
 

 

 

Sentimento de pura gratidão 

 

Não é preciso ir muito longe para encontrar alguém que passa por algum tipo de 

necessidade. Enquanto integrados no movimento conhecer diferentes realidades nos mostra o 

quão somos pequenos, mas crescemos todos os dias por meio da socialização e da conexão 

com as pessoas. Fazer parte do LEO Clube, certamente, é trazer inspiração e superação. E 

agradecer todos os dias deveria ser a tarefa primordial em nossas almas. 

Desafiados somos rotineiramente a deixar para trás o lado obscuro em que as 

adversidades da vida nos impõem. Superar nossos medos e obstáculos mais perversos 

representa uma atitude responsável e consciente, palavras essas que carregam a marca do 

movimento. Responsabilidade por aceitar aquele cargo ou até mesmo em não ser mais 

coadjuvante e modificar a história do clube e da sociedade. Consciência em poder refletir que 

o melhor dos outros é o progresso de tudo. Diversas são as sensações que embarcar nesse 

“navio” proporcionam e sem dúvidas algumas gratidões é o sentimento mais íntegro que 

poderíamos estabelecer. 

Gratidão por poder levar alegria na vida das pessoas com atitudes simples, porém 

grandiosas. Gratidão em poder se tornar mais responsável todos os dias e ver que o mundo 

nunca gira em torno de si; Gratidão por fazer do próprio movimento a inspiração em outras 

pessoas, mas notar que primeiramente, devemos ser atuantes para o propósito efetivamente 

acontecer. Por consequência, agradecer pro se tornar alguém melhor é o registro certeiro desse 

sentimento que transcende amor e transforma nossas vidas. Logo, agradeça todos os dias, pois 

o movimento em si é como a terra que nunca para de realizar a rotação. E de rotação em rotação 

estaremos agradecidos todos os dias. O tempo irá passar, pessoas vão e vem, entretanto, o 

sentimento de gratidão nunca deixará nossos corações. Obrigado hoje, obrigado amanhã e 

obrigado todos os dias família e movimento por me desafiarem a ser o meu melhor. 

 

C.LEO Afonso Vazzoler 

LEO Clube Ibiraiaras  

 

 

 


