
Sugestão para Roteiro de Celebração

Vida em primeiro lugar!
XXII Grito dos/as Excluídos/as – 07 de setembro de 2016

“ESTE SISTEMA É INSUPORTÁVEL: EXCLUI, DEGRADA,MATA!”

ORIENTAÇÕES
Este roteiro de celebração do Grito 
dos/das Excluídos/as, à luz da Cam-
panha da Fraternidade deste ano, que 
alertou para o cuidado com a nossa 
Casa Comum e a vida que nela habita. 

É um subsídio para animadores e animadoras do Grito dos/as Excluídos/
as para ser usado em celebrações ecumênicas, celebrações eucarísti-
cas, cultos, atos públicos, entre outros, e ser adaptado em cada lugar.
O Brasil encontra-se numa encruzilhada. Politicamente chegamos ao 
fundo do poço, com o poder econômico controlando o poder político e 
este vendido aos interesses do Capital, enquanto o povo é excluído das 
decisões sobre o destino do país. Por isso, o Grito dos Excluídos tem esta 
grande responsabilidade de denunciar este sistema de morte e anunciar 
a vida para todos! Este sistema é insuportável, afirmou o Papa Francisco. 
Um sistema que destrói a mãe natureza, exclúi e mata.
Convidamos cada local, cada comunidade, cada pastoral, cada movimen-
to social, grupo de rua, cada rede, a participar ativamente do Grito, que 
é de todos e todas nós, com suas bandeiras de luta, com seus cartazes, 
faixas, painéis, lemas de Gritos anteriores, lembrando as principais ban-
deiras de nossa luta comum. 

1. ANImAdOR
(Motivar para a entrada com cartazes e símbolos que expressem 
nossa fé e nossa luta, acolher as comunidades, pastorais, movimentos, 
organizações e grupos presentes que lutam contra a exclusão). 

Mulher: Bem-vindas e bem-vindos, todas e todos vocês para esta 
celebração do 22º Grito dos/das Excluídos/das! Estamos aqui hoje, 
unidos e unidas a todas as pessoas que lutam por um Brasil melhor – 
para dizer não à este poder hipócrita, que engana, aumenta privilégios e 
coloca nas costas do povo toda a crise deste sistema falido.
T.: “ESTE SISTEmA É INSUPORTÁVEL: EXCLUI, dEGRAdA,mATA!” (2 x) 

Homem: Este sistema mata pelo latifúndio, pelo agrotóxico, pelo 
extermínio da juventude pobre e negra, pela violência às mulheres ou por 
causa da identidade sexual. Este sistema mata quando lança à própria 
sorte os moradores de rua, pela expulsão dos povos indígenas de sua 
Mãe Terra. 
T.: “ESTE SISTEmA É INSUPORTÁVEL: EXCLUI, dEGRAdA,mATA!” (2 x) 

mulher: Este sistema exclui por não distribuir a renda. Este sistema exclui 
quando o povo é barrado da participação política. A serviço deste sistema, 
a grande mídia esconde e deturpa a realidade; exclui a possiblidade de 
um povo mais consciente de seus direitos e de sua história. 
T.: “ESTE SISTEmA É INSUPORTÁVEL: EXCLUI, dEGRAdA,mATA!” (2 x) 

Homem: Este sistema degrada, através do desenvolvimento, que visa 
acima de tudo o lucro. O escandaloso caso de Mariana, Minas Gerais, 
onde foi sacrificada a vida das pessoas e da natureza.
T.: “ESTE SISTEmA É INSUPORTÁVEL: EXCLUI, dEGRAdA,mATA!” (2 x) 

mulher: Teu povo, Senhor, não se vende, nem se rende. Já está lutando, 
passo a passo, articulando forças, desmascarando a mentira. Volta, ó 
Deus do Êxodo, liberta-nos das garras de faraó. Que os carros de guerra 
deste sistema fiquem atolados na areia e submersos nas ondas do mar.
T.: QUE PAÍS É ESTE, QUE mATA GENTE, QUE A mÍdIA mENTE E 
NOS CONSOmE?  (2 x) 

(Procissão de Entrada: Canto a escolha da comunidade) 

2. INICIO dA CELEBRAÇÃO 
QUEm PRESIdE: Irmãos e irmãs, com a alegria que brota da profecia, 
celebremos o 22º Grito dos Excluídos, proclamando nossa fé na presença 
de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém! 

