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In the previous Episode, we talked in details about the importance of You study 

English using Music as strategy of learning language. And I also taught you a 

Step by Step to study English Music with videos.  

Nos Episódios anteriores, falamos em detalhes, sobre a importância de Você 

estudar Inglês, utilizando a Música como estratégia de aprendizagem de 

línguas. E te ensinei também um Passo a Passo, para você estudar Músicas 

em Inglês com vídeos.  

Studying English Music is an excellent way for you to develop Listening and 

Speaking skills by internalizing English Phrases.  

Estudar Músicas em Inglês é um excelente caminho para você desenvolver as 

habilidades da Audição e da Fala, internalizando Frases em Inglês.  

And in today’s Episode you will practice English with me in a brief Comment of 

the song “IMAGINE” by John Lennon. 

E no Episódio de hoje, você vai praticar Inglês comigo, em um breve 

Comentário da música “IMAGINE” de John Lennon.  

So... LET’S TALK ABOUT “IMAGINE”!!   



Então... VAMOS FALAR SOBRE “IMAGINE”!! 

To start our conversation I would like to say that this song calls us to think about 

universal peace! 

Para iniciar nossa conversa eu gostaria de dizer que essa música nos convoca 

a pensar sobre a Paz Universal. 

In John Lennon's perception, it is perfectly possible to establish peace among 

Men. He understands the depth of the changes that are necessary to achieve 

this Ideal. And ...John Lennon is very clear when he shows us the way to 

peace. 

Na percepção de John Lennon é perfeitamente possível estabelecer a paz 

entre os Homens. Ele compreende a profundidade das mudanças que são 

necessárias para se atingir este Ideal. E...John Lennon é muito claro quando 

nos indica o caminho para a paz. 

In the first stanza he says: > Na primeira estrofe ele diz: 

Imagine there’s no heaven > Imagine não haver paraíso 

It’s easy if you try > É fácil se você tentar 

No hell below us > Nenhum inferno abaixo de nós 

Above us only sky > Acima de nós apenas o céu 

Imagine all the people > Imagine todas as pessoas 

Living for today > Vivendo para o hoje 

So, we can understand that in the first stanza, John Lennon invites us to 

consider the idea of living in the here and now. 

Então, podemos entender que na primeira estrofe, John Lennon nos convida a 

considerar a idéia de viver no aqui e no agora. 

And the second stanza leads us to think about the boundaries that exist among 

nations and also among religions. These borders apart us from our brothers and 

sisters and prevent us from living in universal brotherhood. 



E a segunda estrofe nos leva a pensar sobre as fronteiras que existem entre as 

nações e também entre as religiões. Essas fronteiras nos afastam de nossos 

irmãos e irmãs e nos impedem de viver em fraternidade universal. 

Imagine there’s no countries > Imagine não existir países 

It isn’t hard to do > Não é difícil de fazê-lo 

Nothing to kill or die for > Nada pelo que matar ou morrer 

And no religion too > E nenhuma religião também 

Imagine all the people > Imagine todas as pessoas 

Living life in peace > Vivendo a vida em paz 

And, in another part of the song, John Lennon questions about greed and 

hunger, a paradox that has led humanity to slavery and fear on both sides. So, 

to live life in peace, to live for today is to live in brotherhood. 

E, em outra parte da música, John Lennon questiona sobre a ganância e a 

fome, paradoxo que tem levado a humanidade à escravidão e ao medo de 

ambos os lados. Viver a vida em paz, viver pelo hoje é viver em irmandade. 

And in the chorus, John Lennon shows us that the dream can already be a 

reality; and that dreamers, are no longer so few ... and he invites us to join 

them!! 

E no refrão, John Lennon nos mostra que o sonho já pode ser realidade; e que 

os sonhadores já não são tão poucos... e nos convida a nos unirmos  a eles!! 

You may say I’m a dreamer > Você pode dizer que eu sou um sonhador 

But I’m not the only one > Mas, eu não sou o único 

I hope someday you’ll join us > Eu tenho a esperança que um dia você se uma 

a nós 

And the world will be as one > E o mundo será como um só 

So, with this words I close my comment on the song “imagine”.  



Então, com essas palavras eu encerro meu comentário sobre a música 

‘Imagine’.  

# And now, REPEAT after me!! SPEAK LOUD!! 

  

1. Imagine there’s no heaven  

 

2. It’s easy if you try   

 

3. Imagine all the people   

 

4. Living life in peace  

 

5. You may say I’m a dreamer   

 

6. I hope someday you’ll join us 

  

7. And the world will be as one  

 

So... dear friend! I hope you enjoyed this episode!  

E se você é como eu, apaixonado por música, separe um tempo na sua rotina 

diária para ouvir e cantar Músicas em Inglês. E, também, comece a criar 

comentários em Inglês de suas músicas preferidas. 

Inicie com algumas frases e logo você estará escrevendo comentários 

interessantes! 

Tenho certeza que você vai se surpreender!!! 

 

MARVELOUS DEAR FRIEND!   

GRATITUDE FOR LISTENING!  

AND I’LL SEE YOU IN OUR NEXT EPISODE! 

_____________________________  

 

 

 


