
TERRA, TRABALHO, TETO e  Participação

R O D A S  D E  C O N V E R S A  -  C N B B  S U L  4



Sumário

Apresentação....................... 4

Roda de conversa 1
TRABALHO............................. 6

Roda de conversa 2
TERRA.................................. 14

Roda de conversa 3
TETO..................................... 21

Sempre que encontrar este símbolo é só
clicar e você será direcionado para uma
página na internet.



“Digamos juntos, de coração:
nenhuma família sem casa, 

nenhum camponês sem terra,

nenhum trabalhador sem direitos,

nenhuma pessoa sem a dignidade

que o trabalho dá”.

Papa Francisco no 
1º Encontro Mundial dos Movimentos Populares



APRESENTAÇÃO

   A partir do tema “Vida em primeiro lugar”, a
26ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas
nos convoca a refletir: “Basta de miséria,
preconceito e repressão! Queremos
TRABALHO, TERRA, TETO e PARTICIPAÇÃO!”

   O 26º Grito dos Excluídos e Excluídas que
acontece no ano de 2020, se tornará vida em
meio ao contexto desafiador da maior crise
sanitária do século, a pandemia do COVID-
19. Talvez seja a primeira vez, em 25 anos de
caminhada, que não tenhamos grandes
manifestações nas ruas e nas praças. O Grito
desse ano ganhará novos formatos e contará
com a criatividade do povo e das
organizações.

 Antes da pandemia do COVID-19, a
população brasileira mais pobre e excluída já
sofria com a falta de políticas públicas
estruturantes que lhes garantisse Trabalho,
Terra e Teto. Com a pandemia, essas
situações de exclusão ganharam visibilidade
e aumentaram ainda mais. Aliado a isso,
vemos a democracia brasileira sendo
ameaçada constantemente por instituições e
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grupos que fomentam a cultura da não
participação por meio de práticas
antidemocráticas. Estamos acompanhando
de perto a face de um Estado violento e
repressor que mata a população negra,
indígena, mulheres, pobres e a Casa Comum,
utilizando-se de ferramentas da segurança
pública para efetivar seus projetos de morte.

  O 26º Grito dos Excluídos e Excluídas se
propõe somar e ressoar a 6ª Semana Social
Brasileira, a partir do “Mutirão pela Vida por
Terra, Teto e Trabalho”, que deseja tecer
redes de um novo projeto popular para o
Brasil e que conta com a participação de
todos nós!

 Apresentamos a seguir três Rodas de
Conversa que nos ajudarão a refletir o tema
desse ano e que podem ser realizadas nas
comunidades, grupos e movimentos, a partir
de espaços virtuais ou presenciais, sempre
zelando pela segurança e vida de todas as
pessoas.
 
 O Grito já começou. Façamos ecoar o
clamor e o grito que vem das ruas! Boas
reflexões!

Equipe de Articulação 
das Pastorais Sociais do Regional Sul 4 da CNBB
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TRABALHO
RODA DE CONVERSA 1

“Feliz do justo, pois tudo lhe corre 
bem, porque se alimenta do fruto 

do próprio trabalho”. 
(Is 3,10)
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Oportunizar a reflexão sobre o mundo do trabalho
nos tempos atuais, sobretudo no contexto da
pandemia do COVID-19, evidenciando os desafios
presentes e as alternativas de superação das
vulnerabilidades.

Carteira de trabalho, ferramentas de trabalho de
diversas profissões, Bíblia, vela, imagem do cartaz
do 26º Grito dos Excluídos/as (pode ser o jornal,
camiseta ou cartaz), outros símbolos que o grupo
achar importante.