Quem preside: Neste ano da Misericórdia, unem-se ao grito de Jesus no 
alto da cruz, o grito das pessoas mártires por lutar pela justiça e paz, que 
ecoa por todos os recantos deste mundo. Gritos carregados do sonho de 
um mundo fraterno, grito que renova corações e estruturas. 

3. SÚPLICA À mISERICÓRdIA dE dEUS 
Quem preside: Proclamemos bem alto nossa convicção de que o Deus 
das tendas, o Deus da Misericórdia, reacende nosso compromisso com 
a causa da libertação, aniquilando nossos egoísmos e desânimos da 
caminhada.

Uma mulher (pessoas andando de cabeça baixa, desanimadas): 
Perdoai-nos, Senhor, quando nos conformamos com este sistema que 
exclui. Perdoai-nos quando achamos que a situação não tem mais jeito e 
passamos desânimo ao companheiro e companheira que está ao nosso 
lado. Por isso, cantamos ou clamamos:
T.: Senhor deus, misericórdia!

Um homem (com um punhado de Terra nas mãos): Perdoai-nos, ó Deus 
pela degradação mundial da Mãe Terra, nossa Casa comum. Perdoai-nos 
quando nos calamos diante de interesses financeiros que se apropriam 
do solo e subsolo, expulsando populações e tratando a terra como 
produto de consumo e lucro. Por isso rezemos... 
T.: Senhor deus, misericórdia!

Um Jovem (indígena ou um trabalhador): Perdoai-nos, Senhor, por nossa 
insensibilidade diante da violência do sistema que mata: os trabalhadores, 
os jovens, os que vivem nas ruas, os presos. São  lideranças perseguidas 
e assassinadas por lutar por justiça. São povos indígenas massacrados e 
expulsos de suas terras; famílias trabalhadoras despejadas da moradia. 
Por tudo isso, cantemos ou clamemos:
T.: Senhor deus, misericórdia!

4. HINO dE LOUVOR (canto à escolha da equipe)
(Pode ser acompanhado de gestos ou coreografias).
  
ORAÇÃO dO dIA
Quem preside: Ó Deus, que cuidais de todos com carinho de pai,  
concedei-nos trabalhar com ardor por aquela justiça, sem a qual não há 
paz verdadeira e firme. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Na 
unidade do Espírito Santo.
T.: Amém!

5. LITURGIA dA PALAVRA 
(Ver leituras e salmo na bíblia)

5.1. Animador: Vamos acolher a Palavra de Deus, memória profética do 
Deus libertador, no meio dos pobres – Clamor de esperança no meio dos 
Excluídos!

(canto a escolher)

5.2. Primeira Leitura 
Quem pode conhecer os desígnios do Senhor?
Leitura do livro da Sabedoria 9,13-18
T.: Graças a deus! 



5.3. SALmO – Salmo - Sl 89,3-4.5-6.12-13.14 17 (R.1)
R. Vós fostes, Ó Senhor, um refúgio para nós. 

5.4. SEGUNdA LEITURA 
Leitura da Carta de São Paulo a Filêmon 9b-10.12-17

5.5. CANTO dE ACLAmAÇÃO AO EVANGELHO 
1. Canto do Aleluia, meu irmão, aleuia, aleluia, Cristo é libertação.

5.6. EVANGELHO – Lc 14,25-33
U Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
T.: Glória a vós, Senhor! 

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. 
T.: Glória a vós, Senhor! 

