Qual o meu sentimento ao encarar os desafios que o movimento me
Proporciona
O que você sente ao ouvir “Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz
Universal entre os povos...”? Para mim essa frase vem carregada de sentimentos,
amor, orgulho, inspiração e me desperta muitos sonhos. Diferente da pelo menos
maioria dos companheiros aqui, iniciei minha jornada no movimento LEO a menos de
um ano e nessa breve jornada pelo caminho leoístico já encarei diferentes desafios,
mudanças motivadas por um sentimento que dá sentido a todo companheiro LEO o
desejo de ser a mudança em sua comunidade e fazer do mundo um lugar melhor.
Mas vamos começar do início, a minha história com o LEO já começou com
base um grande desafio querer ser a mudança na sociedade, mas não saber como
iniciar e foi assim que eu conheci o primeiro clube ao qual estive vinculado. Durante
intensos cinco meses trabalhei em campanhas, fui a eventos, carregava em um braço
o estandarte e no outro os materiais de campanha e foi assim que o LEO acabava de
despertar em mim a inspiração, a capacidade de acreditar que somos partes sinergias
de uma engrenagem voltada a fazer do mundo um lugar melhor.
Com o avanço no movimento encontrei um outro desafio e foram surgidos e
com eles novos sentimentos de experiências, na primeira campanha descobri que
existe um espírito que toma conta de todo mundo em dia de campanha e que ele se
chama empatia, faz tu olhar para o outro de uma forma diferente, se colocar no lugar
dele e perceber que não precisamos de muito para fazer o dia, a semana ou a vida
de alguém melhor. Mas e quando tua vida muda de rumo e cidade e tu ficais longe do
LEO?
Esse foi um dos desafios mais difíceis que enfrentei na minha curta trajetória,
me ver longe do clima de união do meu clube, dos risos de retribuição nas
campanhas, do abraço sincero de uma criança, longe da energia que nosso
movimento emana fazia com que eu me sentisse incompleto. A essa altura o LEO não
era o meu compromisso de domingo à tarde, mas era um momento especial junto
com pessoas com as quais eu sentia a estranha sensação de que poderíamos
transformar o mundo. Diante da falta nada melhor que a busca, encontrei outro clube,
novos companheiros e era hora de recomeçar.

Ênfase no recomeçar, o clube ao qual me associei vinha de um processo de
inatividade e precisaria se reconstruir, um novo desafio estava posto ajudar a reerguer
um clube. Estão sendo os três meses mais intensos da minha vida, um misto de
sonhos e um turbilhão de sentimentos, a alegria da primeira reunião com jaula cheia,
os sorrisos escancarados após a primeira campanha, o amor nos olhos de cada um
de nossos companheiros ao ver crianças carentes de afeto nos pegando pela mão e
chamando para brincar, e novamente LEO é amor. Nos dias ruins o LEO me ensina
a me cobrar menos, a ser mais tolerante, a perceber que cada um é singular em sua
diversidade e que isso nos torna mais fortes e mais ricos. Reconstruir implica trabalho,
implica sonhos e metas, mas olhar para trás e perceber os obstáculos que superamos,
os resultados que foram satisfatórios, e toda a emoção por trás de cada gesto, me
traz a certeza que o maior sentimento envolvido é um LEO CLUBE é de
transformação, é exatamente disso que eu lembro sempre que eu escuto falar de
LEO.
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