Objetivo

AmBIENTE

Acolhida

Animador(a): Sejam bem-vindos e bem-vindas
em nossa primeira Roda de Conversa em
preparação ao 26º Grito dos Excluídos e Excluídas,
que esse ano nos desafia a refletir sobre “A vida em
primeiro lugar: basta de miséria, preconceito e
repressão! Queremos TRABALHO, TERRA, TETO e
PARTICIPAÇÃO!”. Hoje vamos conversar um pouco
sobre o mundo do trabalho em nossos dias, com
ênfase no contexto da pandemia do COVID 19 e as
consequências que essa crise traz para os
trabalhadores e trabalhadoras. Mas também
vamos falar de esperança, a partir de
compromissos que poderemos assumir e que
ajudarão nesse mutirão do Grito dos Excluídos/as.
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Leitor(a) 1: Desde dezembro de 2014 o Brasil vem
atravessando uma crise ainda maior no mundo do
trabalho. Essa crise teve o seu ponto mais alto em
2017 com a Reforma Trabalhista. A nova legislação
cortou direitos trabalhistas, que historicamente já
haviam sido conquistados pelos trabalhadores(as),
sindicatos e organizações da sociedade civil. 

Leitor(a) 2: A triste consequência foi a diminuição
do número de trabalhadores formais (com carteira
assinada e direitos assegurados) e cresceu o
número de trabalhadores informais (sem carteira
assinada). Entre 2014 e 2017 houve uma grande
onda de desemprego que somaram 2,9 milhões
de fechamento de postos de trabalho. E com a
reforma trabalhista a situação só agravou. 

Leitor(a) 3: A Reforma Trabalhista foi muito
benéfica para os grandes empresários que tiveram
redução de encargos sociais e impostos a serem
pagos, mas para o trabalhador só prejudicou. Além
da perda dos trabalhos formais, as pessoas
perderam também seus direitos previdenciários e
trabalhistas assegurados em carteira, como: 13º
salário, vale refeição, vale transporte, férias, auxílio
doença, licença maternidade, entre outros.

Canto nº 1 
Baião das Comunidades (Zé Vicente) 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ss-_wOE1rk8&list=PLB2uF_gKom6cBQMy3wPjhEiNjn9l7Osnl


Leitor(a) 4:  Com a pandemia do COVID-19 essas
questões sociais ficaram mais evidentes. Com as
ações sanitárias de isolamento social, muitas
pessoas não tiveram como trabalhar para ganhar o
seu pão, como por exemplo os diaristas, pedreiros,
ambulantes, vendedores autônomos, entre outros.
 
Leitor(a) 5: Temos, ainda, muitos que não
puderam fazer o isolamento social como
recomendado, para garantir sua segurança e
saúde: os motoristas de aplicativos (Uber, 99),
entregadores de aplicativos de alimentação (Ifood,
Uber Eats, Rappi), pessoas que estão descobertas
das legislações trabalhistas e que se mantiveram
em suas atividades remuneradas. A pandemia
trouxe consequências ainda mais duras aos
trabalhadores mais vulneráveis, como a miséria e a
fome.

Animador: Vamos trazer aqui alguns dados
recentes sobre a situação dos trabalhadores e
trabalhadoras nesse período de pandemia.

Leitor(a) 1: 18,5 milhões de pessoas não
trabalham e não procuraram trabalho por causa
da pandemia.

Leitor(a) 2: 19 milhões de pessoas estão
afastadas do mercado de trabalho.
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Leitor(a) 3: 30 milhões de trabalhadores tiveram
seus salários reduzidos no período da pandemia.

Leitor(a) 4: Menos da metade da população
economicamente ativa está trabalhando, ou seja,
apenas 47% estão ocupadas, equivalente a 84
milhões de pessoas.

Leitor(a) 5: O Governo federal disponibilizou 81
bilhões de reais para o auxílio emergencial, que
atenderá 63 milhões de pessoas e encerrará em
setembro de 2020. 
    
Leitor(a) 1: O Governo federal disponibilizou  1,2
trilhões de reais para os bancos, entre eles Itaú,
Bradesco, Santander, Caixa e Banco do Brasil.

Animador(a): O Papa Francisco criticou o atual
modelo econômico capitalista e o caracterizou
como “uma economia que mata”. Olhando para
esses dados que foram disponibilizados pelo
DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas
e Estudos Socioeconômicos), podemos fazer uma
reflexão sobre o valor da vida humana frente ao
atual sistema.  Podemos, de fato, afirmar que essa
economia mata? Vamos conversar sobre o que
lemos.

