O sentimento que faz história...

Me auto desafiei a fazer uma instrução sobre a perspectiva da sensação em aceitar todos
os desafios presentes no movimento. De imediato, a tarefa parecia de extrema facilidade, porém
não é. O excesso de sentimentos que misturados em paixão por cada momento no clube me
fazem perceber tamanha extensão do poder em como é transformador fazer parte disso.
Recordo-me sublimemente do primeiro dia, dos cargos já ocupados, da atual
presidência e de tudo que somos inseridos. E recordar essas vivências só agrega em minha
caminhada pessoal, pois me lembro muito bem de quando nosso clube estava enfrentando
diversos problemas e tudo parecia que aquele movimento lindo, histórico e de raízes
modificadores estaria tendo fim. Todavia, choros de tristeza se tornaram em dedicação e
inspiração para continuar acreditando que daria certo. Afinal, a oportunidade pautada na
experiência jamais poderia colocar fim na liderança ensinada constantemente.
Todos os desafios interpostos salientam que hoje a superação é o caráter mais
desafiador que o movimento proporciona. Superar o preconceito, superar os empecilhos,
superar a malevolência e todas as pedras encontradas no caminho ressaltam que diariamente
estamos escrevendo nossas histórias. E dentro dela o aprendizado é o melhor ensinamento.
Todos os dias de superação são recompensados ao ver o companheiro contribuindo para
fortificar a integração dos laços e que o sorriso estampado nos rostos das pessoas é a
consequência dos nossos esforços.
Por isso, sem medo e com muito orgulho ressalvo que gratificação é o que descrevo por
fazer parte desse movimento. Na vida ou no clube seremos permanentemente testados pelos
percalços de nossa caminhada, e não importa qual seja o tamanho do desafio ou do obstáculo.
O importante é que estaremos prontos para encarar, pois o desafio é sempre mera experiência.
E o amor e a gratidão serão os princípios ativos para acreditar na capacidade de todos. Acredite
hoje, amanhã e todos os dias. Afinal, o movimento sempre acredita em você, basta ver que a
verdadeira força está no interior de nossos corações e escrever lindas e novas histórias é o
motivo que o sentimento exalta na mente: expandir os limites e os horizontes das pessoas.
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