
ORIENTAÇÕES
Este roteiro de celebração do Grito dos/das Excluídos/as, à luz da 
Campanha da Fraternidade deste ano de 2021, cujo tema foi “Fraternidade 
e Diálogo: compromisso de amor” e  lema: “Cristo é a nossa paz: do que era 
dividido, fez uma unidade” (Efésios, 2:14), quer ser um sinal do esperançar 
já vivo em nosso meio – para nos animar e fortalecer na caminhada!
É um subsídio para animadores e animadoras do Grito dos/as Excluídos/
as, para ser usado presencialmente ou por transmissão de internet, em 
celebrações ecumênicas, celebrações eucarísticas, cultos, atos públi-
cos, entre outros, podendo ser adaptado à cada realidade local ou re-
gional. Também pode ser usado no espaço familiar, em gravações, etc.  
Desde 2020, a humanidade tem sofrido impacto do vírus da Covid 19. 
As sociedades com maior concentração de renda e menos solidarie-
dade em suas estruturas penalizaram os mais pobres e geraram mais 
mortes. Infelizmente, é o caso do Brasil, o qual, podemos dizer, que 
ainda não é um país independente, embora se comemore o contrário. 
Felizmente, nosso povo deu sinais de sua capacidade de mobilização 
e organização: foi à luta, resistiu, praticou a solidariedade. As 
organizações, comunidades, pastorais, fortaleceram suas articulações 
e suas incidências políticas. O pesadelo não está vencendo o sonho, 
graças a Deus!
Atenção: As leituras deste subsídio são as do domingo, dia 05 de 
setembro/2021, para que a celebração do Grito dos/das Excluídos 
possa ser feita em missas e cultos dominicais. As leituras do dia 07.09. 
2021 – terça-feira, são as seguintes:
Colossenses, 2,6-15
Salmo Responsorial: Sl 144(145), 1-2.8-9.10-11 (R. 9a)
R. O Senhor é bom para com todos!
Evangelho de São Lucas 6,12-19

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: Sejam todos e todas, benvindos e benvindas, para este 
momento celebrativo do 27º Grito dos/das Excluídos. Este é o nosso 
tema e lema (mostrando o cartaz)....vamos dizer:
Todos: “Vida em primeiro lugar! Na luta por participação popular, 
saúde, comida, moradia, trabalho e renda já!” 

L.2. Homem: Nosso povo vive um momento de luto, com centenas de 
vítimas fatais devido ao corona vírus. 
Nossas famílias perderam parentes, amigos. Pessoas fi caram doentes, 
muitas das quais estão se tratando. Em meio a esta dor, nossa sociedade 
também fi cou mais desigual, mais injusta: ricos fi caram mais ricos e 
pobres mais pobres.
Todos: “Vida em primeiro lugar! Na luta por participação popular, 
saúde, comida, moradia, trabalho e renda já!” 

L.1. Mulher:  Neste tempo, muita gente fi cou desempregada e muitas 
famílias passam fome em todo o Brasil. A política favoreceu grandes 
grupos econômicos. Trabalhadores e trabalhadoras perderam direitos e, 
por falta de renda, se expuseram à pandemia.
Todos: “Vida em primeiro lugar! Na luta por participação popular, 
saúde, comida, moradia, trabalho e renda já!” 

L.2. Homem: A força de Deus surge no meio dos excluídos e excluídas. 
Nas situações limites, quantas ações solidárias, quanto sinal da vida que 
resiste à morte. Vocês aqui presentes, sejam fortes, não tenham medo! 

Com a força de Deus, acreditamos que “o chão seco se encherá de fontes”
Todos: “Vida em primeiro lugar! Na luta por participação popular, 
saúde, comida, moradia, trabalho e renda já!” 

