
 

 

   Menos Explicar e Mais Sentir 

   Ao começar a pensar sobre o tema, inicialmente me deparei com a palavra 

“Desafio” e me perguntei se eu realmente sabia o significado desta palavra. De 

imediato recorri ao senhor Google onde me trouxe “Desafio: ato de 1desafiar.”. 

Consequentemente, mudei minha indagação para, “eu estou realmente me 

desafiando?” não só dentro do movimento leoístico mas em vários outros aspectos 

de minha vida pessoal. E para minha surpresa, não consegui responder a minha 

própria pergunta imediatamente, passado isso, comecei a pensar nas coisas que 

me sentia desafiada em fazer durante meu dia a dia de uns tempos pra cá. 

   Desde o momento em que entrei no clube do qual sou associada, venho me 

desafiando constantemente, como ser a primeira secretária da história do meu clube 

refundado depois de 13 anos inativo, como aprender a pensar fora da caixa, liderar 

uma campanha, planejar uma campanha, coordenar uma pasta, organizar um 

evento, como, como, como e mais como. Ah se eu pudesse expressar aqui tantos 

momentos desafiantes que esse movimento já me proporcionou, tanto sentimento 

de gratidão que eu carrego no meu peito por ter me desafiado a sair da minha zona 

de conforto desde o dia em que fiz meu juramento de associada LEO. Dentre eles, 

sair da minha cama quente, nos graus negativos de um inverno do oeste 

catarinense para participar de uma campanha que idealizamos por muito tempo e 

quando vejo se realizando faltam-me palavras para descrever o que sinto. Ah sim, 

deve ser isso que tanto falam, o tal do sentimento da gratidão. 

   Por falar em gratidão, a palavra gratidão tem origem no termo do latim gratus, que 

pode ser traduzido como agradecido ou grato. No entanto, é difícil explicar o quão 

grande é este sentimento. Fazer parte de um movimento como o nosso, assim como 

a palavra “gratidão”, é difícil de explicar, é preciso mais que isso, mais que saber 

explicar, é preciso saber sentir, saber ser. É fantástico ver tantas pessoas com 

tantas diferenças, unidas pela mesma causa, ver tanta gente escrevendo uma 

história incrível, dentro e fora do LEO. Felicidade em ver pessoas que pouco 

falavam hoje se destacando no quesito comunicação, convidados que chamei para 

o movimento, hoje exemplares companheiros. Talvez isso se chame, orgulho. Mas o 

orgulho é tema para se falar em outro texto. Por hora, falamos de gratidão o 



 

 

sentimento de querer agradecer algo ou alguém por algo muito bom feito por nós. É 

sempre bom relembrarmos como somos gratos, e hoje minha lembrança eterna de 

gratidão, é por poder ser e estar, LEO. 
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