Rodas de
Bate – Papo

Apresentamos as Rodas de BatePapo para animar e potencializar
o processo de preparação do
Grito dos Excluídos/as. A
sugestão é provocar as pessoas
envolvidas sobre os eixos
temáticos, porém traduzidos na
vida cotidiana dos grupos e
comunidades. Sendo assim, este
material não tem como objetivo
ser vivenciado apenas dentro das
pastorais, coletivos e movimentos
sociais, mas também com as
demais pessoas, possibilitando
que as mesmas tragam os seus
Gritos e sejam atores na
organização do ato no dia 07 de
setembro.

Então, vamos lá! Faça a leitura desta proposta de Roda de Bate-Papo e
mobilize para realizar as mesmas com as pessoas que ainda não foram
“alcançadas” com processos de reflexão e diálogos sobre a vida e seus
desafios cotidianos. Vamos trabalhar com os grupos de maneira que não
tenhamos que falar de cada eixo. Isso pode tornar o processo cansativo e
denso de conteúdo, mas vamos com os diálogos que possibilitarão
elementos trazidos pelas escutas com os excluídos/as. Na medida em que
a conversa gira, vamos associando aos problemas cotidianos e aos
desafios das sobrevivências. Nós, os facilitadores/as deste caminho,
vamos conectando estes desafios às
questões estruturais que estão no
 Vamos ocupar ruas e
cenário político, social e econômico do
praças por liberdade e
país, traduzidos nos seguintes eixos do
direitos;
Grito dos Excluídos/as.

Importante
O grande lema de resistência que tem
nos inspirado nesses últimos tempos é:





ninguém solta a mão de ninguém.
Isso nos fortalece muito, mas vamos
ampliar essa força? Vamos sair da sala de
reunião da igreja? Que tal buscarmos as mãos
de quem ainda nem pegamos? Então, para as
Rodas, chamem os vizinhos, as famílias, o
grupo de jovens, a associação de moradores, os
colegas do trabalho, a galera da associação de
catadores, chamem todo mundo, especialmente
aqueles/as que nunca foram “convidados”.







As sugestões são:
 Vamos colocar o sofá,
a cadeira, o banquinho na rua;
 Vamos para a praça
da cidade ou para o parque da
cidade;
 Vamos encontrar
com as ribeirinhas em uma das
casas das lideranças locais;
 Vamos descobrir
quais os coletivos urbanos e seus
espaços de organização;
 Onde mais estamos
provocados a ir, buscar, mobilizar?
Então, vamos lá! Vamos conversar!







Este sistema é
insuportável, exclui,
degrada e mata;
Este sistema não vale,
lutamos por justiça,
direitos e liberdade;
No campo e na cidade a
luta é por justiça, direitos e
liberdade;
Se é púbico, é para todos,
contra o desmonte do
Estado e das políticas
socais;
O Brasil quer serviços
públicos, gratuitos e de
qualidade. Basta de
privilégios;
Mais Estado, mais
políticas sociais, garantir
direitos justiça e liberdade;
Democratizar o Estado,
garantir direitos e
liberdade;
A organização do povo é o
caminho para vencer a
ganância e a retirada de
direitos;

1ª Roda

Como vai
a vida?
#

#FicaaDica
Preparar o local da reunião com notícias de
jornais, imagens de Brumadinho e Mariana,
Minas Gerais. Junto com objetos sujos de
lama. Também usar fotos e reportagens da
própria região. Cartaz do Grito de 2007.
Fazer uma acolhida adequada que
contemple a pluralidade do grupo presente
na reunião. Peça para que cada um e cada
uma apresente-se: diga o nome, o que faz da
vida (naturalmente e livre). Utilize uma poesia,
canção...aquilo que faz a acolhida ficar mais
bonita. Explique sobre o objetivo dessa
Roda, contextualize o que é o Grito dos/as
Excluídos/as. Tenha no local material
(cartaz, os eixos escritos em papeis, quem
tiver cartazes dos Gritos anteriores também
coloque no centro do espaço). Usem da
criatividade.

