
“Basta de Miséria, Preconceito e Repressão!
Queremos Trabalho, Terra, Teto e Participação!”

ORIENTAÇÕES
Este roteiro de celebração do Grito dos/
das Excluídos/as - à luz da Campanha 
da Fraternidade deste ano, cujo tema foi 
“Fraternidade e Vida: dom e compromisso” e 
lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” 
(Lc 10, 33-34) - quer ser um instrumento de 
animação para todos e todas que sonham 
e lutam por uma nova terra “sem miséria, 

preconceito e repressão”, com “trabalho, terra, teto e participação”.
É um subsídio para animadores e animadoras do Grito a ser usado 
em celebrações ecumênicas, eucarísticas, cultos, atos públicos, entre 
outros, podendo ser adaptado para cada realidade local ou regional. 
Também pode ser usado no espaço familiar, em celebrações por 
internet, gravações, etc.  
A crise mundial do Covid 19 colocou em questionamento toda a 
desigualdade da organização social, política e econômica social do 
mundo, incluindo o Brasil. Nunca tivemos tanta convicção que “A vida 
deve estar acima do mercado” e não o contrário. Nunca foi tão urgente 
a necessidade da humanidade repensar as opções escolhidas, em 
vista de um mundo sem exclusões e em sintonia com a Mãe Terra!
Nunca se falou tanto em se reinventar, recriar! Que, neste mutirão 
do Grito, cada local, cada comunidade, cada pastoral, cada 
movimento social, grupo de rua, possa expressar seu compromisso 
com toda alma, generosidade, vontade de crescer coletivamente e 
participativamente, apesar das forças de morte que atuam contra nós!
Atenção: As leituras deste subsídio são as do domingo, dia 06 de 
setembro/2020, para que a celebração do Grito dos/as Excluídos/as 
possa ser feita em missas e cultos dominicais. Mas, caso se deseje, as 
leituras do próprio dia 07/09/2020, segunda-feira, que são as seguintes:
Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios 5,1-8
Salmo Responsorial: Sl 5,5-6. 7. 12 (R. 9a)
R. Na vossa justiça guiai-me Senhor!
Evangelho de São Lucas 6, 6-11

1. ANIMADOR
(Motivar para a entrada com cartazes, símbolos dos grupos e culturas, 
acolher as comunidades, pastorais, movimentos, organizações e grupos 
de mulheres, jovens, crianças). Em transmissões por internet, usar 
também o cartaz do Grito dos/as Excluídos/as. 

L.1. Mulher: Bem-vindas e bem-vindos, irmãs e irmãos, para esta 
celebração do 26º Grito dos/das Excluídos/as. Este é o nosso lema 
(mostrando o cartaz). Vamos repetir: 
Todos: “Basta de Miséria, Preconceito e Repressão! Queremos 
Trabalho, Terra, Teto e Participação!”

L.2. Homem: O surgimento do vírus Covid 19 mostrou que este mundo 
capitalista neoliberal não está preparado para enfrentar uma pandemia.  
Um mundo baseado na acumulação de riquezas, exploração da natureza, 
escravidão dos trabalhadores e trabalhadoras, desemprego em massa, 
como irá atuar para defender a vida?
Todos: “Basta de Miséria, Preconceito e Repressão! Queremos 
Trabalho, Terra, Teto e Participação!”

L.1. Mulher:  Um mundo insensível à miséria crescente, preconceito e 
racismo, repressão, poderá trazer felicidade aos povos?
Todos: “Basta de Miséria, Preconceito e Repressão! Queremos 
Trabalho, Terra, Teto e Participação!”

L.2. Homem: Os pilares deste mercado estão desabando! Suas 
paredes estão trincando. O próprio Jesus criticou quem admirava as 
grandes construções do templo. “Não ficará pedra sobre pedra”, dizia o 
Mestre. Não queremos a pedra do egoísmo, da ditadura, das armas, do 
desemprego, da injustiça!
Todos: “Basta de Miséria, Preconceito e Repressão! Queremos 
Trabalho, Terra, Teto e Participação!”

