




Cirandas Bíblicas 
Integra Confessionais
“Ouve, ó Israel: o Senhor nosso Deus é o único Senhor.”

(Dt 6,4)



Cirandas Bíblicas 
Espaço de crescimento familiar

A FTD Educação, em comunhão com a ANEC, CNBB e CRB, apresenta o projeto “Cirandas 
Bíblicas Integra Confessionais para refletir e rezar com a Palavra de Deus neste mês da Bíblia.

A Ciranda nos evoca a alegria do encontro. Por isso, vivendo tempos tão desafiantes, convidamos 
as famílias e comunidades escolares a viver e celebrar este momento, na certeza de que quanto 
mais nos unimos, mais crescemos como irmãos. 

Impulsionados por nossa história, de dedicação missionária à Educação, desejamos que essas 
Cirandas nos incentivem, ainda mais, para uma vivência alegre e vibrante de nossa missão. E 
que, nessa grande roda viva, possamos sentir como os discípulos de Emaús: “não ardia nosso 
coração quando ele nos falava pelo caminho?” (Lc 24,32) 



Cirandas Bíblicas 
Caminhar com a Palavra

Livro do Deuteronômio
“Abrir as mãos e coração para o Outro, para teu Irmão!” (Dt 15,11)

Fio Bíblico-Teológico Condutor: “O Deuteronômio insiste na Fé em Deus, generoso em seus dons, fiel a suas 
promessas e zeloso (ciumento) na exigência da fidelidade total e de amor exclusivo. Ao amor demonstrado por 
Deus nos eventos da história salvífica e na vida diária, o povo é chamado a responder com o cumprimento dos 
deveres éticos e sociais.” (Dt 30,15-20, in: Deuteronômio: “Escuta, Israel” / Johan Konings, Zuleica Aparecida 
Silvano (orgs.). São Paulo: PAULINAS, 2020)

“Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é UM, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração [...]. Não 
existe outro senão Ele” (Mc 12,29.32, cf. Dt 6,4;4,35).



APRESENTAÇÃO

Setembro, mês da Primavera, de flores e cores alegres e vibrantes. Tempo em que a Igreja do Brasil, 
nos convida a refletir, viver e celebrar a Palavra que nos orienta, “lâmpada para nossos pés e luz para nosso 
caminho” (Sl 119), inspiração no caminho de amadurecimento da fé e no compromisso de lutar por um mundo 
onde  “todos tenham vida em abundância” (Jo 10,10b).

Neste ano somos chamados a descobrir as riquezas do Livro do Deuteronômio, que aponta as Leis de 
Deus como caminho de realização da pessoa humana. Ordenamentos que visam o cuidado para com todos, 
não deixando margens para exclusões e desigualdades. Dessa forma, o livro nos orienta a compreender os 
mandamentos como expressões de um projeto sólido de vida.

O livro em destaque se ambienta num período de especial provação do Povo de Israel que, liberto da 
escravidão empreende uma travessia longa e árdua em busca da terra prometida. O caminho é tenso e 
perigoso; o deserto se torna espaço de purificação, lugar do confronto com a realidade e as limitações. Nada 
que não fosse verdadeiro poderia resistir às intempéries do tempo. Somente a fé e a fidelidade podiam dar 
sentido ao caminho. E assim as leis surgem como baliza para que todos se mantivessem de pé.



Nisso consiste a atualidade do texto: Vivemos, como no período de Moisés, tempos difíceis, 
atravessando um novo deserto que nos desafia constantemente a não perdermos a direção, manter firme 
nossa fé e não nos esquecer que “a esperança não decepciona” (Rm 5,5).  Embora num primeiro momento 
possa-nos parecer longo o caminho, a Palavra pede passagem para guiar nossos corações e mentes. Temos 
ainda o desafio de olhar em volta, ver o outro, iluminá-lo com a luz da Palavra e o testemunho de nossas 
ações, fugir à tentação do egocentrismo. Para isso, mais que estudar o texto bíblico, somos convidados a 
saboreá-lo, senti-lo, deixar que nos toque e nos confronte com o que fomos chamados a viver. É tempo de 
esperança, de vida, de enxergar nas dificuldades que enfrentamos oportunidades para crescer e dar frutos.

Nós, da FTD Educação, acreditamos que essa nova travessia nos dá a chance de alcançar tempos 
melhores, onde a justiça, a empatia e a solidariedade, se tornem marcas concretas do Espírito que nos move. 
Por isso, em comunhão com a ANEC, a CNBB e a CRB, desejamos que o ar primaveril invada nossos corações 
e mentes para que, iluminados pela Palavra de Deus, renovamos nossa disposição em fazer desse mundo um 
espaço de amor, cuidado e respeito pela vida. E para que, cada família, seja canteiro onde florescem a alegria 
e a esperança. Por isso queremos viver juntos esse caminho, aprendendo mais das escrituras, e nos dispondo 
a descobrirmos juntos as riquezas contidas nessa Palavra que é vida e força para todos nós.  



