, pois esse
sentimento transborda nossos corações leoísticos.
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