Canto nº 2
Trabalhadores (Pe. Zezinho, scj) 10

https://www.youtube.com/watch?v=s5kU0_x5ZFg


Leitor(a) 1: Mesmo com toda essa vulnerabilidade
externalizada com a pandemia do COVID 19, o
lucro e o dinheiro ainda têm seu lugar de destaque
frente às vidas humanas. Acompanhamos
estarrecidos a pressão dos grandes empresários
aos governos estaduais e municipais para o
afrouxamento das regras de isolamento social.

Leitor(a) 2: O Papa Francisco, no dia 31 de maio
desse ano, em seu pronunciamento aos fiéis na
Praça de São Pedro, disse que as pessoas são mais
importantes que a economia, referindo-se aos
países que se apressaram em retomar a
economia, mesmo em situação grave de
pandemia.

Leitor(a) 3: “Curar as pessoas, não poupar
(dinheiro) para ajudar a economia, (é importante)
curar as pessoas, que são mais importantes que a
economia” (...) “nós, pessoas, somos templos do
Espírito Santo, a economia não”. 

Leitor(a) 4: Em um país onde a economia está
acima das pessoas, os trabalhos são precarizados
e não se tem qualidade de vida. “Hoje há muitos
escravos, escravos do trabalho para sobreviver:
trabalhadores forçados, mal pagos, com a
dignidade espezinhada. A escravidão de hoje é a
nossa indignidade” (Papa Francisco).
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Leitor(a) 5: Sobretudo nesse tempo de pandemia
e de cuidados extremos, muitas empresas não
cumprem com regularidade as orientações
sanitárias, o que vemos são trabalhadores
infectados pela COVID 19, locais insalubres sem a
higienização adequada e morte de trabalhadores.
 
Animador(a): “Somos gente da esperança”, como
já dizia a canção. Por isso, mesmo diante de tantos
descasos e destruição das políticas sociais e das
condições dignas de trabalhos, nós precisamos ser
luz e sinal do Reino de Deus onde a vida está
ameaçada. Precisamos anunciar uma nova
economia possível e denunciar as ações que ferem
a vida humana e da Casa Comum. 
 
      Para conversar:

a) Olhemos para os símbolos que trouxemos e
pensemos: Que compromissos podemos assumir
que possam contribuir com a melhoria das
condições do trabalho e dos trabalhadores/as? 

b) Como encaminhar o 26º Gritos dos Excluídos e
Excluídas num cenário que nos pede profetismo?

Canto nº 3
Canto dos Mártires da Terra (Zé Vicente) 12

https://www.youtube.com/watch?v=BYr6ENMw3Kc&list=PLB2uF_gKom6cBQMy3wPjhEiNjn9l7Osnl&index=113


Animador(a): Em comunhão com todos os
trabalhadores e trabalhadoras, que estão ou não
no mercado de trabalho , rezemos juntos a Oração
do Pai-nosso na versão Ecumênica.
 
Benção de Despedida: 
Que a terra abra caminhos sempre à frente dos
teus passos. E que o vento sopre suave os teus
ombros. Que o sol brilhe sempre cálido e fraterno
no teu rosto. Que a chuva caia suave entre teus
campos. E até que nos tornemos a encontrar,
Deus te guarde no calor do seu abraço. E, até que
nos tornemos a encontrar, Deus te guarde, Deus
nos guarde em seu abraço. Amém.
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Canto de despedida
Hino do Grito 2020

Registre o encontro

Tire fotos do dia da realização da roda de conversa e
envie para nosso e-mail: pastoralsocial@cnbbsul4.org.br.

https://www.gritodosexcluidos.com/hinos


Terra
RODA DE CONVERSA 2

"Vi então um novo céu 
e uma nova terra".

