
 

CIRANDA 

Por Anésia Benedita de Moraes Caraça. 

 

O Cartaz da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 traz a Ciranda e destaca a 

unidade.  

A Ciranda simboliza a união entre as pessoas, não tem primeiro e nem último. A CFE está 

focada na dignidade humana, e deve prevalecer a vida, o amor e a fraternidade. 

A dificuldade em dialogar está mais para a dimensão do "poder", do que do "amor". 

Para avançarmos no diálogo temos que textualizar na família e na sociedade.  

Nessas duas estrofes do hino da CFE abaixo, tem clareza da ciranda ou aliança entre as 

pessoas. Composição de Frei Telles Ramon. 

 

1 - Venham todos, vocês, venham todos, 

Reunidos num só coração (cf.At 4,32) 

De mãos dadas formando a aliança, 

Confirmados na mesma missão. 

 (...) 

5- Venham jovens, idosos, crianças  

E vivamos o amor - compromisso 

Na partilha, no dom da esperança  

E na fé que se torna serviço. 

 



A CFE 2021 tem como tema " Fraternidade e diálogo: compromisso de amor" e o lema " 

Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade" (Ef2,14a). 

O Diálogo é compromisso de amor com nossa vida espiritual, nossa vida social atual e 

religiosa, para que possamos ter um mundo de TODOS e para TODOS.  

A dificuldade em dialogar está mais para a dimensão do PODER do que do AMOR. Para 

avançarmos no diálogo temos que textualizar na família e na sociedade. 

O Brasil viveu um momento de aliança nesses últimos dias para ajudar a população de 

Manaus, no agravamento da pandemia. Tudo indica que houve falha na prevenção e 

falta de "diálogo" entre todos diante do iminente colapso na Saúde.  

Pessoas de várias partes do Brasil e de alguns países, se mobilizaram para ajudar Manaus 

nesse momento tão triste e doloroso. 

A união entre as pessoas se fez presente mais uma vez, no mesmo propósito de 

solidariedade para com o próximo mais necessitado. 

 

Artistas, pessoas de religiões diversas, ricos e pobres, empresários ou não e pessoas do 

governo, cada um dentro de suas possibilidades e boa vontade se voltaram para os 

irmãos de Manaus na esperança de salvar vidas e amenizar o sofrimento de todos. 

ALERTA: A prevenção com responsabilidade ainda é o maior remédio. Continuemos 

nessa Ciranda de amor ao próximo e muito diálogo de esclarecimentos. 

 

Fonte de pesquisa: CNBB 

 


