
amor proprio



'' A historia esta narrada sobre um menino solitário '' 
esse menino vivia sozinho,o pai morto a ,mãe largo ele

guando tinha 03 anos de idade 
ele fica sozinho no meio da rua com fome e com
sede,um dia ele sonho com a riqueza pelo ar,  ele

tinha amigos um se chamava Carlo,outro se
chamava Eliel mais e a amiguinha que se chamava
Jamile . joão e Jamile era apaixonados mais só que

agana cia era forte pelo dois,mais os dois  se amava
 tanto, um dia a mãe de João volto depois de 14

anos, ele não queria ir por causa de Jamile, ele não
queria de chala por causa da paixão .

  Chega um tempo na sua vida que você não faz muita
questão por namoricos, ou por pessoas inúteis.

Vai querer que nada atrapalhe os seus objetivos na
vida,tanto psicologicamente e sentimentalmente.. Você

fica mais leve pra correr atras dos seus triunfos
que não incluem ninguém além de você.. a questão

nem é ser egotista;e sim da valor a unica pessoa que
lhe quer bem de verdade... você mesmo. 



Quando eu não acreditava mais em nada, quando nada
mais fazia sentido, quando meu amor próprio havia
acabado, quando eu me olhava pro espelho, e não
conseguia conhecer quem era na imagem refletida.
Quando pensei em dar um basta nisso tudo, quando
minha família não me importavam mais, quando eu

não conseguia sentir mais nem o pulsar do meu
coração, quando os dias passaram a ser anos, quando

eu não sabia mais viver, quando eu apenas
sobrevivia... Um dia apos o outro. Quando eu me perdi

no mundo, quando as coisas erradas, eram as
melhores, quando a raiva e o ódio tomaram conta do
meu coração, quando a vingança cegava meus olhos,
quando meu coração ficou frio e machucado, e eu não
sabia a importância da vida..Quando eu mais precisei,
não encontrei ninguém, quando eu olhei pro lado e me
vi só... Quando eu negava o Senhor diante de todos,

quando eu fugia de Ti, quando eu fechava meu coração
por medo,



quando Você foi o que eu mais magoei Senhor, tu foi
também o que abriu seus braços em torno de mim, e
me fez repousar. Fez-me sentir segura, deu um novo
sentido a minha vida... Quando eu procurava o amor

nas ruas, Vós me fizestes ver, que o seu amor é o mais
sincero, e sempre esteve junto de mim, nunca me
abandonou. E quando eu pensava estar sozinha,

quando eu pensava que tudo estava acabado, foi Ti
que me levantou, que me tirou do fundo do poço, e me

vez ver a luz novamente... Quando o pecado me
consumia, foi você Pai, que me mostrou quem és o
verdadeiro Deus do Impossível... Agora sei que não

estou, e nunca estive só! Agora sei que tenho um Deus
vivo na minha vida, que sempre esteve, mais que eu

não sentia por pura ignorância, agora sei qual é a
importância da minha vida, é você Deus Pai <3’

Não implore e nem mendigue a atenção de ninguém;
Primeiramente tenha Amor próprio. Pessoa nenhuma
que não queira te dar atenção merece que você faça

questão de tê-la. Seja sempre mais você.



Não implore e nem mendigue a atenção de ninguém;
Primeiramente tenha Amor próprio. Pessoa nenhuma
que não queira te dar atenção merece que você faça

questão de tê-la. Seja sempre mais você.
AMOR PRÓPRIO

Você seria minha única esperança Se eu realmente
fosse desistir Mas o mundo me ensinou a lutar E hoje

luto para conseguir te esquecer Já que as minhas
armas não machucam Nem a minha palavra te prende
Meus olhos já ficaram secos de chorar Metade de mim
já está morta Só que não é hora de entregar os pontos

Ainda me resta um pouco de amor E este amor é só
meu Ele me ama com força suficiente Para nunca me

deixar morrer por inteiro Sendo eu, minha única
esperança!O amor próprio e o único sentimento que
pode ser maior do que qualquer outro, quando você
percebe que seu amor esta te fazendo sofrer, você

fecha as janelas da paixão e o vento das preocupações
e da raiva param de bater e de te fazer mal. 



Amar é bom, amar e ser amado é maravilhoso, mas ter
amor próprio é essencial! É esse o amor que nos

colocará em pé nos momentos de queda e nos fará
seguir em frente quando tudo parecer perdido. Nos
tornará mais fortes nos momentos de fragilidade e
persistentes nos momentos de desânimo. Por ele
encontraremos saídas diante das adversidades e

solucionaremos as incógnitas encontradas no caminho.
E é esse o amor que jamais, em momento algum,

poderá faltar ou fraquejar, o amor próprio.
-Meu jeito assusta, minha independência intimída,

meu amor próprio é suficiente, minha personalidade
é forte, meu carisma conquista e minha sinceridade
apavora... Resumindo, mulher bem resolvida não é
pra quem quer é pra quem pode... -Aqueles que me
chamam de louca sonham em ter um pouquinho da

minha coragem!!Têm lhe sido ensinado a ser
delicado para com os outros e duro para consigo

mesmo. 

fim