(Ap 21,1)
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Conversar sobre a questão do direito à terra como fonte
de subsistência, que gera comida e vida, também como
espaço de direito e pertença de comunidades
tradicionais e camponesas, que possuem outras formas
de relação e vínculo com ela.

Cada família/pessoa que participar da roda, é convidada
a ter consigo, em seu espaço de ambientação, ao menos
uma variedade de sementes (pode ser de feijão, arroz,
milho, pipoca, de verduras ou flores... quanto mais tiver,
melhor), pão, bacia com terra, um jarro/copo com água,
bandeiras de luta, cartaz do Grito, Bíblia e outros
elementos que possam caracterizar o coletivo.

Acolhida
Animador(a): Sejam bem vindas e bem vindos. Nos
reunimos novamente para essa segunda Roda de
Conversa em preparação ao 26º Grito dos Excluídos e
Excluídas. Para iniciar, vamos ler a poesia de Dom Pedro
Casaldáliga, “Malditas sejam todas as cercas”:
    Malditas sejam todas as cercas!
    Malditas todas as propriedades privadas
    Que nos privam de viver e de amar!
    Malditas sejam todas as leis,
    Amanhadas por umas poucas mãos,
    Para ampararem cercas e bois
    E fazer da terra escrava
    E escravos os homens.

Objetivo

AmBIENTE
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Leitor(a) 1: A desigualdade social passa pela
concentração de terras, pelo êxodo forçado, pela
produção do agronegócio em detrimento da agricultura
familiar e seus produtos sustentáveis. Estudos da
Oxfam Brasil mostram que 45% de toda a área rural do
país estão nas mãos de somente 0,91% de
proprietários. 

Leitor(a) 2: Enquanto estabelecimentos com menos
de 10 hectares e que estão em posse de 47% dos
estabelecimentos rurais representam apenas 2,3% da
área rural brasileira. Nesses poucos hectares, as
atividades de aproximadamente 4,4 milhões de famílias
são responsáveis pela renda de 70% da população que
vive no campo.

Leitor(a) 3: A ONU estima ainda que 80% da
alimentação em todo o planeta venha desse tipo de
produção. Segundo o IBGE (censo agropecuário 2017),
77% dos estabelecimentos do campo são classificados
como agricultura familiar. Por outro lado, os conflitos no
campo por causa da terra crescem a cada dia, sendo
que a especulação latifundiária sobre as terras
indígenas, povos tradicionais, pequenos camponeses é
alarmante.

Leitor(a) 4: A Comissão Pastoral da Terra (CPT), no seu
caderno de conflitos 2019, aponta um crescimento de
14% no número de assassinatos no campo naquele
ano, passando de 28 para 32 mortes; cresceu em 7%
os casos de tentativa de assassinato e 22% nas
ameaças de morte, que passaram de 165 para 201. 
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Leitor(a) 5: Os dados também destacam que 2019
registrou o maior número de assassinatos de povos
indígenas em 11 anos. Foram 9 assassinatos de
indígenas em conflitos no campo. E como territórios é
muito mais que terra, pois incluem as águas, mares,
rios, o conflito pela água, que em 2018 bateu o recorde
de 276 ocorrências, em 2019 cresceu 77%.

Animador(a):  Ficamos a perguntar: quando será que
os pobres herdarão a terra (Mt 5, 5)? Quando teremos a
“terra que corre leite e mel” (Ex 3,8)? Podemos ficar por
um tempo em silêncio para refletir sobre as perguntas.
Caso, depois alguém queira partilhar o que refletiu,
poderá pedir a palavra. Fiquemos um minuto em
silêncio.

Animador(a): Cada um de nós trouxe ou tem em sua
casa os símbolos do encontro de hoje: uma vasilha com
terra, com água e algumas sementes. Vamos observar
esses símbolos por um tempo e depois partilhar: O que
vemos?

