
 

 

   “Qual é o seu sentimento ao encarar os desafios que o movimento 

proporciona?” 

   Como podemos falar em encarar desafios sem associar esse aprendizado com a 

nossa vivência dentro do movimento leoístico? É realmente difícil a não associação, 

pois sabemos que a trajetória de um companheiro LEO está repleta de desafios 

que, ao serem aproveitados de forma criativa, transformam-se em oportunidades de 

crescimento pessoal e coletivo. 

   Isso e muito mais é proporcionado aos companheiros, e todos nós, como 

pequenos grãos de areia, que unidos em prol do amor, entrega e solidariedade ao 

próximo, formamos essa corrente de luz que jamais deixará de brilhar. É 

extremamente rico poder crescer como companheiro LEO, pessoa, cidadão, filho, 

irmão e amigo de forma consciente e saudável. Lisonjeados seguimos com a 

missão de fazer o bem sem olhar a quem, afim de nos tornar cada vez mais 

humanos. Nos sentimos gratos em termos a vida que Deus nos presenteou, ao 

perceber em campanhas de doações, que aquele bem simples e pouco reconhecido 

por nós em nosso dia a dia, é tudo para aquele outro alguém que pouco tem. 

   Cultivamos a humildade em nossos corações, tendo consciência de que não 

sabemos de tudo e sempre estamos em busca de evolução nas nossas 

experiências a cada dia. Nos permitimos nas atividades cotidianas, dentro de 

eventos e nas dinâmicas, deixar a simplicidade nos guiar como uma onda leve e 

serena, nos mostrando a beleza real da felicidade simples. 

   Respeitosos aprendemos ser com esse movimento incrível e seus desafios, pois 

lidamos diariamente com a diversidade de ser e estar, que nos leva a reconhecer a 

necessidade do amor fraternal entre todos os seres existentes. A partir desses 

sentimentos plenos de carinho pelo movimento, seus desafios, pela humanidade e 

tudo que a compõe, afirmo e reafirmo que estou com o coração no lugar certo, 

reconhecendo a nobre causa pela qual estou lutando e me aprimorando: o amor. 

   Sinto-me então, renovada na certeza de que, quem carrega no coração a caridade 

desinteressada jamais há de ficar desamparado, e como sentir isso é libertador! 

Enfim, que possamos continuar firmes nessa linda estrada de liderança, experiência 



 

 

e oportunidade, mantendo acesa a chama do leoísmo em nossa mente, alma e 

coração. 
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