
 

 

   Amor à causa. 

   O LEO Clube sempre foi um mistério pra mim. Vendo de fora, percebia as 

atividades filantrópicas mas achava também que era mais por aparência e status do 

que por “amor à causa”. Claro que sempre tem as exceções, mas hoje entendo e 

vivo esse “amor à causa” que eu achava que não existia. 

   Quando fui convidada a participar do clube, fiquei curiosa, com receio de como 

seria recebida, dentre muitas outras dúvidas e inseguranças. Mas resolvi dar um 

voto de confiança e pelo menos conhecer melhor a entidade. 

   Mudei minha ideia do que era o clube logo no primeiro contato. A cada reunião e 

campanha fui ficando mais empolgada. Liderança, experiência, oportunidade. Três 

palavras fortes para definir a sigla LEO. O “servir” como lema para que a sigla tenha 

sentido, para que esses objetivos sejam alcançados. 

   A parte do “servir” era a que mais me atraía. Adorava participar das atividades, 

mas preferia estar nos bastidores. Me voluntariar para liderar algo? Tremia só de 

pensar. Minha timidez me reprimia e por isso perdi muitas oportunidades. 

   Em um certo momento, fui convidada a participar da diretoria do clube, na pasta 

da tesouraria, como vice-tesoureira. Senti medo, pensando se seria capaz de 

desempenhar tais funções, mas acabei aceitando. No AL seguinte, como tesoureira, 

dei continuidade aos trabalhos e conquistei a excelência perante o distrito. Nesse 

momento percebi que sim, eu era capaz. Sim, eu podia me desafiar. 

   Com esse sentimento de orgulho e coragem, assumi o cargo de vice-presidente, e 

hoje estou presidente do meu amado clube. Se está sendo fácil? Claro que não. Há 

desafios diários, a responsabilidade é enorme. Mas passar por outros cargos na 

diretoria me fez perceber que sempre haverá desafios, que sempre haverá pessoas 

para nos apoiar e ajudar a superá-los e que eles sempre trarão grandes 

aprendizados. 

   Essa constante evolução me motiva. Alguns evoluindo de forma mais lenta, outros 

de maneira mais rápida. Penso que cada um tem seu tempo e o LEO nos ajuda a 

encontrar o nosso próprio tempo. As oportunidades existem e basta dizermos um 

sim para que novas apareçam. 



 

 

   A oportunidade de servir é a das mais admiráveis. Cada atividade traz um 

sentimento diferente, emoções fortes e muito gratificantes. Fazer o bem ao outro é 

extremamente motivador. Um sorriso sincero, um abraço de gratidão, essas são as 

recompensas pelas ações que realizamos. Recompensas essas que valem mais do 

que qualquer coisa. 

   Estando no mundo leoístico, temos tantas oportunidades e experiências que não 

consigo contar. São muitas amizades, ensinamentos, sentimentos… tantas razões 

para nos motivarmos, tantos sentimentos que afloram. O que me faz encarar os 

desafios é isso: esse infinito de possibilidades, essa evolução constante, esse 

aprendizado que só aumenta, essa ânsia pela mudança, essa vontade de ajudar o 

próximo, esse “amor à causa” que agora faz tanto sentido e faz parte de mim! 
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