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COMO CONSTRUIR UM MUNDO MELHOR 

 

 
Passei muito tempo a pensar 

O que nessas linhas falar 

Tarefa muito difícil 

Como fazer o mundo melhorar. 

 

Diante de tantas ações desumanas 

Vejo o homem não mais se respeitar 

Parece que somos estranhos 

No mundo que devia igualar 

E quanto mais o tempo passa 

Vejo a coisa piorar 

O que mais precisa acontecer 

Para sabermos nos valorizar? 

 

Não escuto mais as palavras 

Perdão, com licença, por favor, 

As pessoas demonstram intolerância 

E um coração sem amor. 

 

Para construir um mundo melhor 

Todos precisam acordar 

E aprender as diferenças respeitar 

A cor, a raça, a religião 

E o jeito de cada um pensar. 

Se assim procurássemos ser 

Poderíamos sim melhorar 

Aceitar os nossos semelhantes 

Pois o amor pelo próximo 

Seria o mais importante 

São tantos os nossos problemas 

E com fé temos que enfrentar 

Com Deus tudo é possível 

Só precisamos acreditar. 

 

Um abraço, um aperto de mão 

Uma palavra de compreensão 

Fazem com a convivência 

Afaste de nós a violência. 

 

E para finalizar 

Quero uma mensagem deixar 

Vamos promover a paz 

E não desistir jamais 

De um mundo melhor conquistar. 
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A SOCIEDADE PRECISA DE UNIÃO 
 

 

Nosso mundo é composto 
Por muita gente, 
Negro, índio, branco, 
Nisso todo mundo é diferente 
 

Para construir um mundo melhor, 
Temos que nos educar, 
Ajudando o planeta 
Dele nós precisamos cuidar. 
 

Com as crianças na escola, 
Tendo boa educação, 
Aprendendo a ler e escrever, 
Tornando cidadão. 
 

Com boas atitudes podemos começar 
A transformar o mundo 
E as pessoas respeitar. 
 

O nosso planeta necessita 
De uma maior atenção 
Nossos animais estão em extinção, 
Salve os mares da poluição. 
 

Tendo bons governantes para nos representar, 
Estaremos no caminho 
Para o mundo melhorar 
 

O preconceito e a corrupção 
Esses podemos descartar 
A sociedade precisa de união 
Não de problemas para somar 
 

Esses são alguns caminhos 
Que podemos traçar, 
A população tem que seguir, 
Para o mundo melhorar. 
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CONSTRUINDO UM MUNDO MELHOR 

 

O mundo para ser melhor 

Tudo tem que mudar 

As pessoas serem mais amigas 

E sempre querer se ajudar 

 

Para o mundo ser melhor tem que ter mais união 

As pessoas serem mais solidárias 

E ter mais amor no coração 

Esquecer tudo que nos faz mal 

E fazer sempre o bem sem distinção 

 

Para o mundo ser melhor 

Uma dica eu vou dar 

Temos que ser como uma criança 

Com o coração puro sem maldade 

Só assim vamos ter mais esperança 

De um dia ser feliz de verdade 

 

Vamos fazer desse mundo 

Um lugar muito especial 

Cheio de paz e alegria 

Só assim poderemos mudar um dia 

Esse mundo desigual 

 

Vamos todos amar uns aos outros 

Como nos amou o nosso criador 

Que deu a vida por todos nós 

Simplesmente por amor. 

  


