
 

 

 

Qual é o seu sentimento ao encarar os desafios que o movimento proporciona? 

 

Ao encarar os desafios que o movimento me proporciona, em primeiro lugar, 

me surge o sentimento de gratidão.  

Gratidão por ter a oportunidade de poder contribuir com a comunidade, de 

poder me desenvolver cada vez mais como pessoa, cidadã, e, acima de tudo como 

ser humano de responsabilidade e compromisso social.  

De poder desenvolver qualidades de liderança, de experiência e de abraçar as 

oportunidades em relação ao serviço voluntário, gratidão pelas amizades 

proporcionadas em eventos e campanhas, pelo conhecimento adquirido dentro e fora 

do movimento que me fazem cada vez mais refletir sobre a vida que tenho, pois 

quando vejo pessoas em situações de necessidades, observo que por muitas vezes 

reclamei de “barriga cheia”.  

A partir desses acontecimentos, passei a agradecer mais, pela vida, pelo 

alimento de cada dia e pelas coisas boas que frequentemente acontecem, por mais 

que sejam pequenas, aprendi a dar valor.  

Gratidão por aprender a trabalhar em grupo e saber respeitar a opinião do 

outro, pois o LEO é um movimento onde se expõe a ideia de todos, para que assim 

possamos obter os resultados esperados.  

Além de fazer parte deste movimento, agradeço também por poder ter a 

chance de ser diretora de campanha, pois foi onde eu assumi maiores 

responsabilidades, bem como passei a ter diálogos frequentes com o público, tanto 

dentro quanto fora do LEO clube.  

Para finalizar, a parte mais marcante para mim foi quando eu escutei que 

surpreendi as pessoas no momento em que eu estava dando uma palestra, dizendo 

que o LEO clube estava me fazendo muito bem, pois de um ano para o outro a 

palestra mudou completamente!  

Ouvir esse tipo de elogio não tem preço, é uma felicidade enorme, sem 

explicação. Só quem passa por esta experiência sabe como é ter arrepio na pele e 

gratidão!   
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