
 
 

 
Esse é o tema da canção TE 

OFEREÇO PAZ *   
 criada por Válter Pini, em 

1989,  
em cima de uma velha 

saudação universal adaptada 
e musicada por ele.  

E com ela, desde então, 
Válter tem levado o seu 
trabalho a todo o Brasil,  

para empresas, escolas, para 
todos os tipos de grupos 

humanos,  
um trabalho ao qual ele 

denominou por 
Musiconsciência. 

Este seu projeto busca 
utilizar  

o poder que a música tem de 
motivar e de aproximar as 

pessoas  
para  inspirá-las a buscar 

uma melhor harmonia em 
suas relações,  

sejam elas relações 
familiares,  

relações de trabalho ou 
relações pessoais.  

A música é a arte das 
relações de harmonia por 

excelência  
e é por isso  que ela se 

presta tão bem à melhoria 
do relacionamento humano.  
De uma maneira alegre, leve 

e bem humorada,  
unindo o útil ao agradável,  
combinando simplicidade 

com profundidade,  
este trabalho busca  

sensibilizar e despertar 
novas possibilidades e 

soluções,  

motivando, entusiasmando,  
lembrando que as crises são 

oportunidades de 
crescimento  

e que a criatividade é uma 
qualidade que pode agregar  

um valor inestimável ao 
progresso humano em geral.   

 

 
  

Te ofereço paz 
Te ofereço amor 
Te ofereço amizade 

Ouço tuas 
necessidades 

Vejo tua beleza 
Sinto os teus sentimentos 
Minha sabedoria flui 

de uma fonte superior 
E reconheço esta fonte em ti 
Trabalhemos juntos!  

Trabalhemos juntos! 
 
 
 

*Segundo o seu 
neto, Arun 

Gandhi, essa 
era uma 
saudação  

que o Mahatma 
Gandhi 
recitava 

diariamente.  
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CIRANDA DA  
EXCELÊNCIA 

  
  

 
  

(Parceria & Sinergia)  
Válter Pini  (CD GIRASSOL)  

 
  

Que bom que a Paz seria! Que bom que a Paz seria! 
Que bom  que a Paz será! Que bom  que a Paz será! 

que boa parceria que boa parceria 
essa que a gente está essa que a gente está 

fazendo aqui neste lugar! fazendo aqui neste lugar! 
  A  EXCELÊNCIA 

A  EXCELÊNCIA é a arte e a ciência 
é saber como ser Ímpar de mirar o olho ao Céu 
a partir do amor ao Par prá lembrar que a prosperidade 
é saber como conciliar é como o Sol que nasce 
o dever com o prazer para todo mundo partilhar 

em cada coisa que se faz  

A  EXCELÊNCIA  
é palavra especial A  EXCELÊNCIA 

é a possibilidade que vem da palavra Céu 
de 1 + 1 ser mais que 2 prá inspirar toda a humanidade 

pelo sim, pelo sim da Sinergia a aprender a se guiar 
e numa grande Parceria pelo espírito da paz 

 vamos todos cirandar 
Que bom que a Paz seria!  
Que bom  que a Paz será! Ô cirandeiro,  

que boa parceria ô cirandeiro ô 
essa que a gente está a pedra do teu anel 

fazendo aqui neste lugar! brilha mais   

do que o sol (2x) A  EXCELÊNCIA 
Essa ciranda é a criatividade 

quem me deu foi Lia que é capaz de encurtar 
que mora na ilha  a maior de todas as distâncias 

de Itamaracá (2x)* que é aquela que existe 
 entre a cabeça e o coração Que bom que a Paz seria!  

Que bom  que a Paz será! A  EXCELÊNCIA 
que boa parceria é a Fina    Sintonia 

essa que a gente está em cada dia a se fazer 
fazendo aqui neste lugar! entre o Homem e a Natureza 

 entre o campo e a cidade * citação de “ Ciranda de Lia”, 
entre a cidade e o cidadão  música tradicional do Recife 
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