Só te transforma o que te desafia!

Fazer parte de um LEO Clube é algo relativamente novo para mim, sou
companheiro a apenas dois anos e neste curto período de tempo já me desafiei em
diversas atividades, particularmente gosto do sentimento que cada novo desafio me
traz, principalmente quando consigo realiza-lo com êxito.
Logo no primeiro ano recebi meu primeiro desafio, ser diretor de Instrução
Leoística, particularmente um desafio e tanto para quem mal conhecia as siglas LEO,
não tinha muito conhecimento sobre o movimento, mas tinha muita vontade de
aprender e dedicar-se pelo mesmo. Ser diretor de Instrução Leoística foi algo que me
proporcionou ver tudo de maneira diferente, conhecer o LEO Clube como um todo,
conhecer melhor a minha jaula e os meus companheiros, de tanto dedicar-me nesta
tarefa, ao final de um ano de trabalho recebi uma recompensa maravilhosa, o
reconhecimento de Diretor de Instrução Leoística destaque.
Depois de tantas conquistas em um AL bastante agitado com o fim da
faculdade e todas as atividades, fui novamente desafiado e desta vez para fazer-me
Vice-Presidente do meu clube, na mesma oportunidade também fui convidado para
atuar como Diretor de Campanhas. Novamente dois desafios bastante grandes aos
quais estou enfrentando, mas a cada relatório enviado e a cada atividade cumprido o
sentimento de felicidade e gratidão só aumentam.
Realmente cresci bastante com todas as atividades que desenvolvi através dos
cargos que exerci, porém o que mais me fez crescer como pessoa dentro do
movimento foram todas as campanhas, campanhas as quais consegui conhecer
melhor o local ao qual vivo, as culturas às quais rodeiam minha cidade e as reais
dificuldades das pessoas que vivem aqui.
Poder ver que mesmo perante todas as dificuldades as pessoas jamais
desistem de viver e querer melhor, quem seria eu se por um momento pensasse em
desistir, em desanimar. O sentimento de dever cumprido em cada sorriso que consigo
pôr no rosto de uma criança quando visto-me de palhaço, o sorriso de cada mãe que
recebe os alimentos que doamos para suas famílias, nada substituíra está felicidade.

Então, se eu pudesse resumir o sentimento que sinto ao encarar cada desafio,
com certeza a palavra certa seria gratidão, gratidão em poder fazer parte desta família
Leoística, de poder crescer cada dia mais como companheiro, como pessoa, como
profissional.
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