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Neste momento de graça
De esperança e luz
Para narrar com firmeza
Pedimos força a Jesus
Com a mente iluminada
Falamos da caminhada
Do povo que vos conduz

O que vamos relatar
Fala como começou
O Grito dos Excluídos
Quem o idealizou
Na Semana Social Brasileira
Surgiu a ideia primeira
E o Grito o povo aprovou

25 anos Um coral de várias vozes
Uma manifestação popular
Com brilho e simbolismo
Dos que querem transformar
Grupos, Ongs, igrejas e entidades
Gritando por igualdade
Para a vida melhorar

O Grito dos Excluídos
Povo sem vez e sem voz
Pelos governos esquecidos
Com fé, esperança atua
Todo ano vai à rua
Gritar para ser ouvido

Os objetivos do Grito
É denunciar a exclusão
Anunciar a esperança
levar a informação
Propor um modelo novo
Que integre a vida do povo
Com poder de decisão

EDIÇÃO ESPECIAL

Maceió / AL, Grito 2015

Boa Vista / RR, Grito 2018
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25 ANOS DO GRITO 
DOS/AS EXCLUÍDOS/AS
De onde 
viemos?

Viemos de um mundo 
fortemente marcado por 
assimetrias, injustiças e 
violência. Um mundo que 
concentra renda e riqueza, 
de um lado, pobreza e ex-
clusão social, de outro. Um 
mundo que exibe a retórica 
da paz e, ao mesmo tempo, 
não se cansa de produzir e 
vendar armas. A matemá-
tica não falha: mais armas 
e mais munição significa 
mais disparos. Mais dispa-
ros quer dizer mais gente 
atingida e maior número de 
assassinatos. De um mundo 
onde a fome e a subnutrição 
convivem, lado a lado, com 
o desperdício de toneladas 
de alimento. De um mundo 
onde, em lugar de promover 
políticas públicas, assiste-
-se ao desmonte perverso 
do sistema de educação e de 
saúde, desmonte do projeto 
de preservação do meio am-
biente, desmonte da segu-
rança no trânsito e da pre-
vidência social! ...

Qual nosso caminho?
Nosso caminho é a denúncia do sistema 

que produz “ricos cada vez mais ricos às cus-
tas de pobres cada vez mais pobres”, movido 
apenas pelo motor do lucro. E anúncio de uma 
sociedade que tenha como ideal “a vida em pri-
meiro lugar”. Não somente uma sobrevivência 
que se arrasta pelo chão, mas “vida em pleni-
tude”. Daí a importância da conscientização, 
da organização, dos movimentos populares, 
das parcerias, do trabalho de base e das lutas 
locais e globais. E de levar às ruas, à mídia e 
às redes sociais os gritos ocultos, ignorados, 
silenciosos e silenciados. Necessidade de ven-
cer e superar a indiferença pela solidarieda-

sil que desenvolva simultaneamente raízes e 
asas. Capaz de mergulhar com coragem na 
terra úmida e escura dos porões e periferias 
e, a partir daí, com os pés firmes no chão, pos-
sa voar em busca do céu azul, do ar livre e da 
luz do sol – pavimentando os alicerces de uma 
pátria nova, livre e soberana. 

“O `Grito dos Excluídos` será 
celebrado anualmente, em nível 
nacional, no dia 7 de setembro, 
retomando preferentemente o 
tema da Campanha da Frater-
nidade” (Documento 56, nº 129, 
CNBB, 1996).

Teresina / PI, Grito 1996 

de, o descrédito pelo sonho e a utopia, o medo 
pela esperança. A caminhada é múltipla, plu-
ral e aberta a todos e todas.