L.1. Mulher: Cada palavra do lema do nosso Grito se faz vida no meio 
de nós! O Reino de Deus exige uma grande partilha social, a começar 
pelo nosso lar, atingindo toda a sociedade. Não descansamos enquanto 
não pudermos participar, enquanto não tivermos saúde, comida, moradia, 
trabalho e renda para todos e todas!
Todos: “Vida em primeiro lugar! Na luta por participação popular, 
saúde, comida, moradia, trabalho e renda já!” 
Canto ou refrão para a Procissão de Entrada (hino da CF 2021 ou outro 
a ser escolhido) 

2. PESSOA QUE PRESIDE A CELEBRAÇÃO 
Irmãos e irmãs, sejam benvindos e benvindas para esta celebra-
ção do 27º Grito dos Excluídos e Excluídas. Nosso lema é um forte 
grito diante das feridas de nosso povo. Feridas expressadas pelas 
mortes de pessoas queridas, por falta de vagas e medicamentos nos 
hospitais, feridas da fome crescente, feridas da falta de moradia e 
despejos, feridas da falta de trabalho e baixos salários, feridas da fal-
ta de renda, com pessoas endividadas, sem perspectivas de futuro, 
caindo no desespero. Nosso grito é um basta à todo preconceito, ra-
cismo, violência de gênero e criminalização dos movimentos sociais 
que lutam pela verdadeira independência que o Brasil ainda não tem!
Mas toda esta calamidade pela qual passa o Brasil não deve nos levar 
ao desânimo. Como Jesus que cura toda cegueira, vamos ajudar as 
pessoas a despertarem para a participação, para a vida com dignidade. 
Não é momento de desanimar ou ter medo! A cruz não deve ser sinal de 
rendição mas de resistência, de luta, de ressurreição. Se Jesus venceu 
a morte, os discípulos e discípulas irão vencer as situações de morte, 
transformando o poder em serviço e exigir que os bens sejam partilhados.  

3. SÚPLICA À MISERICÓRDIA DE DEUS  
(Ato Penitencial) 

Quem preside: Diante de Deus, coloquemos nossas falhas. Coloquemos 
tudo aquilo que em nós acaba multiplicando divisões, competições, 
ganância, desânimo, ignorância e indiferença diante da dor das pessoas 
próximas ou mesmo distantes, que precisam de nossa solidariedade.  

L.1.: Perdão Senhor quando não temos a sufi ciente paciência para ajudar 
as pessoas a abrirem seus olhos e a caminhar com os próprios pés. 
Todos: Senhor, converte nossa mente e coração, para o Reino em 
construção!

L.2.: Perdão, ó Cristo, quando achamos mais fácil caminhar no 
individualismo e desacreditamos na caminhada coletiva, de uma política 
guiada pela justiça e pelo amor. 
Todos: Senhor, converte nossa mente e coração, para o Reino em 
construção!

L.1.: Perdão Senhor, quando descuidamos da questão ambiental e nos 
acostumamos a ver governantes estimulando a exploração da fl oresta, o 
desmatamento e a expulsão dos povos indígenas. Perdão se em nossa 
vida pessoal e comunitária não damos o exemplo de bem viver.
Todos: Senhor, converte nossa mente e coração, para o Reino em 
construção!

L2.: Perdão, Cristo, quando as comunidades falam de Ti desligado da vida, 
desligado do Reino de Deus, desfi gurando o anúncio e silenciando a denúncia! 
Perdão quando rezamos “Senhor, Senhor...” e pouco vivemos na prática. 
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“Na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já!”
V ida em primeiro lugar! !



Todos: Senhor, converte nossa mente e coração, para o Reino em 
construção!
(outro pedido de perdão da comunidade)

4. HINO DE LOUVOR 
(Canto a escolher)

Quem preside: Senhor, Deus de Misericórdia, que nos fortalece para 
sermos luz e sal da terra, te louvamos por estarmos aqui reafirmando 
com alegria nosso compromisso de vida e libertação. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Todos/as: Amém!

5. LITURGIA DA PALAVRA 
(Sugestão para a entrada da Bíblia: entrar a bíblia junto a símbolos e 
sinais referentes ao lema do Grito e 6ª Semana Social Brasileira)

5.1. Animador: Vamos receber a Palavra de Deus, como terra seca 
querendo água, para germinar sementes de vida no meio deste sistema 
de morte!

Canto: Toda Bíblia é comunicação (Pe. Zezinho)

5.2. Primeira Leitura 
Leitura da Profecia de Isaias 35, 4 – 7a
(Por que jorrarão águas do deserto e rios da terra seca)
Palavra do Senhor!
Todos: Graças a Deus! 