ORIENTAÇÕES
1. Para uma melhor performance na vivência da mística em cada Ciranda Bíblica, 

criar um ambiente propício, em casa, com decoração litúrgica contextualizada e 
alinhada ao Texto do Deuteronômio, a ser vivenciado;

2. São propostos Quatro Cirandas Bíblicas e uma Celebração Eucarística em 
Ação de Graças  pela Conclusão do Mês da Bíblia 2020;

3. Os cantos, hinos, mantras para a vivência de cada Ciranda, ficam a critério de 
cada Família e/ou Equipe de Pastoral, em cada Lar/Família, Unidade Escolar 
e/ou Comunidade de Vida Religiosa e Consagrada;

4. Antes da vivência de cada Ciranda, falar um pouco da Lectio Divina (Leitura 
Orante), para ampliar o conhecimento dos participantes e contribuir para 
fecundidade da proposta. Obs. em Cada Cada Ciranda, consta os passos da 
Leitura Orante.;



ORIENTAÇÕES
5. Pela riqueza e fecundidade dos momentos propostos, sugerimos a vivência de uma 

ou mais Cirandas com as Famílias, On-line;

6. A vivência de cada Ciranda Bíblica pode acontecer no tempo de 50 minutos, 
aproximadamente. Todavia, fica a critério de cada Família, Equipe de Pastoral ampliar 
o tempo de vivência da mística. Podendo, também, ser em outro horário mais 
adequado à realidade local, aos estudantes e suas famílias;

7. Podem ser feitas cópias de cada Ciranda para que os participantes acompanhem o 
script da vivência. Também, pode ser ampliada a imagem da Ciranda Bíblica para 
servir de decoração litúrgica do espaço, bem como, acompanhar por Dispositivos 
Eletrônicos, como: Tablets, celulares, notebooks e afins correlacionados.;

8. Registrar em fotos e vídeos a vivência de cada Ciranda Bíblica, ainda que mediada 
pela Tecnologia, seja em Família ou em grupos maiores.



Links de Músicas Católicas 

Sanctus - Música Instrumental Católica
https://www.youtube.com/watch?v=OwXvON4vL-4

LINDAS MÚSICAS CATÓLICAS - SÓ AS MAIS TOCADAS 2020
https://www.youtube.com/watch?v=51JId28dSpM

Músicas Católicas 2020 #32 Músicas Religiosas de Louvor e Adoração Carismáticos
https://www.youtube.com/watch?v=nO9Uz8kW8Cs

Músicas Católicas de sua Infância
https://www.youtube.com/watch?v=9NrewbzAFNY

Sucesso da Música Católica - Instrumental
https://www.youtube.com/watch?v=Qvs_qqM1gts



Primeira Ciranda Bíblica
Tema: O Povo na Travessia do Deserto!

 Ouve, ó Israel: O Senhor teu Deus é o único Senhor.!
 (Dt 6,1-13)

SENSIBILIZAÇÃO: A Unidade/Unicidade de Deus é aquilo que nos move a realizar todas as obras em favor do 
seu Povo, expressando na Criação, a promessa feita a Abraão de uma descendência e do proveito da terra. 
Expressa na libertação de toda escravidão do Egito, bem como, na revelação do Senhor no Horeb.
Assim, somos convidados, pelo Senhor a essa “travessia”, a reconhecê-lo como único Senhor, o Deus da vida. Os 
sinais e apelos dos novos tempos exige, de todos nós, coragem e determinação, Fé e sentido.

ORAÇÃO:
Senhor Deus e Pai nosso, guiastes vosso povo com amor e cuidado rumo a Terra Prometida, concedei também a 
nós que vivemos este tempo de travessia, encontrar conforto e esperança em Vossa Palavra. Abre, Senhor, 
nossos corações e mentes para acolher vossos ensinamentos. E ajudai-nos a semear a esperança e 
solidariedade como frutos da escuta atenta de vossa Voz. Estejam conosco neste caminho a luz de vosso Espírito 
e a intercessão de Maria, nossa mãe e companheira de caminhada. Amém!



1) Oração inicial: Comece invocando o Espírito Santo: “Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos 
fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. - Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado; e 
renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito 
Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo 
Senhor nosso. Amém.”

2) Leitura da Palavra de Deus: Leia, com calma e atenção: Deuteronômio 6, 1-13
3) Meditar a Palavra de Deus: É hora de saborear a Palavra de Deus e não apenas estudá-la. Você, diante de 
Deus, deve confrontar este trecho com a sua vida. Feche os olhos, isto pode ajudar. É preciso concentrar-se!