Animador(a): Agora, cada um poderá misturar as
sementes na terra. Ao fazer isso, vamos responder: “O
que vemos? Em seguida, vamos adicionar uma
quantidade de água e repetir a pergunta: “O que
vemos? ”

Leitor(a) 1: Ao juntar tudo, o que é que dá? Dá pão e
dá vinho! Dá feijão, dá arroz, dá salada, dá fruta. Juntar
tudo faz dar alimento para o nosso povo!
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Leitor(a) 2: A terra, se bem cuidada e repartida, gera
comida, que precisa ser repartida também. Nosso povo
tem fome de alimento bom, que só será 100% saudável
se houver relação de justiça entre quem produz e o que
se é produzido, com quem quer produzir de fato, e com
os meios que são usados para a produção, além de
acesso justo e saudável para quem consome. 

Leitor(a) 3: A terra e os frutos que dela vêm precisam
ser respeitados na sua complexidade, limites, tempos e
ciclos. E de tudo, precisamos nos comprometer com o
cuidado da terra porque também viemos dela. Somos
mistura de barro, no sopro divino da Criação. O que
está na terra, também está em nós.
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Canto nº 1
Salve a Romaria (Zé Vicente)

Compromissos

Leitor(a) 1: Como compromisso com a terra, nas
dimensões da justiça social e promoção da dignidade,
das pessoas e da Natureza, defendemos a Agroecologia
como o modelo camponês mais próximo daquilo que
chamamos e entendemos como o Reino de Deus. 

Leitor(a) 2: A Agroecologia é um modelo alternativo
que se contrapõe ao Agronegócio, e temos inúmeras
experiências de agroecologia e campesinato por esse
nosso Brasil. 

https://goo.gl/X008ea


Leitor(a) 3: Consumir produtos agroecológicos é
consumir produtos saudáveis, livres de venenos,
adubos químicos e transgênicos. Mas é muito mais que
isso, pois consumir esses produtos também incentiva
essas experiências de produção e tudo o que os
envolve.
 
Leitor(a) 4: Falando em incentivo, essas experiências
tão positivas praticamente não recebem   nada de
incentivo e investimento do Poder Público, nas
diferentes instâncias e, em muitos casos, nem das
próprias comunidades locais.

Leitor(a) 5: A reivindicação do direito à terra, pela
Reforma Agrária e pela demarcação das terras dos
povos tradicionais, tem a perspectiva da Agroecologia e
do campesinato como proposta de fundo.

Leitor(a) 1: Vamos buscar saber mais sobre a
agroecologia e o campesinato? Que tal buscar
informações se há feiras de produtos agroecológicos
em nossa cidade, e tentar sempre dar prioridade ao
consumo desses produtos?

Leitor(a) 2: E se, juntas e juntos, organizássemos
grupos de consumidoras e consumidores conscientes e
responsáveis, para adquirir os produtos oriundos da
agricultura familiar de nosso município? 
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Canto nº 2
Assim já ninguém chora mais (Zé Pinto)

https://goo.gl/9xcYRz


Animador(a): Para finalizar esse encontro, vamos ungir
nossas mãos com o barro que formamos na dinâmica,
lembrando que também somos barro e, em seguida,
rezemos a oração do Pai-nosso.

Juntos(as):  Senhor, dai pão a quem tem fome, e fome
de justiça a quem tem pão.
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Registre o encontro

Tire fotos do dia da realização da roda de conversa e
envie para nosso e-mail: pastoralsocial@cnbbsul4.org.br.

Canto de despedida
Hino do Grito 2020

https://www.gritodosexcluidos.com/hinos


Teto
RODA DE CONVERSA 3

"Portanto, já não sois estrangeiros 
nem forasteiros, mas concidadãos dos
santos e moradores da casa de Deus."

(Ef 2,19)
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Sensibilizar e mobilizar a Opinião Pública em torno
do tema da moradia para populações
vulnerabilizadas.

Resgatar imagens de arquivos do computador que
retratam pessoas em situação de rua. Por alguns
instantes, projetar estas imagens na tela.

Objetivo

AmBIENTE

Acolhida

Cada participante diz seu nome e uma palavra sobre
o que estas imagens lhes dizem.