PraIniciarConversa
Comece com uma música, alguém entra com a palavra.
Leitura de Êxodo 3; 1-8.
Estimular as pessoas a se movimentarem para observar os símbolos do ambiente.
Música: Como vai você (Roberto Carlos) ou Da Lama ao Caos (Chico Science).
Abrir espaço para as falas:

Quais os desafios que enfrentamos? Nossos direitos estão sendo respeitados? Quais
são as nossas necessidades?
Captar as palavras-chave para produzir os cartazes.
Um grupo suja as mãos na lama ou na tinta e imprime o cartaz, que vai receber as
palavras do que não VALE.
Introduzir o cartaz de 2019.
Outro grupo reflete o cartaz com os símbolos que refletem esperança que será
preenchido com as palavras vindas.

#

FicaaDica: Na medida em que as pessoas vão falando, alguém vai escrevendo de forma bem

objetiva em cartazes as palavras-chave, no máximo frases, como se fossem cartazes para serem
utilizados em manifestações (pode-se utilizar papeis, tecidos, tinta guache...enfim, materiais que
a realidade local possibilita). Importante: Podem aparecer partilhas mais profundas e de fundos
emocionais, a escuta respeitosas e a acolhida são fundamentais, afinal de contas, viver é isso!

P

apa Francisco disse: A justiça social não é “uma forma de esmola”, mas “uma verdadeira
dívida” do Estado para com as famílias. Ou seja, sociedades desiguais são
sociedades que não atendem adequadamente as necessidades de seus
integrantes. As sociedades em que a distribuição dos direitos não é
equilibrada elas são menos felizes porque é impossível construir uma

sociedade em que uma parte tenha acesso a tudo e outra parte, a maior dela, não tem
acesso ao essencial para viver.

Percebemos essa situação em nossa realidade?

#

FazendoLinks
Neste momento o facilitador/a da Roda vai identificar o que foi dito que pode ser
associado ao tema/lema do Grito de 2019. Lembrar o que já foi feito e conquistado
para avaliar o que vai se manter; Identificar os pontos que fortalecem a luta por
justiça, direitos e liberdade; Inserir tudo isto no cartaz da esperança e da luta.

#

VamoNaFé

Andar com Fé/ Gilberto Gill
Andar com fé eu vou,
que a fé não costuma "faiá" 4x
Que a fé tá na mulher
A fé tá na cobra coral
Ô-ô
Num pedaço de pão
A fé tá na maré
Na lâmina de um punhal
Ô-ô
Na luz, na escuridão
A fé tá na manhã
A fé tá no anoite-cer
Ô-ô
No calor do verão
A fé tá viva e sã
A fé também tá pra morrer

T

arefa para casa: identificar na comunidade onde acontecem os encontros que discutem a vida do
povo, conversar com as pessoas nestes espaços e convidá-los a virem no próximo encontro de
bate-papo para fortalecer o Grito.

Hino do 25º Grito dos/as Excluídos/as 2019
A vida em primeiro lugar

(Coro) Pra todos

Lutamos por justiça,

A vida

Direitos e liberdade

(Coro) Pra todos

A vida em primeiro lugar

Vamos juntar nosso grito

Este sistema não vale

Do sul ao norte

No campo ou na cidade

Vamos juntar nossas mãos, nossas vozes

Água

Cantando bem forte

(Coro) Pra todos
Comida

A vida em primeiro lugar...

(Coro) Pra todos
Moradia

Como foi a conversa?
Queremos fazer novamente?
Vamos trazer mais gente?
Quando e onde? O que
precisamos organizar?

2ª Roda

Participação
política e
transformação
social
#

FicaaDica: o facilitador acolhe os chegantes! Com alegria e criatividade. Valoriza a
presença dos que voltaram e a alegria de quem está chegando e motiva para as
devidas apresentações. Em seguida motiva para a memória da primeira conversa. Podese pedir para que, de maneira voluntária, os que estiveram no Bate-Papo anterior,
relatem para os chegantes como foi. Depois do grupo falar, retoma os cartazes
elaborados na conversa anterior, valorizando o trabalho e a riqueza da construção.
Foram levantados vários elementos da primeira conversa, é importante que o facilitador
tenha esses elementos para motivar no progresso desse novo momento de bate-papo.

