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O Rotary é uma organização
que sempre tem algo para
todos. Por mais de um século,
os rotarianos têm se reunido
para servir em todos os lugares
do mundo. Desde o início da
nossa organização, inúmeros
rotarianos e amigos do Rotary
descobriram a alegria de
servir através do Rotaract,
Interact, Núcleos Rotary de
Desenvolvimento Comunitário, Intercâmbio de Jovens e
muitos outros programas rotários.
Todos nós fazemos parte da família rotária, e ganhamos
muito com os serviços que prestamos através da nossa
organização. Fazemos amigos, ajudamos as nossas
comunidades e tornamos este um mundo melhor, mais
seguro e feliz de se viver. Nós nos tornamos parte desta
rede verdadeiramente internacional de voluntários
e aprendemos o quanto podemos alcançar quando
deixamos as nossas diferenças de lado e trabalhamos
juntos.
Muitas das ideias e valores que tanto amamos no Rotary
não são exclusivas à nossa organização. Talvez o motivo
pelo qual o Rotary desperta em mim um sentimento tão
profundo é porque encontro muitos valores tradicionais
chineses no Rotary. Valores como prestação de serviços e
responsabilidade, e respeito pela família e pelo próximo.
Portanto, não é nenhuma surpresa que muitas vezes as
ideias de Confúcio guiam os meus serviços no Rotary.
Para mim, Confúcio foi o primeiro rotariano. Mais de dois
mil anos antes do nascimento de Paul Harris, ele disse:
“Para colocar o mundo em ordem, nós temos que
primeiro colocar em ordem a nação; para colocar a
nação em ordem, nós temos que primeiro colocar
em ordem a família; para colocar a família em
ordem, nós temos que primeiro colocar em ordem
nosso coração.”
No Rotary, nós colocamos o nosso coração em ordem
colocando em prática o lema Dar de Si Antes de Pensar
em Si. Sabemos que nossa ambição humanitária só será
materializada se cuidarmos primeiro da nossa própria
organização e expandirmos a família rotária.

Em 2014-15, peço que Faça o Rotary Brilhar —
compartilhando nossos serviços, fortalecendo os nossos
clubes e fazendo com que nossa luz ilumine todas as
comunidades.
Neste ano rotário, vamos Fazer o Rotary Brilhar,
lançando a meta de 1,3 milhão de rotarianos, trazendo
novos associados e mantendo aqueles que já temos.
Para tanto, vamos ter que adotar novas abordagens para
o desenvolvimento do quadro associativo e colocar em
prática novas ideias. Realize Rotary Days para dar às
nossas comunidades a oportunidade de aprenderem
mais sobre a nossa organização. Lembre-se que o Rotary
é uma família e está voltado à família, incentivando
seu cônjuge e outros membros da sua família a se
associarem, e engajando ex-participantes de programas
rotários. Concentre-se em seu próprio clube e analise
realisticamente o motivo pelo qual alguns associados
ficam e outros deixam o clube. Pense no que você pode
fazer para que a associação ao Rotary atraia tanto
profissionais experientes como aqueles em início de
carreira.
Nós vamos Fazer o Rotary Brilhar com a erradicação
da pólio, uma meta realista que podemos alcançar nos
próximos anos se mantivermos os resultados até aqui
alcançados. Portanto, fale a seus amigos, colegas de
trabalho e autoridades locais sobre a importância de
Eliminar a Pólio Agora. Faça uma doação ao Fundo
Pólio Plus e incentive os outros a fazerem o mesmo. Se
vencermos o mais novo desafio lançado pela Fundação
Bill e Melinda Gates, poderemos triplicar o valor e
impacto das nossas contribuições. Seja um participante
ativo da maior parceria na história da humanidade entre
o setor de saúde público e privado, e compartilhe do
orgulho que sentiremos quando terminarmos o trabalho.
Em 2014-15, ao fortalecer os nossos clubes e Fazer o
Rotary Brilhar em mais de 34.000 comunidades, o nosso
compromisso e prestação de serviços humanitários farão
o mundo todo brilhar.
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