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Bethel 16- Lages 

Eu aprendi 

Que a melhor sala de aula do mundo 

Está aos pés de uma pessoa mais velha;  

Eu aprendi 

Que ser gentil é mais importante do que estar certo;  

Eu aprendi 

Que eu sempre posso fazer uma prece por alguém 

Quando não tenho a força para 

Ajudá-lo de alguma outra forma;  

Eu aprendi 

Que não importa quanta seriedade a vida exija de você, 

Cada um de nós precisa de um amigo 

Brincalhão para se divertir junto; 

Eu aprendi 

Que algumas vezes tudo o que precisamos 

É de uma mão para segurar 

E um coração para nos entender;  

Eu aprendi 

Que deveríamos ser gratos a Deus 

Por não nos dar tudo que lhe pedimos;  

Eu aprendi 

Que dinheiro não compra "classe";  

Eu aprendi 

Que são os pequenos acontecimentos 

Diários que tornam a vida espetacular;  

Eu aprendi 

Que debaixo da "casca grossa" existe uma pessoa  

Que deseja ser apreciada, 

Compreendida e amada;  
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Eu aprendi 

Que Deus não fez tudo num só dia; 

O que me faz pensar que eu possa?  

Eu aprendi 

Que ignorar os fatos não os altera;  

Eu aprendi 

Que o amor, e não o tempo, 

É que cura todas as feridas;  

Eu aprendi 

Que cada pessoa que a gente conhece 

Deve ser saudada com um sorriso;  

Eu aprendi 

Que ninguém é perfeito 

Até que você se apaixone por essa pessoa; 

Eu aprendi 

Que a vida é dura, mas eu sou mais ainda;  

Eu aprendi 

Que as oportunidades nunca são perdidas;  

Alguém vai aproveitar as que você perdeu.  

Eu aprendi 

Que quando o ancoradouro se torna amargo  

A felicidade vai aportar em outro lugar;  

Eu aprendi 

Que devemos sempre ter palavras doces e gentis  

Pois amanhã talvez tenhamos que engoli-las;  

Eu aprendi 

Que um sorriso é a maneira mais barata 

De melhorar sua aparência;  

Eu aprendi 

Que todos querem viver no topo da montanha, 

Mas toda felicidade e crescimento 
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Ocorre quando você está escalando-a;  

Eu aprendi 

Que quanto menos tempo tenho, 

Mais coisas consigo fazer. 

Autor Desconhecido 

 

 

O segundo texto refere-se a um projetinho que em cada sessão é levado um autor, poeta 

ou escritor de um país diferente! 

 

Vladimir Maiakóvski 

Reconhecido como “o poeta da revolução”, Maiakóvski se encontra como uma das 

maiores líricas do século XX. Sua máxima de que “Não há arte revolucionária sem forma 

revolucionária” sintetiza sua curta – porém produtiva – obra poética, teórica e teatral. Após 

a revolução de 1917, Maiakóvski colaborou com o governo na criação de lemas 

revolucionários 

“Basta de verdades baratas.  
Arrancai o ranço do coração!  
As ruas são nossos pincéis  
e paletas as nossas praças.  
No livro do tempo  
ainda não foram cantadas  
as mil páginas da revolução. 
Para a rua, futuristas,  
tambores e poetas!’ 
 

 

 

 


