O movimento LEO
LEO: toda vez que eu ouvia essa palavra ou via essas letras em algum lugar eu
pensava: por quê? Aí, observava as fotos nas redes sociais e refletia: como?
Muitas vezes encontrava ações belíssimas pelas rua com a camiseta estampada
LEO Clube Jugendverein e eu percebi que eu queria aquilo, eu queria ajudar. Aliás,
eu precisava ajudar! E eu também precisava ajudar a mim mesmo, já que estava
muito acostumado à mesmices.
Então um dia eu resolvi buscar entender o que era aquilo através de uma amiga que
começou a apresentar-me um mundo novo. Tudo que é novo é mais divertido e eu
tinha de quebrar a rotina que estava me deixando atordoado. Garanto que minhas
expectativas era muito menores até encontrar o que eu encontrei. Quando fui
aprovado para participar como pré-LEO eu tive que me mostrar. Me mostrei. Já no
começo participei de dois grandes projetos e no primeiro eu já imaginava como seria
entregar alimento pra quem pouco tinha. Estávamos lá pedindo arrecadações e eu
podia ver no olhar das pessoas: quem menos tinha é quem mais dava. E se eu tinha,
eu também poderia dar!
Oportunidade talvez tenha sido a base para tudo isso. Eu agarrei a oportunidade e
nela eu coloquei meus objetivos. "Meninos centrados realizam suas metas", era isso
que eu pensava. Ainda bem que desta forma eu mentalizei. Quando chegava nas
reuniões, tinha uma dinâmica desenvolvida para a interação entre nós e eu vi que
estava a conhecer um pouco mais sobre cada um de nós e principalmente sobre
mim, autoconhecimento é fundamental! Nisso eu quero destacar que o LEO tem me
ajudando muito a me desenvolver. Desenvolver minhas habilidades e colocar em
prático o que já tenho certa capacidade. Hoje eu sei que posso tirar os fiapos de uma
laranja por conta desse clube maravilhoso nas feijoadas anuais (haha). Hoje sei que
tenho a capacidade de ajudar a quem mais precisa e de retribuir tudo o que recebo.
Sei que influencio pessoas também a ajudarem. Plantamos até árvores na escola!
Tudo isso é uma massa, é um conjunto de mãos prestes a tirarem as luvas e
contribuirem de alguma forma! Toda vez que conseguimos colocar alguma ação em
prática me sinto renovado e pronto para fazer algo ainda maior!
Na Conferência que aconteceu em São Bento do Sul, eu estava repensando nos
caminhos que tomaria, contudo entrou nos meus ouvidos tudo o que eu nessecitava
ouvir: palavras de mudança, evolução. O palestrante me motivou a fazer mais. Eu
queria plantar mais uma árvore, ajudar mais uma criança, vestir mais um
necessitado, alimentar mais um faminto, dar sede à mais um sedento e eu também
queria me enxergar de outra forma! Ter mais autoestima, saber desenvolver mais
habilidades, conhecer novas pessoas, viver novas aventuras.
O LEO tem me ensinado muito em cada ação, em cada reunião e em cada pessoa
que participa do clube. Não quero destacar um projeto específico porque creio que
todos eles tem sua devida importância sem desmerecer o tempo ou o tamanho dele.
Entretanto, quero destacar um momento muito especial, quando uma integrante e
agora amiga minha disse que acreditava em mim, nos meus projetos e que confiava
no meu futuro. Foi a hora certa para aquilo diante de toda a desmotivação dentro do

meu peito. Resolvi deixar a inércia de lado e fazer um pouco mais por minha
comunidade. Sim! Conheci tantas pessoas que hoje sei que posso contar caso um
dia estiver passando por alguma dificuldade.
Agora, o dia da minha posse, o dia que eu recebi o pin, e disse: comprometo-me!
Também ganhei uma nova família. E essa família, eu escolhi! São as escolhas que
determinam quem somos hoje e quem seremos amanhã! Falar da melhor forma
daquilo que pareceu sempre estar reservado para mim, bastava eu abraçar aquela
chance me faz escrever sobre liderança, experiência e oportunidade. Lidero melhor a
minha mente e as minhas opiniões para que eu possa usá-las na hora correta!
Adquiro todo dia experiências, ideias, conhecimento - porque ninguém pode tirar isso
de você e me formo um ser humano mais honesto, ético e capaz de realizar o que for
proposto até mim e vejo cada amanhecer como uma oportunidade nova: uma dia que
eu posso dedicar a mim e aos outros.
Hoje sou secretário e dedico bastante tempo e carinho as cabíveis funções do meu
cargo e isso cria-me uma moral de que tudo vale a pena!
Obrigado Leo Clube Jugendverein. Agradeço pelas ações, pelas risadas,
aprendizados, sorrisos, momentos de emoção, diversão e amizades. Obrigado Leo
por estar ajudando a tornar um leãozinho em um leão.
Este pode até parecer um texto de despedida, mas não! É um texto de recomeço,
pois acredito que é assim que devemos tratar cada dia e portanto assim, que o LEO
Clube me faz enxergar o mundo!
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