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NÃO SE DESESPERE 

 

Não se desespere, 

     porque seu negócio rareie e não prospere, 

Lute, persista e persevere. 

 

Não se desespere, 

     porque o amor não lhe advenha,                   

Sorria e considere, 

Que o amor é luz e concórdia e por mais que o 

espere, 

Ele está ao seu lado e em tudo que faça o puro 

amor Divino impere. 

 

Não se desespere, 

Quando o medo lhe apinha a mente e de tristeza 

lhe fere... 

Ore para que o medo não lhe destempere... 

 

Não se desespere, 

Se as trevas diante da luz campeiam na vida, 

retirando o brilho e a alegria. 

 

Não se desespere, 

Se a alma cheia de melancolia grite a perda de um 

ente querido, 

que se foi deixando a alma ferida 

e por mais que a saudade lhe enumere, 

Não se desespere, 

Que o tempo mais que a vida 

a paz lhe confere. 
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Não se desespere, 

Se os sonhos lhe foram tolhidos e se no abismo  

decerto houveres vencido, por mais que tenha  

caído, chorando ou sorrindo, 

caminha e avança de coração sofrido... 

 
Não se desespere, 

Porque o amanhã não será amanhã se hoje não  

for vivido. 

 

Não se desespere, 

Coração querido, por tudo o quanto, sofre ou 

tenha desistido pelas ilusões que te deixaram 

abatido,  

 

Não se desespere, 

Até que tenha vencido, a si mesmo e seu coração 

se regenere. 

 

Amigo, não se desespere... 

Jesus anda consigo na dor, na luta, no desanimo 

Escuta: 

 
Não se desespere. 

 

                                                   Maria de Lourdes 


