Qual o seu sentimento ao encarar os desafios que o movimento
proporcionam?
Quando entrei no LEO, não sabia ao certo o que estava procurando, nem o
porquê de eu estar ali no meio de tanta gente. Com o decorrer do tempo, eu
descobri! Passei a ver o mundo de outra forma, além de criar um vínculo enorme
com os Companheiros, o qual hoje posso designar como minha segunda família. O
maior desafio de ser um voluntario é o tempo, no mundo moderno com nossas vidas
extremamente ocupadas, raramente achamos tempo para pensar no próximo, no
entanto, existem pessoas ao nosso redor que necessitam não somente de bens
materiais, mas sim, são carentes de atenção, um sorriso, um abraço, pequenas
coisas que fazem totalmente a diferença. Cada ação em prol do próximo me traz um
jubilo, uma alegria, não uma alegria passageira mas sim permanente. Muitas vezes
somos questionados sobre qual o sentido de ajudar sem receber nada em troca?
Para muitos é uma situação bastante clichê, mas vocês já ajudaram alguém, e
desse alguém receberam o maior dos sorrisos e um abraço aconchegante? Essa é
a nossa maior recompensa dentro do clube, o que reflete em nos um sentimento de
gratidão, de missão cumprida! Quando se é um voluntário a maneira de sentir o
mundo não é mais a mesma. Isso porque estando nesta condição, começamos a
reparar o entorno e as demandas das pessoas, consigo aprimorar a minha
sensibilidade, para entender os problemas sociais, consigo melhorar a minha
capacidade de escutar as dores dos outros, e poder se colocar no lugar das
pessoas. O desenvolvimento pessoal, vai ser algo realmente enriquecedor durante
essa experiência. O que realmente me deixa feliz é, ver que pessoas ainda queiram
fazer parte desse movimento, LEO Clube não é um hobby, eu, você, não somos
LEO somente quando usamos a camiseta do clube, a sociedade em si nos conhece
como a pessoa que faz parte do movimento, somos LEO 24 horas por dia. Palavras
não são o suficiente para exprimir o efeito do voluntariado, só quem tem a
experiência e vive toda essa energia do bem, sabe o sentimento de gratidão que o
movimento nos proporciona. E como dizia Gandhi, “Seja a mudança que você quer
ver no mundo”.
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