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Dinâmica para despertar interesse pela leitura da Bíblia 

Vamos usar a música “Turn, Turn, Turn”, traduzinda como “Gira, gira, gira” 

significando o girar do tempo. O título é também o refrão que se coloca a cada 

estrofe. 

A letra da canção, é composta por nove versos, e com exceção do último verso, é 

retirada palavra por palavra do texto bíblico do terceiro capítulo do Livro do 

Eclesiastes (Ecl 3,1-8).  

Música: “Turn, turn, turn” / “Gira, gira, gira” 

1.  Para tudo há um momento, e tempo para cada coisa sob o céu; (refrão) 

2. Tempo de nascer e tempo de morrer; tempo de plantar e tempo de arrancar 

o que se plantou; (refrão) 

3. Tempo de matar e tempo de curar; tempo de destruir e tempo de construir; 

(refrão) 

4. Tempo de chorar e tempo de rir; tempo de lamentar e tempo de dançar; 

(refrão) 

5. Tempo de atirar pedras e tempo de juntar pedras; tempo de abraçar e 

tempo de evitar o abraço; (refrão) 

6. Tempo de procurar e tempo de perder; tempo de guardar e tempo de jogar 

fora; (refrão) 

7. Tempo de rasgar e tempo de costurar; tempo de calar e tempo de falar; 

(refrão) 

8. Tempo de amar e tempo de odiar; tempo de guerra e tempo de paz. (refrão) 

9. Tempo de paz, juro que não é tarde demais!” (refrão) 

Interpretação do Texto: 

Essa passagem bíblica afirma que há tempo para todas as coisas e que cada coisa 

tem seu tempo. Isto é, todas as atividades humanas estão sujeitas ao próprio 

tempo para ser bem ou mal sucedidas. O contraste das ações e sentimentos 

mostram que as pessoas não têm poder ilimitado, pois não têm poder sobre o 

tempo, sobre as estações temporais da vida. Esses versos permitem uma 

infinidade de possibilidades e de interpretações, mas na canção eles são 

interpretados tendo como chave de leitura o anseio pela paz mundial, como 

demonstra seu verso final. 

Origem da Música: 

Esta música foi composta por Pete Seeger, em 1959, no entanto, somente a 

última frase da canção e seu título são de sua autoria. Mas ela só começou a 

fazer sucesso depois que foi gravada pelo conjunto The Byrds, em 1965. 

 



2 

Como utilizar essa música como dinâmica: 

 Use o primeiro vídeo-clip que compartilhamos abaixo no encontro de Catequese 

em que o tema seja a leitura da Bíblia. Apresente o vídeo com a “Origem da 

Música”, mas sem falar sobre o texto bíblico. 

 Peça aos catequizandos que ouçam a música e vejam o vídeo, procurando 

descobrir qual é mensagem que a música está transmitindo. Talvez alguns até 

consigam traduzir algumas palavras sem nenhuma ajuda. Não dê a tradução. 

 Pergunte a eles o que compreenderam como mensagem. Não fale nada sobre o 

texto, apenas deixe que eles falem.  

 Depois, passe para eles o segundo vídeo-clipe, mas agora com legenda de 

tradução. 

 Pergunte o que a letra da música está dizendo e o que isso significa. 

 Somente depois, peça que leiam o texto do livro do Eclesiastes 3,1-8. 

 E então pergunte a eles se não ficaram surpreendidos por ver a riqueza que o 

conteúdo da Bíblia tem e como pode inspirar as pessoas.  

 Pergunte se conhecem outras canções que foram inspiradas pelo texto bíblico – 

caso não se lembrem, fale sobre a música “Monte Castelo”, do Renato Russo, 

que, em parte, foi inspirada na Primeira Carta aos Corintios 13,1-13. Se 

houver tempo, passe também o último vídeo-clip, que é dessa música e leia 

com eles o texto de Corintios 13,1-13 e deixe que eles apontem as partes que 

estão na música. 

 Conclua convidando-os a lerem, pelo menos todo o capítulo 3 do Livro do 

Eclasiastes. E se viram também “Monte Castelo”, o capítulo 13 da Primeira 

Carta aos Corintios. 


