
ORIENTAÇÕES
Este roteiro de celebração do Grito dos Excluídos e Excluídas, a 
partir da Campanha da Fraternidade deste ano de 2022, cujo tema 
foi “Fraternidade e Educação” e lema: “Fala com Sabedoria, Ensina 
com Amor” (Pr 31,26), pretende ser uma luz em tempos sombrios. 
Que possamos, nessa refl exão, partilhar nossa fé e esperança, 
começando por pequenas e transformadoras práticas do Povo de 
Deus a Caminho, pois se ensina e se aprende com amor solidário 
e testemunho, pessoal e comunitário, de vida.
É um subsídio para animadores e animadoras do Grito usarem 
com criatividade, em celebrações ecumênicas, eucarísticas, 
cultos, atos públicos, entre outros, podendo ser adaptado a cada 
realidade local ou regional. 
Neste longo período de Covid, a humanidade teve avanços e 
retrocessos e a articulação do Grito dos Excluídos e Excluídas 
manteve seu compromisso com as populações empobrecidas, 
discriminadas, perseguidas e reprimidas, pois é justamente delas 
que nasce o Grito. 
Não um grito para reforçar a situação de vítima. Pelo contrário! Um 
Grito da “Vida em Primeiro Lugar”, que não aceita qualquer forma 
de escravidão e submissão. Por esse motivo, é que questionamos: 
“Brasil: 200 anos de (In)dependência. Para quem?” Que nossa 
celebração seja um compromisso com a verdadeira independência, 
vinda dos de baixo, pois “Cristo nos libertou para que sejamos 
verdadeiramente livres” (Galatas 5,1)
Atenção: As leituras deste subsídio são as do domingo, dia 04 
de setembro/2022, para que a celebração do Grito dos Excluídos 
e Excluídas possa também ser feita em missas e cultos dominicais.  
Sabedoria 9,13-18 
Sl 89(90),3-4.5-6.12-13.14.17 (R. 1) 
Carta a Filemon 9b-10.12-17 
Evangelho de Lucas 14,25-33 (Condições para ser discípulo)
As leituras do dia 07.09. 2022 – quarta-feira, são as seguintes:
1Cor 7,25-31 Sl 44(45),11-12.14-15.16-17 (R. 11a) Lc 6,20-26

Um jovem: Nesta celebração de hoje denunciamos os 200 anos de 
falsa independência que as elites querem comemorar. Hoje, nos com-
prometemos com outra forma de poder e economia, com participação 
e justiça social. 
T. refrão: “É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem 
conduz a bandeira da paz!”

Uma Criança: Falando com o coração: que nenhuma família fi que 
sem casa, que nenhum camponês fi que sem terra, que nenhum tra-
balhador perca seus direitos, que nenhuma pessoa fi que sem a digni-
dade que o trabalho dá!
T. refrão: “É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem 
conduz a bandeira da paz!”

Canto para a Procissão de Entrada:
A verdade vos libertará – Pe. Zezinho

2. PESSOA QUE PRESIDE A CELEBRAÇÃO 
Vamos iniciar nossa celebração, em nome do Pai, do Filho e do Es-
pírito Santo.
Irmãos e irmãs, hoje iremos celebrar o Grito dos Excluídos e 
Excluídas. Grito que é um eco do próprio grito de Jesus na cruz e 
de tantos seguidores e seguidoras que deram suas vidas para gerar 
mais vida no meio do povo. Grito incômodo, mas que não deve ser 
por ninguém silenciado, pois se os excluídos e excluídas calarem 
“as pedras gritarão! ” O povo grita não apenas por pão, mas por 
dignidade. Grita não apenas por distribuição de renda, mas por 
justiça social; justiça que segue negada nestes quinhentos e tantos 
anos de invasão dos colonizadores europeus. Por isso perguntamos: 
Brasil: 200 anos de (In)dependência. Para quem? Para quem, se 
este país é povoado por milhões de famílias sem-teto e sem terra? 
Para quem, se apesar de tanta produção falta comida no prato do 
trabalhador, da trabalhadora e seus fi lhos? 