Para onde vamos?
Nosso horizonte é uma “nova travessia do 

mar vermelho”, da escravidão para a liberda-
de, do Egito para a Terra Prometida. De um 
patriotismo passivo e de arquibancada em 
direção a um patriotismo ativo, onde cada ci-
dadão e cada cidadã são chamados a descer à 
arena do jogo, da luta e da festa. Que o farol 
da dignidade e dos direitos da pessoa humana 
seja a nossa bússola. Somos convidados à re-
construção de um projeto popular para o Bra-
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O Grito a cada ano
Traz um lema relevante
Ligado à vida do povo
Com informação importante
Aborda vários problemas
Vamos citar os 25 temas
De uma forma elegante

EM 96 o segundo Grito
TRABALHO E TERRA PARA VIVER

É necessária a reforma agrária
Para o Brasil poder crescer

Com a mobilização
Maior participação

A mudança pra valer

No ano 95
Um grito ecoa no ar
O povo estava na rua
Com força para gritar
Foi um momento bonito
Surgiu o primeiro Grito
A VIDA EM PRIMEIRO LUGAR

EM 97 o terceiro Grito
QUEREMOS JUSTIÇA E DIGNIDADE
Profetizar é preciso
A solidariedade
Somente se organizando
E juntos reivindicando
Transforma a sociedade

EM 98 o quarto Grito
AQUI É O MEU PAÍS

Povo forte resistente
Lutar foi o que sempre quis
Que buscam a fraternidade

Ética e honestidade
Por uma nação feliz

EM 99, O quinto Grito
BRASIL, UM FILHO TEU NÃO FOGE 
A LUTA
Contra a política neoliberal
Um modelo sem conduta
Enquanto o rico só cresce
O povão mais empobrece
Vive uma eterna disputa
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EM 2000 o sexto Grito
Ouvia-se a voz popular
Fora o FMI
A Dívida Externa não pagar
PROGRESSO E VIDA, PÁTRIA 
SEM DÍVIDAS 
Chega de tanto roubar

2001 o sétimo Grito
As vozes se misturando
Na caminhada do povo
Jesus Cristo ia marchando
A esperança se abriu
POR AMOR A ESSA PÁTRIA BRASIL
Que a gente segue gritando

2002 o oitavo Grito
SOBERANIA NÃO SE NEGOCIA
No plebiscito não à ALCA
Era o Grito que se ouvia
Queremos independência
Um governo com transparência
E um povo com alegria

2003 o nono Grito
Uma verdadeira explosão

Falas, cantos, poesias
Em meio à multidão

Todos com o mesmo sentido
Fora estados unidos

TIREM A MÃOS O BRASIL 
É O NOSSO CHÃO

2004 o décimo Grito
Que bela concentração
A energia desse povo
Traz força e emoção
BRASIL: MUDANÇA PRA VALER
O POVO FAZ ACONTECER
Políticas de inclusão
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Em 2005, o décimo 
primeiro Grito

Um Grito forte e bem 
brasileiro

Vai ecoar no mundo 
inteiro

É o Grito para falar
Das coisas que o impé-

rio não pode dominar
Gritamos com força, 

garra e esperança
BRASIL: 

EM NOSSAS MÃOS A 
MUDANÇA

Em 2006 décimo segundo Grito
Multidões nas ruas a Gritar
Participando e Construindo em 
Mutirão
Um grande projeto Popular
BRASIL, NA FORÇA DA INDIGNAÇÃO
SEMENTES DE TRANSFORMAÇÃO
Esses Frutos Vamos Saborear.

2007 já é o décimo terceiro Grito
Mais um Plebiscito pra gente Votar
Já basta de Privatização
O Patrimônio Público vamos recuperar
ISTO NÃO VALE! 
Queremos Participação No Destino da 
Nação
O Leilão da Vale vamos Anular.
Décimo quarto Grito

Em 2008 vamos gritar
Para dizer ao mundo inteiro
VIDA EM PRIMEIRO LUGAR
É o lema a ser refletido
E o tema tá garantido
DIREITOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR
Décimo quinto Grito

2009 – 15 Anos do Grito dos Excluídos/as
Temos muitos motivos para comemorar
15 Anos de luta e de caminhada
A VIDA EM PRIMEIRO LUGAR A FORÇA DA 
TRANSFORMAÇÃO ESTÁ NA ORGANIZAÇÃO 
POPULAR.
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16 Anos do Grito das Excluídas e 
Excluídos
A VIDA EM PRIMEIRO LUGAR
Onde Estão Nossos Direitos?
Eles só vem se a gente Participar
Portanto Vamos Gritar,
VAMOS ÀS RUAS
PARA CONSTRUIR UM PROJETO POPULAR.

