
QUE EU NÃO PERCA 
  

Que Deus não permita que eu perca o ROMANTISMO,  
mesmo eu sabendo que as rosas não falam. 
 
Que eu não perca o OTIMISMO,  
mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é ass im tão alegre.  
 
Que eu não perca a minha VONTADE DE VIVER,  
mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, dol orosa...  
 
Que eu não perca a vontade de ganhar e TER GRANDES AMIGOS,  
mesmo sabendo que, com as voltas do mundo,  
eles acabam indo embora de nossas vidas...  
 
Que eu não perca a vontade que Deus tem dado de AJU DAR AS 
PESSOAS, mesmo sabendo que muitas delas são incapaz es de ver,  
reconhecer e me retribuir esta ajuda.  
 
Que eu não perca o EQUILÍBRIO,  
mesmo sabendo que as inúmeras, forças das trevas qu erem que          
eu caia. 
 
Que eu não perca a VONTADE DE AMAR,  
mesmo sabendo que as pessoas que eu mais amo,  
podem não sentir o mesmo sentimento por mim... 
 
Que eu não perca a LUZ e o BRILHO NO OLHAR,  
mesmo sabendo que muitas pessoas, e, muitas coisas que verei neste 
mundo,  escurecerão meus olhos...  
 
Que eu não perca a GARRA,  
mesmo sabendo que a derrota e a perda são os dois a dversários 
extremamente perigosos em minha vida.  
 
Que eu não perca a RAZÃO,  
mesmo sabendo que as tentações nesta vida são inúme ras e deliciosas. 
 
Que eu nunca venha a perder o SENTIMENTO DE JUSTIÇA ,  
mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. 
 
Que eu não perca o meu FORTE ABRAÇO,  
mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos ... 
 
 



Que eu nunca venha a  perder a BELEZA E A ALEGRIA D E VER,  
mesmo sabendo, que muitas lágrimas brotarão dos meu s olhos  
e correrão pelo meu rosto, as quais serão a causa d o meu coração 
ferido...  
 
Que eu não perca o AMOR POR MINHA FAMÍLIA,  
mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigiria  
esforços incríveis para manter a sua harmonia, como  Deus. 
 
Que eu não perca a vontade de DAR ESTE ENORME AMOR  
que existe em meu coração,   
mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido, e, até rejeitado.  
 
Que eu não perca a vontade de SER GRANDE,  
mesmo sabendo, que este grande  mundo é pequeno... 
 
E acima de tudo estas coisas... 
 
Que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitame nte, em JESUS. 
que um pequeno grão de alegria, e, esperança dentro  de cada um de 
nós, é, capaz de mudar e transformar qualquer coisa , pois....  
 
 
A VIDA QUE É CONSTRUÍDA EM DEUS  
É CONCRETIZADA NO AMOR!  
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