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“STAND BY ME!” & “PLAYING FOR CHANGE FOR PEACE”!
Self-confidence to Speak English!
by Teacher Mara Natércia

Hello, dear friend! Welcome to DISCOVER CAST – Aqui é MARA
NATÉRCIA, e esse Podcast vai ajudar VOCÊ a ter AUTOCONFIANÇA para
FALAR INGLÊS, em qualquer lugar e com qualquer pessoa.
E no Episódio de hoje, a música STAND BY ME!!
Você vai praticar Inglês comigo em um breve comentário da música “STAND
BY ME” e do movimento multimídia chamado PLAYING FOR CHANGE FOR
PEACE!
Com certeza você já ouviu e já cantou a música STAND BY ME, não é
mesmo?
E o movimento multimídia para a PAZ - PLAYING FOR CHANGE FOR
PEACE, que tem conectado o mundo através da música, você conhece?
Então, venha comigo praticar Inglês com este breve comentário!!
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E, lembre-se que ao final do Episódio, você e eu vamos praticar juntos
Palavras e Frases em Inglês.
Repita sempre em Voz Alta! Speak Loud!!
Você também pode baixar o arquivo PDF deste Episode, veja o Link na
descrição!
Sou Mara Natércia, Professora de Língua Inglesa, Escritora, Internacionalista e
Tradutora. Quero ajudar VOCÊ a ter AUTOCONFIANÇA para FALAR
INGLÊS!
Então, vamos para mais um EPISODE da SÉRIE AUTOCONFIANÇA PARA
FALAR INGLÊS > SELF-CONFIDENCE TO SPEAK ENGLISH

“STAND BY ME!” & “PLAYING FOR CHANGE FOR PEACE”!
Today I’m going to talk, in a brief comment, about the song ‘Stand by Me’ by
Jerry Leiber, Mike Stollen and Ben E. King in 1960.
Hoje vou falar, em um breve comentário, sobre a música ‘Stand by Me’ de
Jerry Leiber, Mike Stollen and Ben E. King, 1960.

My talk today will deal with a very interesting point about this song related to a
multimedia movement called ‘Playing for Change for Peace’ – PFC.
Minha fala hoje vai abordar um ponto muito interessante sobre esta música
relacionado a um movimento multimídia chamado ‘Playing for Change for
Peace’ – PFC.

This special multimedia movement has been transforming lives around the
world from the Peace proposal.
Este especial movimento multimídia vem transformando vidas em todo o
mundo, a partir da proposta da Paz.
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Here I will use the texts originally from the Album: Playing for Change – Songs
Around the World – Playing for Change – PFC 2.
Aqui eu utilizarei textos originalmente do Álbum: Playing for Change – Songs
Around the World – Playing for Change – PFC 2.

During my brief comment, we’ll look at the precious truth of that ‘no matter who
you are, no matter where you go in life, in some point you go need somebody to
stand by you’.
Durante meu comentário, nós veremos a preciosa verdade de que ‘Não importa
quem você seja, não importa aonde você vá na vida, em algum momento você
precisará de alguém para estar ao seu lado’.

First, I’ll say something about the inspiration of the ‘Playing for Change’
around the world.
Primeiro direi algo sobre a inspiração do ‘Playing for Change’ ao redor do
mundo.

Second, I’ll tell a brief story of the song ‘Stand by Me’ with the movement
‘Playing for Change for Peace’.
Segundo, contarei uma breve estória da música ‘Stand by Me’ com o
movimento ‘Playing for Change for Peace’.

After that, I will end my comment.
Depois disso, vou terminar meu comentário.
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So, let’s begin!!! > Então, vamos começar!!!

“Playing for Change is a multimedia movement created to inspire, connect,
and bring peace to the world through music.
“Playing for Change é um movimento multimídia criado para inspirar, conectar
e trazer a paz ao mundo por meio da música.

This project arose from a common belief that music has the power to break
down boundaries and overcome distances between people.
Este projeto surgiu de uma crença comum de que a música tem o poder de
romper fronteiras e superar as distâncias entre as pessoas.

No matter whether people come from; different geographic, political, economic,
spiritual or ideological backgrounds. Music has the universal power to transcend
and unite us as one human race.
Não importa se as pessoas vêm de diferentes origens geográficas, políticas,
econômicas, espirituais ou ideológicas. A música tem o poder de transcender e
de nos unir em uma única raça humana.