Décimo sétimo Grito dos Excluídos (as)
A vida em Primeiro Lugar                                    
PELA VIDA GRITA A TERRA
POR DIREITOS TODOS NÓS a gritar
Preservar a natureza
A nossa maior Riqueza
É preciso sim respeitar.

Chegamos no 
Décimo Oitavo Grito
Vindo do campo e da cidade
O Grito do povo oprimido
Dos porões da sociedade
QUEREMOS UM ESTADO A SERVIÇO DA NAÇÃO
QUE GARANTA OS DIREITOS A TODA POPULAÇÃO
Suprindo nossas necessidades.

2013 décimo nono GRITO
Priorizando a Juventude

Energia pra dar e vender
Gente forte de muita virtude

JUVENTUDE QUE OUSA A LUTAR
CONSTRÓI O PROJETO POPULAR

Tem que ter muita Atitude.

Vem o vigésimo Grito
Insistindo na igualdade

Direitos básicos para a população
OCUPAR AS RUAS POR LIBERDADE

E DIREITOS, nada de exclusão
Saúde Moradia, Educação
Para toda a Humanidade.
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Estamos na rua reivindicando 
O País está desgovernado
O povo sendo enganado
Por um Governo Tirano.
Êta, já é Bodas de Prata viu?
O Grito dos Excluídos (as) faz 25 Anos
Da Rua não vamos sair
Pois esse é nosso plano
Enquanto houver gente Excluída
Fiquem sabendo: a Luta tá garantida
Por mais uns Quinhentos Anos.
Viva o povo que tem coragem de lutar
Por uma Sociedade de Inclusão
Viva quem continua acreditando
Na Força da Transformação
Viva Quem Luta Pela VIDA
Viva a Utopia e Viva a Libertação.

(Poema dos 25 anos do Grito dos Excluídos
Sônia Freitas, Terezinha Santos – Recife/PE, e 

Antonia Carrara – São Paulo/SP)

Estamos no vigésimo quinto Grito
A Luta não para, vai continuando 

POR DIREITOS, JUSTIÇA
E LIBERDADE

Chegou o vigésimo primeiro Grito
O povo se enganando
Uma Mídia a serviço dos ricos
Os opressores se movimentando
QUE PAÍS É ESTE QUE MATA GENTE
QUE A MÍDIA MENTE E NOS CONSUME 
Tudo sendo feito por debaixo dos panos.

E o Grito vai continuando
Já é o vigésimo segundo
O Golpe foi executado
Volta à Ditadura; chocou o Mundo
ESTE SISTEMA É INSUPORTÁVEL, 
EXCLUI
DEGRADA E MATA, desagradável
Sistema Capitalista Imundo.

Vem o vigésimo terceiro Grito
Convidando o povo a se organizar
Para refletir e construir
Com mobilização popular
POR DIREITOS E DEMOCRACIA
A LUTA É TODO DIA
Vamos correndo Participar.

2018 vigésimo quarto Grito
Desigualdade gera violência
A população sendo enganada
O povo pede Clemência
QUEREMOS VIDA E IGUALDADE RESPEITO 
E LIBERDADE EXIGIMOS Providências.
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Endereço da Secretaria do  
Grito dos Excluídos

Rua Caiambé, 126 - Ipiranga - 04264-060 - São Paulo - SP 
- Tel/Fax - (0xx11) 2272 06 27
Correio Eletrônico: gritonacional@gmail.com  
Facebook: https://www.facebook.com/grito.dosexcluidos/
Site: www.gritodosexcluidos.com
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Entidades: CMP - MST - CNTE - MAB - Jubileu Brasil - Sefras - JOC - 
Rede Rua - Romaria dos Trabalhadores

(Construção Coletiva – 6º Encontro Nacional dos Articuladores/as do Grito dos/as Excluídos/as)

 “Na cidade de São Félix do Xingu, junta-
ram-se mais de 500 pessoas... Foi preso arbi-
trariamente o padre Danilo, vigário daquele 
local. Os manifestante foram até a delegacia 
e pressionaram o delegado até sua libera-
ção” (São Félix do Xingu/PA, 1995).

