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“Vida em Primeiro Lugar” 
“A desigualdade gera violência. BASTA DE PRIVILEGIOS!” 

 
Olá companheirada que articula e anima o Grito dos/as Excluídos/as por este Brasil!  
Segue um resumo da reunião da coordenação nacional do grito, onde definimos o lema para a 24º edição, em 2018. 
 

Ecos da reunião da coordenação nacional do Grito  
 
Dia 16/02/2018, a Coordenação Nacional 24º Grito, esteve reunida com a presenta das seguintes entidades, SPM, Jubileu, Rede Rua, 
Pastoral Operária, Caritas Brasileira, Pastorais Sociais/CNBB, Pastoral da Juventude, Pastoral Afro Brasileira, CMP, Romaria dos 
Trabalhadores, integrantes da Secretaria Nacional e Comunicação do Grito.  

 
1) Mística:  
– A nossa mística partiu do Genesis 16, 1-16, sobre a escrava Agar (do hebreu “hagar”, estrangeiro).  O povo estava sem futuro – o clã 
estava sem perpectiva de descendência estéril; A escrava Agar é submetida, inclusive sexualmente para engravidar, contra sua 
vontade – devido aos maus tratos, foge para o deserto; No deserto recebe de Deus a mesma promessa que a de Abraão “Eu farei a 
descendência de você tão numerosa que ninguém poderá contar” (v.10); Agar tem um filho “Ismael”, que significa “O Senhor me 
ouve”, “ O Senhor ouviu minha aflição”, “ O Senhor ouviu meu Grito” (v. 11); Agar disse: “Tu és o Deus que me vê. Pois eu vi aquele 
que me vê”! 6. O poço, onde estava Agar, se chamou “poço daquele que vive e me vê” (v. 14) 
Comparamos a história de Agar com o momento atual – o povo sem perspectiva de futuro, se reorganiza, bebendo do próprio poço! 
O que significa este texto na conjuntura de hoje?! 
- O poço como local de encontro e diálogo, recuperar energias, de ouvir, de ver o outro.. 
- Figura do poço, foi trabalhado no Encontro Nacional da PJ no Acre, junto com o debate da mística do bem viver, encontro de Jesus e 
a Samaritana que era estrangeira. Olhar a realidade, voltar para o poço, beber agua, saciar e oferecer, necessidade física propicia este 
encontro, realidade de opressão no olhar das companheiras diariamente violentadas, voltar para o poço, beber agua, com coletivo, 
reencontro. Momento agora é re-encontros,  subverter a ordem que nos é  imposta. 
- O capitalismo, que impôs que o pobre não sabe, não pode, não é capaz. A  classe trabalhadora é grande e pode muito sim. 
-  O Plininho diz que o poder do trabalho é descomunal, o capitalismo vive bem. Essa economia do trabalho autônomo, precisamos 
trabalhar melhor. Trabalhador tem poder grande, a classe trabalhadora produz, tudo aqui em volta é fruto do trabalho humano. 
- Deus lutava e não quer o trabalho escravo, queria a libertação do povo. 
- Tempo quaresmal, deserto é muito forte, em momento de falta de perspectiva/futuro.  
- Nesses períodos é difícil ouvir, ninguém mais quer ouvir ninguém diferente, ninguém vê o que está ao lado. 
- Este texto é um exercício, porque vivemos tempos difíceis, com alto grau de intolerância. Como acolher o diferente? Como ver e 
ouvir os que estão ao redor? 
- Em tempos áridos: O que significa o que trouxe para a avenida a escola de samba Paraíso do Tuiuti? Ela trouxe a nossa realidade,  
Com arte. Como trazer os pequenos para o centro? Como ser espaço para os pobres? Como lidar com os nossos medos?  Estar no 
meio do povo, da comunidade?  Que isso não nos desanime, são vários riachos e córregos, como se alimentar e beber desta agua. 
- As respostas não podem ser as antigas/velhas, a situação é nova. Deserto, do escombro do velho nasce o novo. Nossas respostas 
estão envelhecidas, não chamam atenção. 
- Qual a novidade? Mais uma eleição o que traz de novo? Isso é sustentáculo da democracia? Como construiremos de fato; não há 
respostas prontas.   
- O deserto, a fronteira possibilita a construção do novo. É necessário olhar para os lados, para frente, ser generoso, resignificar 
valores, para andar para frente.  
- A questão da violência, é um grande desafio, muitos legitimam que a volta dos militares é bom. Cuidados para não valorizar aquele 
momento da história. Poço, deserto, casa grande. O lema da CF está fazendo provocações interno e externo. 
- Sabemos bem que a saída é política e não econômica, alguns chamam reino de Deus, outros chamam de socialismo ou comunismo.  
Nosso rumo é a socialização. Fugimos de alguns assuntos, o desafio é grande. O povo não está sem esperança. Existe trabalho 
resgatando a esperança. As pessoas estão organizando, lutando. Falta nos articular, somar forças..  
- A fome está voltando, sem emprego, sem dinheiro, sem moradia. É preciso juntar, articular para criar força. 
- linguagem/arte/criatividade é um grande desafio para se comunicar. 
- precisamos ser mais sensíveis, olhar, ver e ouvir, a questão forte da intolerância, e falta de tempo dificultam a dialogar entre nós. 
- a questão da violência é um problema mais amplo, não é só o RJ. Preocupa essa ocupação militar até onde vai isso? Precisamos estar 
atentos aos desdobramentos. 
 