L.1. Mulher: precisamos de outros tijolos para construir sobre os 
escombros do velho sistema: vamos fazer uma construção resistente, 
do bem viver, com tijolos da solidariedade, da partilha, do mutirão, da 
denúncia, da participação política. 
Todos: “Basta de Miséria, Preconceito e Repressão! Queremos 
Trabalho, Terra, Teto e Participação!”

Canto ou refrão para a Procissão de Entrada
(à escolha da comunidade) 

2. PESSOA QUE PRESIDE A CELEBRAÇÃO 
Irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos e bem-vindas para esta celebração 
do 26º Grito dos Excluídos e Excluídas. Nunca se ouviu tantos gritos 
por este Brasil afora. Por um lado, um grito de desespero, com famílias 
enlutadas pelo Covid, sem assistência médica, sem recursos. Vítimas 
do racismo, da violência doméstica, do medo, do abandono. Mas, por 
outro lado, o grito de Jesus, denunciando, cobrando do poder público, 
lutando para não deixar o autoritarismo tomar conta do país. Ou seja, 
gritos de resistência, com práticas libertadoras na base. O papa 
Francisco fala de uma outra economia, baseada no bem comum e no 
cuidado com a natureza.  Ele nos chama a atenção para os movimentos 
populares, - dos quais muitos de nós fazemos parte - pois os mesmos 
“podem representar uma fonte de energia moral e revitalizar nossas 
democracias”. 
Pois bem, caros irmãos e irmãs, a “pedra que os construtores rejeitaram”, 
no dizer de Jesus, é, hoje, todo este povo excluído, colocado à margem 
dos frutos do trabalho e da participação. É este povo excluído que já dá 
os sinais de um Brasil que queremos!!!!

3. SÚPLICA À MISERICÓRDIA DE DEUS  
- Ato penitencial

Quem preside: Vamos nos colocar diante de Deus, para reconhecer 
nossas falhas em relação à construção do mundo melhor sem exclusões. 
Nossas falhas desde as relações locais até as mais amplas e, sobretudo, 
à falta de escuta aos apelos de Deus na história. 
(Refrão a escolher)

L.1: Perdão Senhor quando perdemos a força de acreditar no 
companheiro, na companheira, nos pequenos, nos excluídos.
Todos: Senhor, nos ajude a ser mais generosos!

L.2: Perdão, ó Cristo, quando não nos dispomos a agir coletivamente 
na política local. Perdão, ó Cristo, quando não nos dispomos a agir 
coletivamente na política local. Perdão, Senhor, quando prefiro fazer tudo 
sozinho ou sozinha, deixando as outras pessoas de lado. 
Todos: Senhor, nos ajude a ser mais generosos!

L.1: Perdão, Senhor por não dar importância ao problema do racismo 
e preconceito que existe no Brasil. Racismo que está presente na 
sociedade, racismo que violenta crianças, juventude. Racismo que 
destrói e mata as pessoas
Todos: Senhor, nos ajude a ser mais generosos!
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L.2: Perdão, Cristo, quando nos acostumamos com o autoritarismo e a 
violência da sociedade, achando que este caminho é mais fácil e natural.  
Perdão quando não nos empenhamos na participação, no diálogo, na 
busca comum de soluções para os problemas. 
Todos: Senhor, nos ajude a ser mais generosos!
(Outro pedido de perdão da comunidade)

4. HINO DE LOUVOR 
(Canto a escolher)

Quem preside: Senhor, Deus compassivo, que caminha conosco e 
nos sustenta na hora do deserto, nós te louvamos e te agradecemos 
pelo dom da vida. Te agradecemos pelas vidas dedicadas na luta por 
libertação! Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. 
Todos: Amém!

5. LITURGIA DA PALAVRA 
- Sugestão para a entrada da Bíblia: entrar a bíblia junto a símbolos e 
sinais que apontem para o bem viver, do mundo que queremos.

5.1. Animador: Vamos receber a Palavra de Deus, lembrando que cada 
um de nós, que cada comunidade, cada pastoral e cada entidade aqui 
presente é expressão viva desta Palavra que continua sendo escrita no 
meio de nós!!!
Canto: Tua palavra é! Luz do meu caminho! Luz do meu caminho, meu 
Deus!
Tua Palavra é! (Zé Vicente)

5.2. Primeira Leitura 
Leitura da Profecia de Ezequiel 33, 7-9
- Advirta o ímpio para que se arrependa do mal que pratica
Palavra do Senhor!
Todos: Graças a Deus! 

