Doação: um bem que só quem pratica sabe o tamanho de sua importância !
Você já se perguntou quantas vezes você fez alguém
sorrir hoje ?
Quantas pessoas você já ajudou hoje ?
Todas as vezes que doamos uma hora do nosso dia
para alguém seja idoso, criança, ou qualquer outra
pessoa, não pense que esta desperdiçando seu
tempo,mas sim que esta ganhando com isso ,
ganhando experiências alegrias , e muita paz interior.
Gosto de pensar que em um mundo em que há tanta
maldade ainda existe anjos; anjos esses que doam 1
dia da sua semana , ou 1 hora do seu dia para pessoas
que realmente precisam de cuidados ,carinho e
atenção.
Uma das mais belas coisas que aprendi durante
minha pequena trajetória no Leo Clube é que as melhores alegrias surgem em momentos inesperados e
da mais simples maneira.
Doar-se inteiramente a ajudar uma pessoa é um ato que pessoas como nos do Lions clube e Leo Clube
fazemos todos os dias.
Ajudar todos os dias pessoas que não são pertencentes em nossas famílias, mas que tem grande significado em
nossas vidas, esse sem duvida é um dos atos mais lindos que existe.
Pois são nas coisas mais simples que enxergamos a verdadeira beleza.
Pois já dizia uma das mulheres que propagou o bem pelo mundo:
“O importante não é o que se dá, mas sim com o amor que se dá, pois as mãos que ajudam são mais sagradas
do que os lábios que rezam” (Madre Tereza De Calcutá)
Sem duvidas uma das mais belas coisas que a vida pode nos proporcionar é sim poder olhar uma pessoa e ver
sua alegria estampada no rosto , sentar em uma tarde e poder conversar com alguém e
escutar sua trajetória de vida.
Isso são presentes que nos companheiros leões, companheiras, domadoras, companheiros Leos e juventude
leonística recebemos todas as vezes que temos a oportunidade de ajudar alguém.
Sem duvida alguma doar-se para o serviço voluntario é uma bela demonstração de amor ao próximo.E mesmo
que um dia você escutar de alguém que isso não ira valer a pena lembre-se

“Tudo aquilo que é feito com amor, se torna lindo aos olhos de Deus”

Então tudo que for fazer para alguém, faça com amor.
O mundo precisa do seu amor ao próximo.
Seja um propagador do bem.
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