5.3. Salmo 
Sl 145 (146), 7.8-9a. 9bc-10  
(R. 1.2a) Louva, ó minha alma, ao Senhor! Louvarei o Senhor por toda a vida
(Ou cantado):
“Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu 
amor, seu valor e seu poder!”

5.4 Canto de Aclamação ao Evangelho 
Envia tua Palavra, Palavra de Salvação,  
que vem trazer esperança aos pobres libertação.

Tua Palavra de vida é como a chuva que cai   
que torna o solo fecundo e faz nascer a semente           
é água viva da fonte que faz florir o deserto,                
é uma luz no horizonte é novo caminho aberto.

5.5. Evangelho
Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 7, 31-37
(Ele faz os surdos ouvir e os mudos falar)
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos
Todos: Glória a vós, Senhor! 

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

6. HOMILIA 
(Partilha da Palavra – leituras relacionadas ao lema do Grito, realidade 
local/ situação atual)

7. PROFISSÃO DE FÉ 
Creio em Deus... 

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

8.1. Mulher: Olhai Senhor pelas centenas de famílias enlutadas 
pelas mortes da pandemia. Fortelecei nosso coração, pois perdemos 
companheiros e companheiras de caminhada. 
Façamos um momento de silêncio em memória destas pessoas queridas.
Oremos ao Senhor!
Todos: Senhor, conduza nosso país na justiça e no direito!

8.2. Jovem: Te pedimos, Senhor, pela maioria de nossa juventude que se 
sente sem esperança de futuro, sem condições para estudo, sem trabalho 
ou trabalhando precariamente. Que possamos juntos abrir caminhos e 
buscar soluções conjuntas. Oremos ao Senhor!
Todos: Senhor, conduza nosso país na justiça e no direito!

8.3. Mãe ou pai: Pelos nossos filhos, Senhor, para que consigam abrir 
seus ouvidos à sabedoria e andar com as próprias pernas. Que não 
sejam dominados pelo consumismo e egoísmo e possam lutar por um 
país melhor, mais justo e democrático. Que defendam nossa Mãe Terra, 
já tão afetada pela destruição ambiental. Oremos ao Senhor!
Todos: Senhor, conduza nosso país na justiça e no direito!

8.4. Jovem: Senhor, que não falte comida em nenhuma mesa, e não 
falte teto para nenhuma família. Socorra nossos doentes e fortaleça o 
SUS – Sistema Único de Saúde, para que não seja destruído.  Que não 
seja negada a renda às nossas famílias trabalhadoras e que as mesmas 
não sejam penalizadas com o endividamento. Enfim, Senhor te pedimos 
por nossos irmãos e irmãs que moram nas ruas....  Oremos ao Senhor!
Todos: Senhor, conduza nosso país na justiça e no direito!
(outros pedidos da comunidade)

9. Preparação dos dons (Ofertório)
Animador: junto com o pão e o vinho, oferecemos nossa vida com Jesus 
Cristo, para reacender a esperança e abraçar as causas de libertação.

Procissão: trazer símbolos que apontam para um mundo diferente, de 
solidariedade, verdade, jurtiça e paz!

9.1. Canto – Quem disse que não somos nada (Ze Vicente – opção, 
ritmo afro)
(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  
(6ª Semana Social Brasileira, Dia Mundial do Migrante, Dia Mundial do 
Pobre e outros informes)

13. BÊNÇÃO FINAL 
- Quem preside abençoa os presentes e os convida a participar dos 
momentos e ações do 27º Grito dos Excluídos/as.  

14. MOMENTO DO GRITO 
(Se coincidir com o momento da celebração Eucarística) 
Vamos juntos e juntas repetir o tema e lema do Grito:
Todos: “Vida em Primeiro Lugar. Na luta por participação popular, 
saúde, comida, moradia, trabalho e renda já”

15. CANTOS 
- (a escolher) (o hino do Grito dos Excluídos 2021- ver a página do Grito: 
www.gritodosexcluidos.com)

- (Bandeira de Luta – Pedro Oliveira da Silva)

- (Inumeráveis – Bráulio Bessa e Chico César)


