Alegria para servir
Hoje com tantos problemas que passamos nos nossos dias, temos que
ter coragem de enfrenta-los de cabeça erguida, com serenidade e com
muita perseverança.
Vejo necessidade de buscar algo a mais para nossa vida, como estar
entre amigos, estar entre pessoas que almejam um mundo melhor
para si e para o seu semelhante.
Posso afirmar que encontrei tudo isso que buscava no LIONS, na companhia de
vocês CCLL, que me acolheram e me deram oportunidades aqui dentro do
movimento.
Sinto-me feliz nas reuniões e campanhas, é essencial para mim estar com vocês,
manter contato, me sentir de alguma forma próximo e envolvido com atividades ligadas
ao leonismo.
Fico feliz em compartilhar as reuniões com vocês CCLL, que são exemplos de
homens íntegros na sociedade e de LEÃO que servem como referência em tudo que
pretendemos fazer para o leonismo.
É gratificante ver CCLL novos querendo aprender e assumir cargos da diretoria,
demostrando todo seu envolvimento com o movimento LIONS. Sinto-me imensamente
realizado e com o peito cheio de orgulho quando vejo associados do nosso clube sendo
chamados para cargos da governadoria, para dar palestra sobre leonismo.
Quando algum CL vem dar um “puxão de orelha”, os demais CCLL escutam e
acolhem os conselhos com respeito e humildade, para aprender também com nossos
erros.
É essa felicidade que me move a cada dia de estar sempre disposto a ajudar um
CL, estar à disposição para campanhas e eventos, estar totalmente envolvido com
projetos do LIONS, ter animo mesmo depois de um dia cansativo da jornada de trabalho,
ou seja, estar motivado para qualquer atividade dentro do LIONS.
Amizade e companheirismo é o que espero da companhia de vocês CCLL, fico
hoje satisfeito e com a sensação de dever cumprido, em saber que faço parte de um
grupo vitorioso que pretende dar sua contribuição sempre com muito amor, respeito e
serenidade.
E que nessa caminhada é hora de levantar a cabeça, mudar e seguir em frente na
construção de um leonismo sério e de uma sociedade mais justa e fraterna.
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