
 

 

   Título: Prazer em desafiar seu universo particular. 

   Muitas vezes paro e fico horas refletindo em nossa existência, na existência da 

humanidade e todas as formas de vida terrestre, como cada espécie se adaptou ao 

longo da evolução. Porém, estamos apenas em um pequeno e jovem planeta, 

orbitando uma estrela dentre bilhões presentes em nossa galáxia, e novamente 

apenas uma entre outras bilhões de galáxias visíveis no universo, que também pode 

ser apenas um dentre infinitos outros. 

   Cada pessoa pode encarar essa reflexão de maneiras diferentes, podemos ter 

uma visão mais pessimista, onde somos seres insignificantes em toda essa 

vastidão, uma simples poeira do cosmos. Mas há uma famosa frase de Carl Sagan 

que diz: “Nós somos a maneira do Universo conhecer a si mesmo. Alguma parte de 

nosso ser sabe que é de lá que nós viemos. Nós desejamos retornar. E nós 

podemos, pois o Cosmos está também dentro de nós. Somos feitos de matéria 

estelar. Somos um meio para o Cosmos conhecer a si mesmo.” 

   Nós somos o Cosmos, e cada pessoa tem seu próprio universo particular e cabe a 

cada um compreender e buscar a expansão e evolução da própria vastidão 

encarando desafios, fracassando e recomeçando, em um grande ciclo, a fim de 

buscar a melhor maneira de gerar formas de vida. 

   Essa é nossa realidade, todos os dias encarando os afazeres que nosso dia a dia 

nos proporciona, com o intuito de melhorar de vida, seja com uma casa melhor, um 

carro do ano, um celular de última geração. Algumas pessoas deixam a comodidade 

de lado para dedicar um tempo a pessoas que não tiveram as mesmas 

oportunidades, e acabam passando dificuldades, seja para a própria subsistência ou 

apenas sejam carentes de atenção, que precisam de um ombro para chorar ou um 

amigo para conversar. 

   Seja o líder que você precise ser, para alcançar suas realizações e evoluir para 

sua melhor versão, pois cada pessoa escolhe os desafios os quais querem encarar, 

sempre com sentimento de superá-los. Na maioria das vezes para sua realização 

pessoal, provando para outros ou para si mesmo a sua capacidade e seu valor. 

   A atual geração cresce com praticamente uma função durante o período da 

infância e adolescência, “ir para a escola e estudar”, alguns são ótimos alunos, 

outros nem tanto. Mas aproveitamos o momento para crescer, desenvolver e 

adquirir conhecimento para nossa vida de adulto, já que a próxima etapa é buscar 

um trabalho e uma formação profissional. 

   Porém, com tanta pressão em decidir nosso futuro tão jovens, muitas vezes nos 

vemos perdidos e sem ter certeza sobre nossa vocação, nos questionando sobre os 

mistérios e surpresas que o futuro nos aguarda. Cursamos formações de acordo 

com a vontade de nossos pais, trabalhamos, muitas vezes, em outras áreas e ainda 

assim não conseguimos vislumbrar o nosso próprio futuro. 

   Em momentos de dúvidas e incertezas, sempre há um amigo para conversar e 

abordar os mais diversos assuntos, seja para descontrair ou buscar orientação. 



 

 

Acabamos conhecendo ainda melhor as pessoas que nos cercam, sobre lugares ou 

grupos que ela costuma frequentar, os quais criamos interesse e vontade de 

participar pelos seus objetivos. 

   O LEO Clube acaba sendo mais que um grupo de pessoas reunidas com um 

proposito em comum, é uma roda de amigos, uma parte da família, um segundo 

trabalho, um lazer no final de semana. Aceitar fazer parte dele e estar sempre ativo 

já é um desafio. 

   Sentir-se realizado, após propor ou coordenar uma campanha de sucesso, 

alegrando o dia-a-dia de outras pessoas. Desafiar-se nos cargos da diretoria, com o 

sentimento de querer e poder fazer ainda mais para ajudar o clube, companheiros e 

buscar a ampliação de novos associados. 

   Escrever, compor ou somente apresentar um concurso artístico, de frente para 

uma plateia de amigos, ajudando a perder o medo do público, a timidez, para provar 

a si mesmo a capacidade e força de vontade de ir além dos limites predefinidos em 

nossas mentes. 

   Provar nossa capacidade para nós mesmos, e sentir no fundo do coração um 

dever cumprido é sem duvida o melhor sentimento aos desafios que enfrentamos. E 

nessa caminhada de escolhas seguimos adquirindo ainda mais experiência 

tornando problemas futuros mais simples de para serem encontradas decisões. 

   Devemos nos orgulhar de onde chegamos e trabalhar para irmos ainda mais longe 

e aumentar nossas forças, afinal, mesmo sendo uma frase clichê “a união faz a 

força”, podendo empreender e auxiliar a melhor forma do sucesso. Como diz outra 

frase de Carl Sagan: “Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é 

um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com você.” 

   Viajar no vácuo da existência, seja como um anjo solitário, ou como um grupo 

composto por seres iluminados com o coração puro, encarando as mais diversas 

situações, muitas vezes acompanhado com muitas dores e incertezas, mas sempre 

lembrando de usar um simples sorriso no rosto, é o melhor caminho a se seguir 

para alcançar o sucesso e as melhores recompensas, um abraço, um 

agradecimento ou sorrisos e lagrimas de gratidão. 
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