#

# PraConversar
Ler o texto de forma criativa
POLÍTICA PÚBLICA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância
João 10:10
Rubem Alves, em um texto intitulado: Sobre política e jardinagem, nos ensina de
forma poética, didática e radical a vocação de fazer política:
“De todas as vocações, a política é a mais nobre. Vocação, do latim “vocare”, quer dizer
“chamado”. Vocação é um chamado interior de amor: chamado de amor por um ‘fazer’. No
lugar desse ‘fazer’ o vocacionado quer ‘fazer amor’ com o mundo. Psicologia de amante: faria,
mesmo que não ganhasse nada.
´Política’ vem de polis, cidade. A cidade era, para os gregos, um espaço seguro, ordenado e
manso, onde os homens podiam se dedicar à busca da felicidade. O político seria aquele que
cuidaria desse espaço. A vocação política, assim, estaria a serviço da felicidade dos moradores
da cidade....
Talvez por terem sido nômades no deserto, os hebreus não sonhavam com cidades: sonhavam
com jardins. Quem mora no deserto sonha com oásis. Deus não criou uma cidade. Ele criou um

jardim. Se perguntássemos a um profeta hebreu ‘o que é política?’, ele nos responderia, ‘a arte da
jardinagem aplicada às coisas públicas’ ...
Nosso futuro depende dessa luta entre políticos por vocação e políticos por profissão. O triste é
que muitos que sentem o chamado da política não têm coragem de atendê-lo, por medo da
vergonha de serem confundidos com gigolôs e de terem de conviver com gigolôs.
Escrevo para vocês, jovens, para seduzi-los à vocação política. Talvez haja jardineiros
adormecidos dentro de vocês. A escuta da vocação é difícil, porque ela é perturbada pela
gritaria das escolhas esperadas, normais, medicina, engenharia, computação, direito, ciência.
Todas elas, legítimas, se forem vocação. Mas todas elas afunilastes: vão colocá-los num
pequeno canto do jardim, muito distante do lugar onde o destino do jardim é decidido. Não
seria muito mais fascinante participar dos destinos do jardim?”
O facilitador/a motiva para que as pessoas comentem sobre o texto, respondendo
especialmente a pergunta: Não seria muito mais fascinante participar dos destinos do jardim?”
Depois de um momento de Bate-Papo, motivar para que o coletivo reflita sobre a importância de
realizar o Grito dos Excluídos/as. Como este momento pode ser organizado? Quais os próximos passos para
a realização deste momento? Estas Rodas de Bate-Papo podem ser replicadas com outras pessoas? Se sim, como
multiplicar espaços como estes?

#PraConversar
Pergunta geradora

Olhando para o cotidiano das nossas vidas e realidades, através dos desafios locais,
como podemos atuar, de maneira individual e coletiva, para transformar a nossa
realidade, para melhorar nossas vidas?
#FicaaDica: O facilitador/a faz as escutas no cuidado de sistematizar as ações
sugeridas, sempre provocando o grupo para o assumir através de gestos concretos.
Despois de definidas as ações, perguntar: essas ações são possíveis de serem realizadas? Como
iremos nos organizar para isso, sabendo que o Grito dos/as Excluídos/as é um processo e não tem seu
final no dia 07 de setembro, pelo contrário, todas as mobilizações querem contribuir para que a
organização popular continue.

#

VamoNaFé

Como foi a conversa?
Queremos fazer novamente?
Vamos trazer mais gente?
Quando e onde? O que
precisamos organizar?

3ª Roda

Organizando:
Mobilização
popular e o
Grito dos/as
Excluídos/as
#

FicaaDica: Depois de dois momentos de bate-papo, o grupo está mais próximo e se
fortalecendo na perspectiva de construção de vínculos para atuação pelo bem
comum, pelo cuidado coletivo e individual. O facilitador pode trabalhar no sentido de
colaborar para que o grupo possa perceber a ação coletiva e a sua importância na
mobilização para o alcance dos seus direitos. Sendo assim, acolhe quem chega pela
primeira vez, valoriza os que já estão desde o primeiro Bate-Papo e facilita o processo de
memória dos encontros anteriores. Para compor o ambiente, sugerimos o cartaz do
Grito dos/as Excluídos/as 2019.
#

Após a acolhida e apresentação, cantar o refrão: Somos gente nova vivendo a união,

somos povo semente de uma nova nação ê, ê. Somos gente nova vivendo o amor,
somos comunidade, povo do senhor, ê, ê.- Ou outra música regional que expresse unidade,
luta e resistência.
O facilitador, lembrando que o Grito é um espaço de construção popular, motiva a
leitura dos temas/lemas dos 24 Gritos anteriores. Logo após, sugere a
visualização de alguns vídeos que estão disponíveis no site
www.gritodosexcluidos.com/videos (se possível, baixe o vídeo antes da roda e
disponibilize em outras ferramentas de comunicação, como o whatsapp).
#

#ParaConversar
Visualizado o histórico dos Gritos, o facilitador propõe uma conversa a partir das três
perguntas:

 Os Gritos anteriores ainda ecoam em nossos dias?
 Que grito nós conhecemos que ninguém escuta?
 Quais gritos você gostaria de levar e ouvir no ato?