“Nós que sofremos a opressão do invasor há 
500 anos, viemos engrossar o cordão dos ex-
cluídos e mostrar que podemos nos unir na 
mesma luta” (Frase de um indígena no Grito 
em Recife/PE, 1999).

“O fato de enriquecer o 7 de Setembro com 
manifestações populares organizadas e 
pedagógicas tem o mérito de não deixar que 
a independência do Brasil pareça ser tare-
fa militar e armamentista, como pareciam 
indicar os desfiles tradicionais desta data” 
(Marcelo Barros, monge beneditino e escri-
tor, 2007).

“Nós mulheres, participamos do Grito e uni-
mos nossas vozes para protestar contra este 
modelo de sociedade que nos desumaniza e 
gritamos por uma sociedade livre do machis-
mo, da violência e da exploração” (Ivani de 
Paula, 2009).

 “É difícil identificar os gritos, porque sur-
gem dos cantos, das periferias, das pro-
fundezas, de lá onde não se costuma olhar 
muitas vezes, ou abafado para não atrapa-
lhar belos discursos... quando se concentram 
gritos anônimos passam a se multiplicar, 
provocam ecos... (Inácio Werner, Cuiabá/
MT, 2010). 

“Pessoalmente pude fazer a ponte entre 
o primeiro Grito e o Grito deste ano, me 
encontrando lá na Amazônia. Pois 15 anos 
atrás, quando surgiu a ideia de fazermos 
o `Grito dos Excluídos`, naquela época já 
havia o `Grito da Amazônia’ ... que propiciou 
a inspiração de fazermos, por que não, o 
Grito dos Excluídos. Me dei conta melhor de 
como agora o Grito dos Excluídos se tornou 
a expressão de todos os gritos que nosso 
povo sente a necessidade de fazer! O Grito 
se tornou uma plataforma política inesti-
mável valor para o exercício da cidadania” 
(Dom Demétrio Valentini, bispo de Jales/SP, 
2010).

Ecos do Grito
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Creio
Creio em Deus Pai, criador do Céu e da Terra
Creio que é possível fazer acontecer este mundo sonhado por Deus.

Creio numa revolução com as mulheres, com as diversas etnias  e tendências sexuais, com 
          as crianças e adolescentes.
Creio na força do mutirão das organizações sociais, na força profética do  povo organizado 

         em movimentos simples e fortes, representando forças que lutam engajadas.
       Por isso, creio, no povo nas ruas.
Creio na construção coletiva, na força dos pequenos que inventam e recriam.

Creio que o mundo novo já existe no pão partilhado, nas alternativas de economia 
           popular solidária, nas forças da floresta, no povo, na gente.

Creio na maturidade do povo que irá superar as divergências.
Creio que a ordem é ninguém passar fome e progresso é o povo feliz.

Creio num “trem de esperanças”.
Creio que o gigante é grande, mas tem os pés de barro.

           Por isso, creio que a mudança vem de baixo.
Creio em todos e em todas nós aqui presentes.

Creio que em 12 anos inventamos muita vida e prosseguiremos a reinventar.
           Para que o futuro bem próximo se concretize

         em uma gargalhada de ressurreição.
       E para que a vida esteja sempre em primeiro lugar.

Aparecida / SP, Grito 2003

Assessoria: Frei Olavio Dotto

Pastorais e Organismos: 
PO - SPM - CPT - PMM - CPP - P.Nômades 
- P. Criança - P. povo da 
rua - P. Afro -  P. Menor - 
P. Carcerária - P. Saúde - Cáritas Brasileira  

Apoio: OMI - CNBB Sul I

Outras Pastorais: Pastoral da Juventude e PJMP