4) Rezar a Palavra de Deus: Toda boa meditação desemboca naturalmente na oração. É o momento de responder 
a Deus após havê-lo escutado. 

5) Contemplar a Palavra: É um momento que pertence a Deus e sua presença misteriosa, sim, mas sempre 
presença. É um momento no qual se permanece em silêncio diante de Deus. 

6) Conservar a Palavra de Deus na vida: Leve a Palavra de Deus e o fruto desta oração para a sua vida. Produza 
os frutos da Palavra de Deus semeada no seu coração, frutos como: paz, sorriso, decisão, caridade e bondade.

Conclusão: Oração do Pai Nosso - Ave Maria e o Sinal da Cruz.

Primeira Ciranda Bíblica
Roteiro da Lectio Divina



Segunda Ciranda Bíblica                
 Tema: Celebração da Aliança

“Quando houver um pobre em teu meio[...], 
não endurecerás teu coração.! (Dt 15,7-11)

SENSIBILIZAÇÃO: Ser conscientes da necessidade da Partilha e do reconhecimento da Dignidade Humana são molas 
propulsoras, são os fundamentos primordiais para reconhecermo-nos como um mesmo povo, filhos do mesmo Pai. E, pelo 
não endurecimento do coração, que causa sofrimento e opressão aos outros, somos chamados à liberdade e fraternidade, 
para quais Deus nos chamou `vida. 
Por isso, a autêntica experiência de Deus tem o desdobramento em atitudes que promovam o bem e dignidade ao próximo, 
ao Outro.

ORAÇÃO:
Senhor Deus e Pai nosso, guiastes vosso povo com amor e cuidado rumo a Terra Prometida, concedei também a 
nós que vivemos este tempo de travessia, encontrar conforto e esperança em Vossa Palavra. Abre, Senhor, 
nossos corações e mentes para acolher vossos ensinamentos. E ajudai-nos a semear a esperança e 
solidariedade como frutos da escuta atenta de vossa Voz. Estejam conosco neste caminho a luz de vosso Espírito 
e a intercessão de Maria, nossa mãe e companheira de caminhada. Amém!



Segunda Ciranda Bíblica
Roteiro da Lectio Divina

1) Oração inicial: Comece invocando o Espírito Santo: “Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos 
fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. - Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado; e 
renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito 
Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo 
Senhor nosso. Amém.”

2) Leitura da Palavra de Deus: Leia, com calma e atenção: Deuteronômio 15,7-11
3) Meditar a Palavra de Deus: É hora de saborear a Palavra de Deus e não apenas estudá-la. Você, diante de 
Deus, deve confrontar este trecho com a sua vida. Feche os olhos, isto pode ajudar. É preciso concentrar-se!

4) Rezar a Palavra de Deus: Toda boa meditação desemboca naturalmente na oração. É o momento de responder a 
Deus após havê-lo escutado. 

5) Contemplar a Palavra: É um momento que pertence a Deus e sua presença misteriosa, sim, mas sempre 
presença. É um momento no qual se permanece em silêncio diante de Deus. 

6) Conservar a Palavra de Deus na vida: Leve a Palavra de Deus e o fruto desta oração para a sua vida. Produza 
os frutos da Palavra de Deus semeada no seu coração, frutos como: paz, sorriso, decisão, caridade e bondade.

Conclusão: Oração do Pai Nosso - Ave Maria e o Sinal da Cruz.



Terceira Ciranda Bíblica                  

 Tema: Conversão e Defesa da Vida
“Sim, porque a Palavra está muito perto de ti.” 

(Dt 30,14)

SENSIBILIZAÇÃO: O Senhor, nosso Deus, propõe-nos dois caminhos: a vida e a morte. Optamos pela vida, enquanto Povo 
de Deus, ao querer seguir seus mandamentos e ensinamentos. O Deus-Amor terá, sempre, a atitude de propor e não impor, 
embora revele aos corações, as consequências de cada uma de nossas escolhas.
O importante é sabermos que Deus não pede muito, mas apenas para que O Amemos, de todo nosso coração, com todas as 
nossas forças, com todo nosso entendimento. Assim, permanecendo com o Senhor, seremos abençoados, dia após dia, e 
habitaremos em seu Reino de Paz, Amor e Justiça.

ORAÇÃO:
Senhor Deus e Pai nosso, guiastes vosso povo com amor e cuidado rumo a Terra Prometida, concedei também a 
nós que vivemos este tempo de travessia, encontrar conforto e esperança em Vossa Palavra. Abre, Senhor, 
nossos corações e mentes para acolher vossos ensinamentos. E ajudai-nos a semear a esperança e 
solidariedade como frutos da escuta atenta de vossa Voz. Estejam conosco neste caminho a luz de vosso Espírito 
e a intercessão de Maria, nossa mãe e companheira de caminhada. Amém!



