
VIDA EM PRIMEIRO LUGAR!
“Este sistema não Vale! Lutamos por justiça, direitos e liberdade!”

ORIENTAÇÕES
Este roteiro de celebração do Grito dos/
das Excluídos/as, à luz da Campanha da 
Fraternidade deste ano, “Fraternidade 
e Políticas Públicas”, quer ser fermento 
de esperança para todos e todas que se 
engajam na construção do Reino de Deus.
É um subsídio para animadores e 
animadoras do Grito dos/as Excluídos/as, 

para ser usado em celebrações eucarísticas, ecumênicas, cultos, atos 
públicos, entre outros, podendo ser adaptado a cada realidade local 
ou regional. 
Atenção: As leituras deste subsídio são as do domingo, dia 08 
de setembro/2019, para que a celebração do Grito possa ser feita em 
missas dominicais. Mas caso se queira as leituras do próprio dia 07.09 
(sábado), elas são as seguintes: 
1ª Leitura – Cl 1,21-23;  S a l m o - 53, 34 , 6-8 (R. 6 a); Evangelho - Lc  6, - 5
Nunca foi tão importante este grito, feito em mutirão, diante dos des-
montes das políticas sociais no Brasil, reforma da previdência, desem-
prego em massa, criminalização dos pobres, com o discurso do ódio, 
discriminação, de uma extrema direita emergente em todo o mundo. 
Já que este sistema “não Vale”, importa a luta por direitos, justiça e 
liberdade – sementes “não transgênicas” já espalhadas, prontas pra 
germinar vida!

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). 

L.1- Mulher: Benvindas e benvindos, todas e todos vocês para esta 
celebração do 25º Grito dos/das Excluídos. Este é o nosso lema 
(mostrando o cartaz do grito). Vamos repetir o lema (2 vezes)
Todos: Este sistema não Vale! Lutamos por justiça, direitos e liberdade!

L.2- Homem: Este sistema que exclui e produz pobreza, tem pés de barro, 
não irá sobreviver.   
Todos: Este sistema não Vale! Lutamos por justiça, direitos e liberdade!

L.1- Mulher: Um sistema que se apoia no dinheiro, na exploração da 
natureza, na humilhação das pessoas. Este sistema que aprofunda o 
individualismo, que divulga mentiras, que mata! 
Todos: Este sistema não Vale! Lutamos por justiça, direitos e liberdade!

L.2- Homem: Aqui está o grito das maiorias, o grito dos excluídos e das 
excluídas. Cada dia construímos a solidariedade. 
Todos: Este sistema não Vale! Lutamos por justiça, direitos e liberdade!

2. PESSOA QUE PRESIDE A CELEBRAÇÃO  

Irmãos e irmãs, celebramos 25 anos de Grito dos Excluídos – grito que 
nasceu da indignação diante do sofrimento imposto à nosso povo, diante 
das injustiças que excluíam as maiorias. Grito que nasceu das Semanas 
Sociais Brasileiras, na busca da superação das causas da injustiça.  Grito 
que incomodou no passado e segue incomodando no presente. O grito de 
Jesus na cruz segue até hoje ecoando e incomodando, contra o sistema 
que mata, e na busca por justiça, direitos e liberdade. Hoje nosso grito 
reafirma nosso compromisso de seguir semeando, mesmo sem saber se 
iremos colher os frutos. Nem sempre iremos encontrar a terra preparada 
para as sementes, mas vamos acreditar na força da semente!

3. SÚPLICA À MISERICÓRDIA DE DEUS 
(Ato Penitencial)

Quem preside: Vamos pedir perdão a Deus se em alguns momentos 
desanimamos ou quase perdemos a esperança de seguir lutando e 
acreditando num projeto alternativo de vida. 

(Refrão a escolher)

L.1: Perdão Senhor, se não tivemos a paciência suficiente para ajudar as 
pessoas a vencer a cegueira, as ideias deturpadas da mídia, o medo e 
egoísmo que toma conta das pessoas. 
Todos: Senhor tende piedade de nós....

L.2: Perdão Senhor, quando nos acostumamos com os desmontes das 
políticas públicas que geram pobreza e violências e que pruduzem morte.  
Todos: Senhor tende piedade de nós....

L.1: Perdão Senhor, quando nosso amor fica só em palavras e deixa de 
agir coletivamente. 
Todos: Senhor, tende piedade de nós...

(Outros pedidos de perdão da comunidade)

4. HINO DE LOUVOR  
(Canto a escolher)

Quem preside: Senhor, Deus de Bondade e Misericórdia, fortalece teu 
povo excluído e empobrecido para que não falte força para se libertar 
dos opressores e força na travessia do deserto. Luzes das nações serão 
os excluídos e excluídas deste sistema!  Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém!

5. LITURGIA DA PALAVRA
(Sugestão para a entrada da Bíblia: trazer em forma de símbolos as 
principais reivindicações de nosso povo) 

5.1- Animador: Recebemos a Palavra de Deus – Palavra que fortalece a 
pessoa que está fraca, dá força ao oprimido, transforma as lágrimas em 
sorriso, ergue do chão o indigente, abre o caminho da pessoa migrante, 
e acolhe a pessoa discriminada!

(Canto a escolher)

5.2- PRIMEIRA LEITURA 

Quem pode conhecer os desígnios do Senhor?

(Leitura do Livro da Sabedoria 9,13-18) 

Palavra do Senhor!
Todos: Graças a Deus! 