Animador(a): É grave a situação da falta de
moradia no Brasil. O quadro de agravamento da
situação atual tem resultado no aumento do
número de pessoas que vivem em condições sub
precárias nas periferias e em situação de rua nos
centros urbanos. 

Leitor(a) 1: Segundo a comissão Econômica para
a América Latina e o Caribe (Cepal) o número de
desempregados  no  mês  de maio de 2020  atingiu 
a casa dos 12.700  milhões  de pessoas, e a falta de

Canto nº 1
Seu nome é Jesus Cristo (Pe. Andre Luna)
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=4fVww8NnDrE&feature=emb_title


investimentos   em políticas públicas voltadas aos
setores mais vulneráveis da população, tem levado
23,3 milhões de pessoas à uma situação de extrema
vulnerabilidade social.

Leitor(a) 2:   Isso, sem considerarmos o número de
pessoas que já vivem ou estão indo para as ruas, pois
essa população não é contabilizada pelos sensos do
IBGE e mesmo no Cadastro Único do SUAS esse
número é defasado. 

Leitor(a) 3: Segundo o IPEA: a população em situação
de rua cresceu em 140%, chegando a quase 222 mil
brasileiros(as) em março de 2020, e tende a aumentar
com a crise econômica acentuada pelo Covid-19.
Entre essas pessoas estão as que não conseguiram
pagar seu aluguel, perdendo o acesso à moradia.

Leitor(a) 4: Diante desse dramático cenário, a Igreja,
através da Pastoral de Rua tem realizado campanhas
e desenvolvido projetos voltados à sensibilização da
sociedade, organismos e governo, para a realização
de ações concretas que minimizem o problema que já
atinge a dezenas de milhares de brasileiros.

Animador(a): Vamos ver, ouvir e nos deixar
impregnar pelo Vídeo: “Chega de omissão, queremos
habitação”.  Vídeo este que fala sobre a realidade de
quem não tem moradia em contraste com tantas
moradias desocupadas. Disponível em 23

https://www.youtube.com/watch?v=B40ZmPyF02I&feature=youtu.be


Animador(a): Neste breve vídeo, vimos o drama das
pessoas em situação de rua, e aqueles que não tem
um teto. Rapidamente, partilhemos o que sentimos
ao assisti-lo. 

- O que esse vídeo nos provoca?

Para Conversar

Animador(a): A pandemia do coronavírus expôs de
forma abrupta as faces cruéis dessa extrema
desigualdade social, econômica e urbana. A falta e a
precariedade de moradias que atingem milhões de
brasileiros são, sem dúvida, expressões das
contradições do sistema econômico e do
desenvolvimento urbano existentes no Brasil. 

Leitor(a) 5: O problema habitacional não pode ser
analisado isoladamente de outros processos sócio-
econômicos e políticos mais amplos. 

Leitor(a) 1: O alto custo da moradia tanto para
compra como para locação, a insuficiência e as
inadequações das políticas habitacionais são fatores
centrais que levam as famílias de baixa renda a viver
em condições de extrema precariedade pois, tem
sido altíssimo o comprometimento da renda   com
moradia, fazendo com que famílias de baixa renda
tenham suas condições de vida cada vez mais
agravadas.

Canto nº 2
Virá o dia em que todos

24

https://www.youtube.com/watch?v=55AXgaNY6vI


Leitor(a) 2: Para um grande número de pessoas,
neste momento, ir para a rua está sendo a solução.
Milhares de pessoas, sós ou com familiares estão indo
morar nas ruas, calçadas, praças, marquises, debaixo
de viadutos ou em outros locais sem nenhuma
proteção física adequada e sem privacidade. 

Leitor(a) 3:  Torna-se urgente colocar em discussão
quais são as necessidades destas populações que
hoje moram em situação de extrema vulnerabilidade
e das que  já se encontram em situação de rua, seja
pelos efeitos do corona virus e ou por outras razões
mais complexas.

