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SE QUISER PERDOAR, PERDOA! 

 
Se você quer o perdão 

Por um erro qualquer 

Não pode estacionar 

Deixando o remorso chegar. 

Pois se você quer perdoar 

E o remorso vier, 

Você fica amarrado 

Vivendo o passado 

Como se fosse o presente. 

Tudo fica mais difícil se você vive a remoer 

A ofensa ou desdita 

É mais fácil quando o coração sente, 

Que toda ação inconsequente 

Quando a gente acredita 

Tudo se encaixa na vida 

Nada é por acaso no destino 

Se você quiser perdoar 

Tem que se fazer como um menino, 

Pois toda criança de qualquer parte do mundo 

Esquece a ofensa em um segundo 

A ofensa cometida perdoar não é difícil 

Se você quiser perdoar, perdoa! 

Tem perdão que é complicado, 

Quando a prova é de fogo 

Uma traição sofrida 
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Afinal a vida não é um simples jogo que precisa ser jogado. 

Se você quiser perdoar, perdoa! 

Perdoa o xingo, a magoa, a rasteira, 

Perdoa o golpe, o roubo e a ofensa, 

Pois na Terra tudo volta em uma esteira 

E até mesmo numa roseira o espinho faz presença. 

Se você quiser perdoar, perdoa! 

Não espera pela doença destruir sua crença 

Não aguarde de novo uma prova de fogo pra você perdoar. 

O perdão acha que deve e você fica mais leve se você perdoar. 

O perdão faz parte da vida 

É um exercício precioso de tolerar 

Se você quiser perdoar setenta vezes sete 

Você pode transformar o que hoje é escuridão, medo, angustia ou 

agonia, 

Vai se transformar em alegria, para tudo melhorar. 

Se você quiser perdoar, perdoa! 

O perdão deixa a vida mais mansa, 

A gente anda, corre pela vida e não cansa. 

A gente chora, sofre e sorri. 

Tudo passa e nada fica por aqui nessa obra do destino. 

Creia meu amigo, 

Desculpar é humano, 

Mas perdoar é divino.  

 
Pedro Léo 

 


