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Um grupo de alunos estudou as sete maravilhas do 
mundo. 



Um grupo de alunos estudou as sete maravilhas do 
mundo. 



No final da aula, foi pedido aos estudantes para fazerem
uma lista do que eles pensavam que fossem consideradas
as sete maravilhas atuais do mundo.



No final da aula, foi pedido aos estudantes para fazerem
uma lista do que eles pensavam que fossem consideradas
as sete maravilhas atuais do mundo.

Embora houvesse algum desacordo, começaram os votos



1. Pirâmides do Egito 
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2. Taj Mahal 
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2. Taj Mahal 

3. Grand Canyon 
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2. Taj Mahal 

3. Grand Canyon 

4. Canal de Panamá 
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1. Pirâmides do Egito 

2. Taj Mahal 

3. Grand Canyon 

4. Canal de Panamá 

5. Empire State Building 

6. Basílica de St. Peter 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:St_Peter's_Square,_Vatican_City_-_April_2007.jpg


1. Pirâmides do Egito 

2. Taj Mahal 

3. Grand Canyon 

4. Canal de Panamá 

5. Empire State Building 

6. Basílica de St. Peter 

7. A Grande Muralha da China 



Ao recolher as listas, o professor notou uma estudante 
muito quieta. 



A menina, não tinha virado sua folha ainda. 

O professor então perguntou à ela se tinha problemas 
com sua lista. 



- Sim, um pouco. Eu não 
consigo fazer a lista, porque 

são muitos. 

A menina quieta respondeu: 



- Bem, diga-nos o que você já 
tem e talvez nós possamos 

ajudá-la.

O professor disse: 



A menina hesitou, então leu: 

- Eu penso que as sete maravilhas 
do mundo sejam: 



1. tocar 

http://1.bp.blogspot.com/_kWJZV-ybcWs/SC24-RYcHvI/AAAAAAAAAkM/nI64R68hiH0/s1600-h/hug.jpg


2. sentir sabor



3. ver 



4. ouvir 



5. sentir 



6. rir 



7. amar 



A sala então ficou completamente em silêncio. 



A sala então ficou completamente em silêncio. 

É fácil para nós olharmos as façanhas do homem, já que 
negligenciamos tudo o que Deus fez para nós.



Que você possa se lembrar hoje daquelas coisas que são 
verdadeiramente maravilhosas.



"Faça tudo de bom que 
você puder para todas 
as pessoas que você 
puder, quando você 

puder” "

Que você possa se lembrar hoje daquelas coisas que são 
verdadeiramente maravilhosas.
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Você nunca precisou fazer a 
diferença, você sempre foi a 

diferença.