3. SÚPLICA À MISERICÓRDIA DE DEUS  
(Ato Penitencial) 

Quem preside: Vamos nos arrepender por todo ódio, ambição e igno-
rância, que em nós se multiplicaram, e que fizeram o mundo menos 
feliz.

L.1. Perdão, Senhor, pela intolerância e impaciência com a outra pes-
soa. Perdão pelo ódio que acelera divisões, guerras, violências. Per-
dão quando deixamos de lado o trabalho de despertar quem está no 
caminho da desesperança!
T.: Escuta, Senhor, nosso coração arrependido! 

L.2.: Perdão, Cristo, quando caímos no jogo da ambição, esquecendo 
a situação dos que mais sofrem. Perdão quando escolhemos os cami-
nhos do dinheiro e esquecemos os caminhos de Deus. 
T.: Escuta, Jesus Cristo, nosso coração arrependido!

L.1.: Perdão, Senhor, quando multiplicamos ignorância e desesperan-
ça nas pessoas que buscam em nós uma palavra de ânimo!
T.: Escuta, Senhor, nosso coração arrependido! 

L2.: Perdão, Cristo, porque nestes 200 anos da chamada Indepen-
dência, o povo trabalhador segue em situações de escravidão, explo-
ração e abandono social.
T.: Escuta, Jesus Cristo, nosso coração arrependido! 

SUGESTÃO PARA ROTEIRO DE CELEBRAÇÃO
2 8 º  G r i t o  d o s  E x c l u í d o s  e  E x c l u í d a s
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“ B r a s i l :  2 0 0  a n o s  d e  ( I n ) d e p e n d ê n c i a . 
P a r a  q u e m ?  ” 

V I D A 
E M  P R I M E I R O 

L U G A R !

“ B r a s i l :  2 0 0  a n o s  d e  ( I n ) d e p e n d ê n c i a . 

1. ANIMADOR/A ACOLHE AS PESSOAS E COMUNIDADES PARTICIPANTES
(caminhada com cartaz do 28º Grito dos Excluídos e Excluídas, car-
tazes em geral, símbolos dos grupos e culturas, representantes das 
pastorais, movimentos, organizações e grupos de indíginas, negros, 
mulheres, jovens, crianças...). 

Uma jovem: Venham todos, amigos e amigas, para o 28º Grito dos 
Excluídos e Excluídas. “Vida em Primeiro Lugar” é nossa bandeira 
permanente. E o nosso lema deste ano é “Brasil: 200 anos de (In)
dependência. Para quem? ”
T. refrão: “É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem 
conduz a bandeira da paz!”

Um jovem: Nosso grito não é da boca pra fora: vem do coração. Nos-
so grito é mãos na massa, pés na estrada, olhando horizontes, des-
pertando consciências e reanimando quem está perdendo esperança.
T. refrão: “É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem 
conduz a bandeira da paz!”

Uma jovem: Não nos deixemos seduzir pelo poder que aí está – não 
somos cúmplices deste sistema gerador de morte. Com o Ressuscita-
do, semeamos vida onde há desespero. Gritam as pessoas sem-teto, 
desempregadas, endividadas, mal alimentadas. Gritam os Lázaros, 
que não mais aceitam viver de migalhas da mesa dos opulentos. 
T. refrão: “É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem 
conduz a bandeira da paz!”



4. HINO DE LOUVOR 
(Gloria do Povo – Zé Vicente e Edmir)

Quem preside: Senhor de toda ternura, que nos renova a cada dia, 
para resistir a este sistema que mata, te louvamos pelas práticas de 
amor que emergem dos pequenos. Te louvamos por estarmos aqui e 
nos apoiarmos na difícil caminhada!
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. 
T.: Amém!

5. LITURGIA DA PALAVRA 
(Entrada da Bíblia – pode ser feita com coreografia de crianças)

5.1. Animador: A Bíblia, lida no chão dos excluídos e excluídas, 
continua sendo escrita hoje com nossas vidas, no meio de dores e 
esperanças. 