While walking down the street in Santa Monica, CA the ‘Playing for Change’
crew heard Roger Ridley singing ‘Stand by Me’ from a block away.
Enquanto andava pela rua em Santa Monica, CA a equipe do 'Playing for
Change' ouviu Roger Ridley cantando 'Stand by Me' a um quarteirão de
distância.

His voice, soul and passion set us on a journey around the world to add other
musicians to his performance.
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Sua voz, alma e paixão nos levaram a uma jornada ao redor do mundo para
adicionar outros músicos à sua performance.

This song transformed ‘Playing for Change’ from a small group of individuals
into a global movement for Peace and understanding.
Essa música transformou 'Playing for Change' de um pequeno grupo de
indivíduos em um movimento global pela paz e compreensão.

The original recording of this song features over 35 musicians collaborating
from all over the world; they may have never met in person, but in this case, the
music does the talking.”
A gravação original dessa música apresenta mais de 35 músicos colaborando
de todo o mundo; eles podem nunca terem se encontrado pessoalmente, mas
neste caso, a música fez a fala.

So, dear listerner, with this words I end my comment on the song ‘Stand by Me’
and the multimedia moviment Playing for Change for Peace.
Assim, caro ouvinte, com essas palavras eu encerro meu comentário sobre a
música ‘Stand by Me’ e sobre o movimento multimídia Playing for Change for
Peace.

And in the next Episode, you will practice English with me in a comment about
the song “DON’T WORRY” and a little more about the multimedia movement PLAYING FOR CHANGE FOR PEACE.
E no próximo Episódio, você vai praticar Inglês comigo em um comentário da
música “DON’T WORRY” e, um pouco mais sobre o movimento multimídia
PLAYING FOR CHANGE FOR PEACE!
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So that you can increase your vocabulary in the English language, train your
ability to listen with understanding the English language and increase your selfconfidence to speak English..
Para que você possa aumentar seu vocabulário na língua inglesa, treinar sua
capacidade de ouvir com compreensão a língua Inglesa e, aumentar sua
autoconfiança para falar Inglês.

MARVELOUS!!!

And now, let's train the lyrics of the song ‘Stand by Me’, Ok?
E agora vamos treinar a letra da música ‘Stand by Me’, Ok??

# REPEAT after me!! SPEAK LOUD!!
1. Oh my darling, stand by me! > Oh minha querida, fique ao meu
lado!

2. No matter who you are... > Não importa quem você seja...
3. No matter where you go in life... > Não importa onde você vá
na vida...

4. You go need somebody to stand by you. > Você precisará de
alguém para ficar ao seu lado.

5. When the night has come... > Quando a noite vier...
6. And the land is dark! > E a terra estiver escura!
7. And that moon is the only light you see. > E essa lua é a
única luz que você vê.
8. No I won’t be afraid. > Não terei medo.

9. No I won’t shed one tear... > Não derramarei uma lágrima...
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10.

Just as long as you people, call and stand by me! >

Mas só se você ficar do meu lado!

So, dear friend! I hope you have enjoyed this EPISODE!

Lembrando que aqui no Discover Cast, VOCÊ encontra conteúdos que te
ajudarão a ter FLUÊNCIA na Língua Inglesa; aprende as Estratégias de
Estudo e pratica comigo Listening and Speaking!
E a cada Série e Episódio do DISCOVER CAST, VOCÊ vai aperfeiçoar o seu
Inglês, descobrir suas próprias Capacidades Cognitivas, e aprender a fazer
o desbloqueio das crenças limitantes para falar Inglês.
VOCÊ vai treinar sua mente e integrar suas emoções no processo da
aprendizagem. Lembrando que falar é uma ação emocional.

_______________________________
Então é isso!
E se você gostou desse EPISODE: Compartilhe com seus amigos e
familiares e acesse www.inglesevoce.com.br para mais conteúdos e
LEMBRE de seguir @inglesevoce no INSTAGRAN, @inglesevoce e
@aprendizagemquantica no FACEBOOK e também no YOUTUBE!
Gratitude for listening!
And I’ll see you in our Next Episode!