6. HOmILIA 
(Partilha da Palavra) 

7. PROFISSÃO dE FÉ – Creio em Deus 

8. ORAÇÃO dA COmUNIdAdE 
(Introdução à critério de quem preside)

T.: Senhor, ouvi o grito de vosso povo! 

• Senhor, vós que sois sensível à dor dos povos indígenas, face às 
pressões para saírem de suas terras ou expulsos violentamente, ao 
assassinato de suas lideranças e ao silêncio das culturas, fortalecei 
nossas lutas pelo direito de ficar e ser livres... clamemos:
T.: Senhor, ouvi o grito do vosso povo!

• Senhor, vós que ouvis o grito dos que sofrem violência: a juventude 
pobre e negra, os presos torturados, as mulheres violentadas e as 
lideranças do povo que são perseguidas... clamemos: 
T.: Senhor, ouvi o grito do vosso povo!

• Senhor que decidistes libertar vosso povo, libertai nossa Mãe Terra, 
tão espezinhada, com cercas, perfurada por mineradoras, inundada 
por barragens, contaminada por substâncias toxicas, vendida como 

mercadoria de lucro... clamemos:
T.: Senhor, ouvi o grito do vosso povo!

Outros pedidos da comunidade

(Quem preside, conclui) 

SE OPORTUNO E HOUVER CELEBRAÇÃO EUCARÍSTIA

9. Preparação dos dons
motivação: junto com os dons do pão e do vinho, frutos da terra e do 
trabalho humano  coloquemos no altar  a vida do povo excluído e de todos 
quantos fazem de sua vida uma eucaristia viva!

Sugestão para fazer a procissão: símbolos da caminhada da comunidade, 
das organizações, das nossas articulações em defesa da vida.  

9.1. CANTO  (à escolha da equipe de liturgia...) 
Oração sobre as oferendas

Quem preside: Escutai, ó Deus, as preces dos que clamam por vós
E acolhei as oferendas da vossa  Igreja;
Fazei que todos vos reconheçam como Pai,
Para que, superadas pelo amor misericordioso todas as  desigualdades, 
possam todos em paz formar um só povo.
Por Cristo, nosso Senhor.

Oração Eucarística para as diversas circunstâncias VI-d 
(Jesus que passa fazendo o bem.) 

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 escolha da equipe de liturgia)
(Se tiver partilha de alimentos, deixar para o final para confraternizar) 

Oração depois da Comunhão ou final
Quem preside: Nós vos pedimos, ó Pai de misericórdia, que a escuta 
de vossa Palavra e o alimento do pão vivo descido do céu, nos fortaleça 
na busca por melhores condições de vida para todos os que clamam por 
vossa justiça. Por Cristo, nosso Senhor.  
T.: Amém

12. mOmENTO dE COmPROmISSO 
(Trazer um recipiente com terra e fazer um compromisso contra a 
exclusão, a degradação da natureza e as forças da morte.)

13. BÊNÇÃO FINAL 
Quem preside: Abençoa os presentes e os convida a participar dos 
momentos do 22º Grito dos Excluídos 
Se oportuno, pode-se fazer aspersão com água benta, depois de rezar:
“Abençoai, ó Deus, o vosso povo que confia na vossa misericórdia, para 
que, confiante na força do vosso braço que conduziu os libertados à Terra 
Prometida, irradiem por toda parte a justiça e a paz”.  
 
14. mOmENTO dO GRITO 
(Se coincidir com o momento da celebração Eucarística) 

Repetir o lema do Grito, tirado das palavras do Papa Francisco:
“ESTE SISTEmA É INSUPORTÁVEL: EXCLUI, dEGRAdA, mATA!
 
15. CANTO FINAL 
(Escolher um canto que expresse nosso Grito e seu lema) 
(o hino do Grito dos Excluídos 2016, de Jadir Bonacina, está na internet).