Canto: Fazei ressoar a Palavra de Deus em todo o lugar (Ir. Maria 
José – Maranhão)

5.2. Primeira Leitura 
Leitura do livro da Sabedoria 9,13-18 
“Quem Pode conhecer os desígnios do Senhor? ”

Palavra do Senhor!
T.: Graças a Deus! 

5.3. SALMO 
Sl 89(90),3-4.5-6.12-13.14.17 (R. 1) 
(R. 1 ) -  Vos fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.

5.4.  Segunda Leitura
Carta de Paulo à Filemon 9b-10.12-17
“Recebe-o, não mais como escravo, mas como um irmão querido. ”

Canto e aclamação ao Evangelho: Buscai primeiro o Reino de Deus

5.5. EVANGELHO
Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 14,25-33 
(Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode 
ser meu discípulo!)
V Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
T.: Glória a vós, Senhor! 

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

6. HOMILIA 
(Partilha da Palavra – realidade local/ situação atual – 
dores e esperanças)

7. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus... 

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

8.1. Te pedimos pela saúde física e mental de nosso povo sofrido. 
Pelas famílias enlutadas, pelas famílias que não conseguem trabalho, 
teto e comida.  Por nossas lideranças que lutam por sobrevivência e o 
bem de sua comunidade.

Oremos ao Senhor!

T.: Senhor, vem libertar o teu povo!

8.2. Te pedimos, Senhor, que, neste tempo de eleições, a verdade 
prevaleça sobre a mentira, e que não prosperem o autoritarismo, a 
injustiça, a perseguição sobre as lideranças e movimentos populares 
que lutam por um Brasil justo e independente de fato. 

Oremos ao Senhor!
T.: Senhor, vem libertar o teu povo!

8.3. Te pedimos, Senhor, por todas as pessoas aqui presentes para 
que vivam uma vida coerente, de amor ao próximo, sem consumismo, 
comprometidas na defesa da Mãe Terra e de todos os seres vivos. 
Que amem mais a paz que as armas. Que sejam libertadas de todos 
os preconceitos que excluem as pessoas. Que sejam semeadoras de 
um mundo novo!
Oremos ao Senhor!
T.: Senhor, vem libertar o teu povo!

8.4. Te pedimos, Senhor, por todas as igrejas e religiões, dos diferen-
tes credos, para que anunciem a paz, a misericórdia e a justiça. Que 
nenhuma religião se alie ao sistema opressor ou busque privilégios 
junto ao poder. 
Oremos ao Senhor!
T.: Senhor, vem libertar o teu povo!
(outros pedidos da comunidade)

9. PREPARAÇÃO DOS DONS (Ofertório)
Animador/a: Junto com o pão e o vinho, oferecemos nossas lutas 
diárias, nosso pranto, nossa alegria, nossos encontros que desenham 
mapas de vida plena para todos e todas!

Procissão com símbolos: feitos por nossas mãos – nos grupos, 
comunidades, movimentos sociais, pastorais, parceiros, entre outros. 

9.1. Canto 
Põe a Semente na terra
(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 
Força de Paz (Zé Vicente)
(Caso tenha partilha de alimentos, deixar para o final em sinal de con-
fraternização e festa). 

12. MOMENTO DE COMPROMISSO 
(Informes do Grito e informes gerais da comunidade)

13. BÊNÇÃO FINAL 
Quem preside abençoa os presentes e os convida a participar dos 
momentos e ações do 28º Grito dos Excluídos e Excluídas.  

14. CANTO FINAL: 
Liberdade (Zé Martins)

15. MOMENTO DO GRITO 
(Se coincidir com o momento da celebração Eucarística) 
Vamos juntos e juntas repetir o tema e lema do 28º Grito dos Excluí-
dos e Excluídas:

T.: “Vida em Primeiro Lugar. Brasil: 200 anos de (In)dependência. 
Para quem? ”

(toca-se o hino do Grito dos Excluídos e Excluídas 2022: 
www.gritodosexcluidos.com)


