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“DON’T WORRY!” & “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 DON’T WORRY! by Pierre Minetti!
Hoje você vai praticar Inglês comigo em um breve comentário da música
DON’T WORRY! e do movimento multimídia chamado PLAYING FOR
CHANGE FOR PEACE!
Com certeza você já ouviu e já cantou a música DON’T WORRY!, 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

THE SONG ‘DON’T WORRY’ & THE MULTIMEDIA MOVEMENT CALLED
PLAYING FOR CHANGE FOR PEACE!
A MÚSICA ‘DON’T WORRY’ E O MOVIMENTO MULTIMÍDIA ‘PLAYING FOR
CHANGE FOR PEACE’!

Today I’m going to talk about the song ‘Don’t worry’ by Pierre Minetti.
Hoje vou falar sobre a música ‘Don’t Worry’ de Pierre Minetti.

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 abordará 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.
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Este especial movimento multimítida vem transformando vidas em todo o
mundo, a partir da proposta da Paz.

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 comment, we’ll look at the precious truth that through music we can
connect with everyone for Peace.
Durante meu comentário, nós veremos a preciosa verdade de que através da
música podemos nos conectar com todos pela Paz.

First, I’ll say something about the locations around the world this movement
began the journey.
Primeiro direi algo sobre os locais ao redor do mundo em que esse movimento
começou a jornada.

Second, I’ll tell a brief story of the song ‘Don’t worry’ with the movement
‘Playing for Change for Peace’.
Segundo, contarei uma breve estória da música ‘Don’t Worry’ com o
movimento ‘Playing for Change for Peace’

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

“For the past four years, a small film crew has been travelling the world with
recording equipment and cameras looking for inspiration.
Nos últimos quarto anos, uma pequena equipe de filmagem tem viajado o
mundo com equipamentos de gravação e câmaras em busca de inspiração.

This small film crew travelled from streets and subways to Native American
reservations, through African towns and villages, up to the Himalayan
Mountains, and beyond.
Esta pequena equipe de filmagem viajou por ruas e metrôs até reservas
indígenas Americanas, por cidades e aldeias Africanas, até as montanhas do
Himalaia, e além.

Throughout this journey, a movement was created connecting the world through
music.
Ao longo dessa jornada, um movimento foi criado conectando o mundo por
meio da música.

The albums are a collective statement from over 100 musicians spanning five
continents.
Os álbuns são uma declaração coletiva de mais de 100 músicos abrangendo
cinco continentes.

Many of them have never met in person.
Muitos deles nunca se encontraram pessoalmente.
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But through their dierent cultures, these songs demonstrate a profound human
connection and willingness to unite.
Mas por meio de suas diferentes culturas, estas músicas demonstram uma
conexão humana profunda; bem como o anseio por unidade (para se unir).

Through music, we can understand our differences and create a better world.
Por meio da música podemos entender nossas diferenças e criar um mundo
melhor.

‘Don’t Worry’ is the first original song around the world featured by ‘Playing for
Change’.
‘Don’t Worry’ é a primeira música original apresentada ao redor do mundo
pelo ‘Playing for Change’.

It was written by Pierre Minetti in Barcelona – Spain and speaks of the unity we
all share on this planet, as the song states: ‘Let’s don’t worry my brother, in this
world we are all the same, we must nd peace…’
Ela foi escrita por Pierre Minetti em Barcelona – Espanha e fala da unidade que
todos compartilhamos neste planeta, como diz a canção: ‘Não vamos nos
preocupar meu irmão, neste mundo somos todos iguais, precisamos encontrar
a Paz...’

The original recording of this song features over 20 musicians from 4 continents
who had never met in person, but are connected through the message and the
music.”
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A gravação original dessa música apresenta mais de 20 músicos de quatro
continentes que nunca se conheceram pessoalmente, mas estão conectados
através da mensagem e da música.

So, with this words I end my comment on the song ‘Don’t Worry’ and the
multimedia movement ‘Playing for Change for Peace!’
Assim, com essas palavras eu encerro meu comentário sobre a músic ‘Don’t
Worry’e o movimento multimídia ‘Playing for Change for Peace!’

MARVELOUS!!!
# And now, REPEAT after me!! SPEAK LOUD!!
Let's train the lyrics of the song 'Don't Worry', Ok?
Vamos treinar a letra da música 'Don't Worry', Ok?

1. Let’s don’t worry my brother!
irmão!

> Vamos!! Não se preocupe meu

2. In this world we are all the same. > Nesse mundo nós todos somos
iguais.
3. We must find peace... > Nós devemos encontrar a paz...
4. We must find it together. > Nós devemos encontrar isso juntos.
5. It’s not far away from your heart. > Não está longe de seu coração.
6. You’ve got the good sensation! > Você tem a boa vibração!
7. Let your heart follow the rhrytm... > Deixe seu coração seguir o
ritmo...
8. When the voices give you emotion... > Quando as vozes te derem
emoção...
9. You have fulfill peace! > Você tem a paz completa!
10. When the butterfly dances in the sky... > Quando a borboleta dança
no céu...
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11. When it won’t see what you’re like. > Quando isso não parecer com
o que você gostaria que parecesse.
12. You’ve got the good sensation! > Você tem a boa sensação!
13. You’ve got the good vibration! > Você tem a boa vibração!

So... dear friend! I really hope you have 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!!!
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!

