Desafiar-se é crescer.
Muitas pessoas, por medo e insegurança, ficam presos à sua zona de conforto e
fogem dos desafios, pois acreditam que não serão capazes de superá-los. Assim,
dificilmente conquistam seus objetivos, porque os deixam apenas como sonhos,
como se fosse algo distante e talvez impossível,. O medo de tentar faz com que
desperdicem oportunidades incríveis que o próprio movimento proporciona.
Todos nós gostamos de ficar em nossas zonas de conforto sem que nada nos
incomode, porém a vida e o LEO Clube está sempre em movimento e para
evoluirmos precisamos encarar os desafios que vão surgindo.
Aceitar os desafios que o movimento te impõe é crescer como C.LEO. A cada
vitória, a cada campanha, atividade, reunião realizada com sucesso nos tornamos
mais sábios, corajosos e experientes. Estes desafios são fontes inesgotáveis de
aprendizado e encorajamento. Desde apresentar uma invocação à Deus até presidir
um Clube, um Distrito ou qualquer posição que você almeja assumir dentro do
movimento. Aceite os desafios que o LEO lhe apresenta! Com certeza serão muito
importantes para o seu crescimento tanto dentro do Leoísmo quanto pessoal.
Todos nós passamos por desafios. Nosso primeiro desafio é quando somos
empossados em frente aos demais companheiros como associados e, ao longo da
nossa trajetória Leoística vários desafios irão surgindo. Mas, é da maneira que
iremos enfrentá-los que irão decidir se estes virão a acrescentar de maneira positiva
ou não em nossas vidas. Quanto mais nos dedicarmos e nos esforçarmos ao
superá-los, mais aprendemos e potencializamos nossas habilidades e sentimentos
de companheiro LEO. Digo isso porque o LEO é um desafio constante e é este que
nos traz força, impulso, coragem e aprendizado para seguir em frente.
É importante lembrar que aquelas situações em que falhamos e nos levaram a
uma certa insegurança, também podem proporcionar algo muito positivo, o
aprendizado. Pois o ser humano aprende tanto com seus erros como com os seus
acertos.
O LEO é cheio de desafios e é necessário aprendermos a aceitá-los de coração
aberto, para que consigamos usá-los da melhor forma e desfrutar de todos as
oportunidades únicas que o movimento pode nos oferecer. A cada desafio

enfrentado nos sentimos ainda mais experientes para encarar um outro novo
desafio, prontos para buscar ainda mais conhecimento para alcançarmos nossos
objetivos, para nos desenvolvolvermos como voluntários e terminarmos cada
atividade gratos e com sensação de dever cumprido.
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