5.3- SALMO - 89, 3-4.5-6.12-13.14. 17(R)

Refrão: Senhor, tu foste o nosso refúgio de geração em geração.
Tu reduzes o homem ao pó, dizendo: “Voltem, filhos de Adão!”
Mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, uma vigília 
dentro da noite. (R)
Tu os semeias ano por ano, como erva que se renova:
de manhã ela germina e brota, de tarde a cortam, e ela seca. (R)

Ensina-nos a contar os nossos anos, para que tenhamos coração 
sensato!
Volta-te, Javé! Até quando? Tem compaixão dos teus servos! (R)

Sacia-nos com o teu amor pela manhã, e nossa vida será júbilo e alegria.
Que a bondade do Senhor venha sobre nós e confirme a obra de nossas 
mãos. (R)
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5.4- 2ª Leitura - Fm 9 b – 10 .12 - 17
Recebe-o, não mais como escravo
mas como um irmão querido.

Leitura da Carta de São Paulo a Filêmon 9b-10.12-17
Caríssimo:
Eu, Paulo, velho como estou
e agora também prisioneiro de Cristo Jesus,
faço-te um pedido em favor do meu filho
que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo.
Eu o estou mandando de volta para ti.
Ele é como se fosse o meu próprio coração.
Gostaria de tê-lo comigo,
a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim
nesta prisão, que eu devo ao evangelho.
Mas, eu não quis fazer nada sem o teu parecer,
para que a tua bondade não seja forçada,
mas espontânea.
Se ele te foi retirado por algum tempo,
talvez seja para que o tenhas de volta para sempre,
já não como escravo,
mas, muito mais do que isso, como um irmão querido,
muitíssimo querido para mim
quanto mais ele o fôr para ti,
tanto como pessoa humana quanto como irmão no Senhor.
Assim, se estás em comunhão de fé comigo,
recebe-o como se fosse a mim mesmo.

Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus!

5.5- Canto de Aclamação ao Evangelho 
(Canto a escolher) 

5.5- Lucas 14,25-33

Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser 
meu discípulo!
† Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 14,25-33 
Naquele tempo:
Grandes multidões acompanhavam Jesus.
Voltando-se, ele lhes disse:
Se alguém vem a mim, mas não se desapega
de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos,
seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida,
não pode ser meu discípulo.
Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim,
não pode ser meu discípulo.
Com efeito: qual de vós, querendo construir uma torre,
não se senta primeiro e calcula os gastos,
para ver se tem o suficiente para terminar?
Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar.
E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo:
Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar!’
Ou ainda: Qual o rei que ao sair para guerrear com outro,
não se senta primeiro e examina bem
se com dez mil homens poderá enfrentar o outro
que marcha contra ele com vinte mil?
Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe,
envia mensageiros para negociar as condições de paz.
Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós,
se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo!’
Palavra da Salvação. 
Todos: Glória a vós, Senhor! 

6. HOMILIA 
(Partilha da Palavra – leituras relacionadas ao lema do Grito)

7. PROFISSÃO DE FÉ - Creio em Deus...

8. ORAÇÃO DA COMUNIDADE 
(Quem preside faz a motivação)

Todos: Senhor, escuta nosso grito e vem nos libertar!

Homem: Pelas 28 milhões de pessoas que sofrem com o desemprego 
– famílias que passam fome, humilhadas pela injustiça, de um Brasil que 
as exclui, oremos ao Senhor....
Todos: Senhor, escuta nosso grito e vem nos libertar!

Mulher: Pelas pessoas que seguem lutando por justiça, direitos e 
liberdade, muitas das quais arriscam suas vidas, são difamadas, 
perseguidas, reprimidas, discriminadas, para que não desanimem em 
seus sonhos. Oremos ao Senhor?
Todos: Senhor, escuta nosso grito e vem nos libertar!

Homem: Pelo povo de Mariana e Brumadinho, para que seu grito se 
espalhe pelo Brasil e pelo mundo e que sejam barrados os planos de 
exploração e destruição da natureza.
Todos: Senhor, escuta nosso grito e vem nos libertar!

Mulher: Por todas nós, mulheres, para que nos unamos na luta contra o 
patriarcalismo, e por um mundo de respeito, sem violência e feminicidio. 
Que também os companheiros de caminhada se unam nesta luta lado a 
lado das mulheres contra todo o tipo de discriminação. Oremos ao Se-
nhor...
Todos: Senhor, escuta nosso grito e vem nos libertar!

(Outros pedidos da comunidade)

9. PREPARAÇÃO DOS DONS (OFERTÓRIO)

Animador: Junto com o pão e o vinho, oferecemos nossa vida, unida 
aos irmãos e irmãs, de coração e mãos dadas na mesma causa de um 
mundo melhor!

Sugestão para fazer a procissão: Símbolos que não esquecemos, das 
lutas passadas, para animar as lutas do presente!

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 - CANTO A ESCOLHER
- Caso tenha partilha de alimentos, deixar para o final em sinal de 
confraternização e festa.

12. MOMENTO DE COMPROMISSO 

- Em relação a alguma política pública em nosso local que se encontra 
ameaçada.

13. BÊNÇÃO FINAL 
- Quem preside abençoa os presentes e os convida a participar dos 
momentos do 25º 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: “Este sistema não Vale! Lutamos por justiça, direitos e liberdade!”

15. CANTO FINAL 
(Escolher um canto que expresse nosso Grito e seu lema)
(o hino do Grito dos Excluídos 2019, de Jadir Bonacina e Sergio Turcão 
– grupo mistura popular está no site: https://www.gritodosexcluidos.com/
hinos)