5.3. SALMO
Sl 94,1-2.6-7.8-9 
(R. 8) Oxalá vocês escutem hoje a voz de Deus

5.4.  Segunda Leitura 
Carta de São Paulo aos Romanos 13, 8-10
- O amor é o cumprimento perfeito da Lei

CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Chegou a hora da alegria, vamos ouvir esta palavra que nos guia (bis) – 
Zé Vicente

5.5. EVANGELHO 
Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 18,15-20
- Se ele te ouvir, tu ganharás o teu irmão

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus
Todos: Glória a vós, Senhor! 

Palavra da Salvação. 
Todos: Glória a vós, Senhor! 

6. HOMÍLIA 
- Partilha da Palavra 
(Leituras relacionadas ao lema do Grito)

7. PROFISSÃO DE FÉ 
- Creio em Deus... 

8. ORAÇÃO DA COMUNIDADE 
(podendo ser adaptada à realidade local)
(Quem preside faz a motivação)

8.1. Mulher: Te pedimos Senhor, por todo o povo sem-teto, famílias 
despejadas, moradores de rua, moradores em situações de risco, 
migrantes temporários e tanta gente que não tem onde morar. Proteja-as 
de todo tipo de violência, que sejam respeitadas e seu direito de morar 
dignamente seja efetivado! Oremos ao Senhor!
Todos: Senhor, vem em nosso socorro!

8.2. Homem Ajude-nos, Senhor, a mudar as estruturas do nosso país, 
para que cessem de discriminar o povo negro, migrante, empobrecido por 
este sistema de desigualdade. Cesse a repressão aos excluídos! Oremos 
ao Senhor!
Todos: Senhor, vem em nosso socorro!

8.3. Mulher: Pelas comunidades que vivem e convivem na terra, com 
suas sabedorias ancestrais e a convivência com seus biomas. Fortalece 
a organização dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, 
ciganos, migrantes e todos que buscam terra e trabalho não explorado! 
Oremos ao Senhor!
Todos: Senhor, vem em nosso socorro!

8.4. Homem: Livre-nos, Senhor, de toda ilusão de autoritarismo. Que 
nunca mais haja ditadura entre nós, mas serviço ao povo. Liberta-nos das 
mentiras que circulam em nosso meio para destruir a já frágil democracia 
que temos. Oremos ao Senhor!
(Outros pedidos da comunidade, em especial no tema da saúde.)

9. PREPARAÇÃO DOS DONS (OFERTÓRIO)
Animador: junto com o pão e o vinho, oferecemos nossa vida com Jesus 
Cristo, no trabalho diário a serviço do Reino de Deus.  

Sugestão para fazer a procissão: cada grupo presente traga seu 
símbolo – que expresse esta luta coletiva para construir outro mundo, 
sobre os escombros deste velho sistema!

9.1. CANTO... 
(Se houver celebração Eucarística segue-se conforme os textos do missal.) 

10. PAI NOSSO ECUMÊNICO (Versão CONIC) 
Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu 
Reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso 
de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas assim como nós 
perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, 
mas livra-nos do mal, pois teu é o Reino, o poder e a glória, para sempre. 
Amém! 

11. COMUNHÃO
Pão em todas as mesas (Zé Vicente)
(Caso tenha partilha de alimentos, deixar para o final em sinal de 
confraternização e festa.) 

12. MOMENTO DE COMPROMISSO
- Explicar a 6ª Semana Social Brasileira e como assumi-la.

13. BÊNÇÃO FINAL
- Quem preside abençoa os presentes e os convida a participar dos 
momentos do 26º Grito dos/as Excluídos/as.  

14. MOMENTO DO GRITO 
(Se coincidir com o momento da celebração Eucarística) 
- Vamos juntos e juntas repetir o lema do Grito:

Todos: “Basta de Miséria, Preconceito e Repressão! Queremos 
Trabalho, Terra, Teto e Participação!”

15. CANTO FINAL 
- O hino do Grito dos/as Excluídos/as 2020, está no site do Grito: 
www.gritodosexcluidos.com


