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VOCABULARY:
1. Our Father, Who art in heaven,
2. Hallowed be your Name,
3. Your Kingdom come,
4. Your will be done on Earth as it is in
heaven.

( ) Venha a nós o Vosso reino
( ) E não nos deixeis cair em tentação
( ) Pois Teu é o Reino, o poder e a glória
para sempre.

5. Give us this day our daily bread,
6. And forgive us our trespasses,
7. As we forgive those who trespass
against us.
8. And lead us not into temptation,
9. But deliver us from evil.
10. For yours is the Kingdom, the power
and the glory forever.

( ) O pão nosso de cada dia nos dai hoje

Amen
Amém

( ) perdoai as nossas ofensas

( ) assim como nós perdoamos a quem
nos tem ofendido
( ) mas livrai-nos do mal
( ) Pai-Nosso que estais no céu
( ) Santificado seja o Vosso nome
( ) Seja feita a Tua vontade, assim na
terra como no céu.

Resposta: 3, 8, 10, 5, 7, 9, 1, 2, 4, 6.

TOPIC FOR CONVERSATION
1. What are some religions of the world?
2. Do you have a religion?
3. Can you tell us about your religion?
4. Is religion important to you?
5. What is the main religion in your country?
6. What countries do you think have religious freedom?
7. Why do you think religion is important in our lives?
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Un-break My Heart

Toni Braxton

Don't leave me in all this pain
Don't leave me out in the rain
Come back and bring back my smile
Come and take these tears away
I need your arms to hold me now
The nights are so unkind

Conserte Meu Coração

Toni Braxton

Não me deixe com toda essa dor
Não me deixe assim sozinha na chuva
Volte e traga de volta o meu sorriso
Venha e jogue essas lágrimas bem longe
Eu preciso dos seus braços para me abraçar agora
As noites são tão cruéis

Bring back those nights when I held you beside me

Traga de volta noites quando eu tinha você aqui ao meu lado

_____________________________
Un-break my heart
Say you'll love me again
Un-do this hurt you caused
When you walked out the door
And walked out my life
Un-cry these tears
I cried so many nights
Un-break my heart, my heart
Take back that sad word good-bye
Bring back the joy to my life
Don't leave me here with these tears
Come and kiss this pain away
I can't forget the day you left
Time is so unkind

______________________________
Conserte meu coração
Diga que me amará novamente
Desfaça essa dor que você provocou
Quando você saiu por aquela porta
E saiu de minha vida
Enxugue as lágrimas
Que chorei tantas noites
Refaça meu coração, Meu coração
Volte atrás naquele triste "adeus"
Traga de volta a alegria em minha vida
Não me deixe aqui com estas lágrimas
Venha com seus beijos fazer esta dor passar
Não consigo esquecer o dia que você se foi
O tempo é tão insensível
E a vida é tão cruel sem você aqui ao meu lado
_____________________________________
Ohh, oh
Não me deixe com toda essa dor
Não me deixe assim sozinha na chuva

And life is so cruel without you here beside me

_________________________________
Ohh, oh
Don't leave me in all this pain
Don't leave me out in the rain
Bring back the nights when I held you beside me
Un-break my
Un-break my heart, oh baby
Come back and say you love me
Un-break my heart
Sweet darling'
Without you I just can't go on
Can't go on

Traga de volta a noite quando eu tinha você aqui do meu lado

Conserte meu
Conserte meu coração, oh baby
Venha e diga de volta que você me ama
Refaça meu coração
Meu doce querido
Sem você não consigo mais viver...
consigo mais viver...

Novas turmas em março. Convide um amigo.