1) Oração inicial: Comece invocando o Espírito Santo: “Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos 
fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. - Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado; e 
renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito 
Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo 
Senhor nosso. Amém.”

2) Leitura da Palavra de Deus: Leia, com calma e atenção: Deuteronômio 30,11-20
3) Meditar a Palavra de Deus: É hora de saborear a Palavra de Deus e não apenas estudá-la. Você, diante de 
Deus, deve confrontar este trecho com a sua vida. Feche os olhos, isto pode ajudar. É preciso concentrar-se!

4) Rezar a Palavra de Deus: Toda boa meditação desemboca naturalmente na oração. É o momento de responder 
a Deus após havê-lo escutado. 

5) Contemplar a Palavra: É um momento que pertence a Deus e sua presença misteriosa, sim, mas sempre 
presença. É um momento no qual se permanece em silêncio diante de Deus. 

6) Conservar a Palavra de Deus na vida: Leve a Palavra de Deus e o fruto desta oração para a sua vida. Produza 
os frutos da Palavra de Deus semeada no seu coração, frutos como: paz, sorriso, decisão, caridade e bondade.

Conclusão: Oração do Pai Nosso - Ave Maria e o Sinal da Cruz.

Terceira Ciranda Bíblica
Roteiro da Lectio Divina



Quarta Ciranda Bíblica                   
 Tema: A Fidelidade a um só Deus e Senhor do Universo

“Quem vai atravessar à tua frente é o próprio Senhor teu Deus.”
 (Dt 31,3)

SENSIBILIZAÇÃO: A Liderança de Moisés ao Povo de Israel, escolhido de Deus, que de tão fecunda, é repassada a Josué, 
que conduzirá este povo à Terra prometida. E, a transmissão das Leis e Ensinamentos, ritualizado, para que todos e todas, 
sem nenhum a menos,  pratiquem o direito e a justiça, ensinamentos de Deus, transmitidos pelo, sempre lembrado, Patriarca 
Moisés.
E, todos nós, Povo de Deus pelo Batismo, somos convidados a viver, no cotidiano de nossa existência, o 
discipulado-missionário, anunciando a Boa Nova do Reino: Que o Senhor é o nosso Único Senhor e passará à nossa frente, 
estará conosco em todos momentos. Confiemos! 

ORAÇÃO:
Senhor Deus e Pai nosso, guiastes vosso povo com amor e cuidado rumo a Terra Prometida, concedei também a 
nós que vivemos este tempo de travessia, encontrar conforto e esperança em Vossa Palavra. Abre, Senhor, 
nossos corações e mentes para acolher vossos ensinamentos. E ajudai-nos a semear a esperança e 
solidariedade como frutos da escuta atenta de vossa Voz. Estejam conosco neste caminho a luz de vosso Espírito 
e a intercessão de Maria, nossa mãe e companheira de caminhada. Amém!



1) Oração inicial: Comece invocando o Espírito Santo: “Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos 
fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. - Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado; e 
renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito 
Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo 
Senhor nosso. Amém.”

2) Leitura da Palavra de Deus: Leia, com calma e atenção: Deuteronômio 31,1-13
3) Meditar a Palavra de Deus: É hora de saborear a Palavra de Deus e não apenas estudá-la. Você, diante de 
Deus, deve confrontar este trecho com a sua vida. Feche os olhos, isto pode ajudar. É preciso concentrar-se!

4) Rezar a Palavra de Deus: Toda boa meditação desemboca naturalmente na oração. É o momento de responder 
a Deus após havê-lo escutado. 

5) Contemplar a Palavra: É um momento que pertence a Deus e sua presença misteriosa, sim, mas sempre 
presença. É um momento no qual se permanece em silêncio diante de Deus. 

6) Conservar a Palavra de Deus na vida: Leve a Palavra de Deus e o fruto desta oração para a sua vida. Produza 
os frutos da Palavra de Deus semeada no seu coração, frutos como: paz, sorriso, decisão, caridade e bondade.

Conclusão: Oração do Pai Nosso - Ave Maria e o Sinal da Cruz.

Quarta Ciranda Bíblica
Roteiro da Lectio Divina



Celebração Eucarística em Ação de Graças pela 
conclusão do Mês da Bíblia 2020

“Abre tua porta para teu irmão.” (Dt 15,11)



Data: 30 de setembro de 2020
Horário: às 17h

Transmissão pelo Canal YOUTUBE  da FTD Educação

(O Link para acesso será divulgado a partir do dia 27 de setembro de 2020)

Celebração Eucarística em Ação de Graças pela 
conclusão do Mês da Bíblia 2020

“Abre tua porta para teu irmão.” (Dt 15,11)
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Nossa missão é apoiar a sua!