2 – Processo do 24º Grito, recebemos muitas sugestões de lemas de diversas partes do Brasil, após um longo debate, e em sintonia 
com a Campanha da Fraternidade, e os dados da conjuntura chegamos ao lema para 2018: 

“Vida em Primeiro Lugar” 
“A desigualdade gera violência. BASTA DE PRIVILEGIOS!” 

 
2.1 Também realizamos os debates e encaminhamentos necessários para a produção de materiais (jornal, cartaz, camisetas). 
 
 
 



20º Encontro Nacional de Articuladores/as do Grito 

 
De 27 a 29/04/2018, acontecerá em São Paulo, o 20º Encontro Nacional de Articuladores/Articuladoras do Grito. É importante que 
em cada local se discuta e envie 1 representante para o encontro. Discutam, vejam agendas e passagens, já que este custo ocorrerá 
por conta dos participantes. 
Nosso encontro terá início no dia 27/04, às  10 horas, e término no dia 29/04, às 13 horas;  

 √ Prazo para confirmação de presença: 06/04/2018; 

 √ O custo com a casa: R$ 113,00por dia, quarto e banheiros coletivos; 

 √ Local: Centro Formação Sagrada Família, Rua Pe. Marchetti, 237, Ipiranga, SP 

No dia 02/03, a equipe de preparação se reunirá em SP, para avançar na organização do Encontro, então enviaremos mais 
informações. 
 

Agenda do 24º Grito 2018 

 - 16/02 – Reunião da Coord. Nacional do Grito. 
 - 27 a 29/04/2018 – 20º Encontro Nacional de Articuladores/as do Grito. 
- Reunião da Coordenação Nacional do Grito 22/06/2018 
- Reunião da Coordenação Nacional do Grito 26/10/2018 - avaliação 
 

Próximas agendas coletivas 

- FSM - Salvador BA – 13 a 17/03 
- FAMA – Brasília DF – 17 a 22/03 
- Reunião das Pastorais Sociais -  21 a 23/03, Brasília 
- Reunião da Coordenação Nacional do Jubileu: 23 a 25/03, Brasília. 

 
Atenção!! Atenção!! 

 
-Email do grito: atualizem para gritonacional@gmail.com.  
- Enviem noticias da preparação do grito ai da sua cidade/comunidade, para que possamos elaborar o próximo boletim 
Ecos do Grito. 
 

Deixamos o nosso grito: 

 

“ Nenhum direito a menos/Fora o ajuste /Basta de privatizações/Não à Reforma da Previdência/Não a 
intervenção Militar/ Temer Jamais!” 

 

Expediente  

Secretaria Nacional do Grito dos Excluídos Tel. (11) 2272-0627. 
Ari José Alberti, Karina da Silva Pereira, Maria Goretti Rodrigues 
Correio eletrônico:  / gritonacional@gmail.com; gritonacional@terra.com.br / www.gritodosexcluidos.org  
facebook – gritodosexcluidos / blog – www.gritoexcluidos.blogspot.com.br. 
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