ParticipaçãoNoGrito
A partir da conversa, o facilitador propõe a confecção de cartazes, faixas e
adereços, conforme a realidade local, que possam expressar, no dia do Grito, o
que foi dialogado no Bate-Papo de hoje.

# VamosNaFé: O grupo se despede com um gesto comum: uma ciranda, um
abraço coletivo, uma poesia, uma música, algo criativo.

FRATERNIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS

OFÍCIO DIVINO DAS COMUNIDADES

Preparar o ambiente: cartaz da Campanha da Fraternidade,
Círio, velas para os participantes, constituição federal, estatutos e
outros documentos sobre marcos legais nacionais e
internacionais.
CHEGADA (silêncio, oração pessoal, refrão meditativo).
Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem!
ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar!
Vem, não demores mais, vem nos libertar!
- Venham com fervor para a oração (bis)
Já se aproxima a Páscoa da Ressurreição. (bis)
- Vence as nossas trevas, nossa escuridão, (bis)
Transforma nossas vidas pela conversão. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)

RECORDAÇÃO DA VIDA
Ao longo da história, homens e mulheres, adultos e jovens, do
campo e da cidade, se mobilizaram para a defesa de seus direitos e
garantia de vida plena para eles e seus territórios. A Igreja sempre
cumpriu sua missão profética de organizar e animar as
comunidades para atuarem em espaços de incidência política,
controle social, defesa e promoção de direitos. A Campanha da
Fraternidade deste ano quer reanimar nos cristãos leigos e leigas,
religiosos e religiosas, sacerdotes e toda a sociedade o
compromisso com a participação na gestão das políticas públicas.

Vamos relembrar e celebrar, nesta recordação da vida, quais
espaços a Igreja tem contribuído ao longo dos anos?
Quais conselhos e outros processos de incidência e controle
social queremos destacar aqui em nossa comunidade, paróquia,
diocese, mas também em toda Igreja no Brasil?
Quais os direitos que estamos lutando para serem garantidos?

HINO
Eu só peço a Deus
Eu só peço a Deus

Eu só peço a Deus

Que a dor não me seja indiferente

Que a guerra não me seja indiferente

Que a morte não me encontre um dia

É um monstro grande e pisa forte

Solitário sem ter feito o que eu queria

Toda a pobre inocência dessa gente

Eu só peço a Deus

Eu só peço a Deus

Que a dor não me seja indiferente

Que a mentira não me seja indiferente

Que a morte não me encontre um dia

Se um só traidor tem mais poder que um povo

Solitário sem ter feito o que eu queria

Que este povo não esqueça facilmente

Eu só peço a Deus

Eu só peço a Deus

Que a injustiça não me seja indiferente

Que o futuro não me seja indiferente

Pois não posso dar a outra face

Sem ter que fugir desenganando

Se já fui machucada brutalmente

Pra viver uma cultura diferente

LEITURA BÍBLICA Filipenses 2, 2b-5
Toda palavra de vida é Palavra de Deus
Toda ação de liberdade é a Divindade agindo entre nós
É a Divindade agindo entre nós.
Boa nova em nossa vida, Jesus semeou
O Evangelho em nosso peito é prova de amor. (bis)
Todo grito por justiça que sobe do chão
É clamor e profecia que Deus anuncia para a conversão
Que Deus anuncia para a conversão.
ORAÇÃO
Ó Deus, tu que animou o povo em caminhos de libertação, vem e reconcilia a humanidade. Vem e
conforta os pobres e oprimidos com a luz da justiça e afasta de nós o comodismo. Inspirai nosso
compromisso através de práticas que promovam autonomia. Dá a todas e todos nós coragem, teimosia e
esperança! Amém!
SAIDEIRA: Teu sol não se apagará. Tua lua não será minguante. Porque o Senhor será tua luz. Ó
povo que Deus conduz!
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