Leitor(a) 4: Neste momento em que a fila de
desempregados aumentou, torna-se ainda mais difícil
para as famílias de trabalhadores de baixa renda
sobreviver nas grandes e médias cidades brasileiras,
os baixos salários são insuficientes para manter os
custos da moradia, mesmo que precária e, para quem
escolhe mantê-la, precisa abrir mão de suprir
necessidades essenciais, como alimentação, saúde,
lazer.

Leitor(a) 5: Historicamente, o acesso à moradia por
meio de programas públicos sempre esteve vinculado
à capacidade de pagamento do beneficiário, e não
visto como necessidade fundamental para o bem-
estar do ser humano e condição da inserção social,
portanto, como um direito de todos os cidadãos
brasileiros.

25



Animador(a): O acesso à moradia tem possibilitado
estruturação da vida familiar e avanços expressivos na
inserção social, mas é necessário que programas
habitacionais levem em conta os desafios da
vulnerabilidade social e inclua ação articulada de serviços
de outras áreas, como saúde, assistência e trabalho,
sendo a moradia a base estruturante da inclusão social. 

Leitor(a) 1: Uma sociedade só será democrática e
socialmente justa quando o direito à moradia digna for
efetivamente aplicado a todas as camadas da
população.
 

Leitor(a) 2:  A moradia é a base estruturante para a vida
e a inclusão das populações vulnerabilizadas e ou em
situação de rua. Papa Francisco em seu discurso feito
aos participantes do Encontro Mundial de Movimentos
Populares nos diz que deve haver “Uma casa para cada
família...”

Leitor(a) 3: “Nunca se deve esquecer de que Jesus
nasceu em um estábulo porque na hospedagem não
havia lugar...sua família fugiu para o Egito porque foi
perseguida. Hoje há tantas familias sem moradia ou
porque nunca a tiveram ou porque a perderam por
diferentes motivos.

Leitor(a) 4: Vivemos em cidades que constroem torres,
centros comerciais, fazem negócios imobiliários...mas
abandonam uma parte de si nas margens, nas
periferias. Por isso, nem erradicação, nem
marginalização: é preciso seguir na linha da integração
urbana”.
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Leitor(a) 5: O Papa declarou ainda que, há necessidade
de mudanças estruturais profundas na sociedade, que
sejam capazes de combater o modelo capitalista, pois
ainda há muitos “camponeses sem terra, famílias sem
teto, trabalhadores sem direitos e pessoas feridas em
sua dignidade”.

 
Leitura da Palavra
 
Animador(a): Leitura do Evangelho de Lucas 6,20-38:

As Bem Aventuranças. 

Façamos um tempo de silêncio e provocação para que o
coletivo, a partir dessa realidade e da Palavra, levante
alguma pista sobre o que pode fazer concretamente a
partir deste tema e das eleições que se aproximam,
levando em consideração que ter um Teto depende de
Política Pública de Habitação com foco nas populações
em situação de extrema vulnerabilidade. (tempo de
silencio)

Animador(a): É o momento de construção de saídas
frente as situações de vulnerabilidades enfrentadas por
quem não tem um teto. Como podemos contribuir com
essas saídas?

Canto nº 3
Utopia (Zé Vicente) 27

https://www.youtube.com/watch?v=Gse6JtZQzpU


Encerramento 

Animador (a): Pedimos nesse dia por todas as pessoas
que não tem o direito a moradia garantido. Rezemos
pelos que sofrem nas ruas, com frio, fome, violência e
maus tratos.  Pai Nosso...

Registre o encontro

Tire fotos do dia da realização da roda de conversa e
envie para nosso e-mail: pastoralsocial@cnbbsul4.org.br.

Canto de despedida
Hino do Grito 2020
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Comissão Pastoral para a Ação Sociotransformadora
do Regional Sul 4 da CNBB

Organização das Rodas de Conversa:
Equipe de Articulação das Pastorais Sociais 
do Regional Sul 4 da CNBB

Roda de Conversa 1: Carla Cristiani de Oliveira Guimarães
Roda de Conversa 2: Aline Ogliari
Roda de Conversa 3: Ivone Perassa

Correção:
Padre Luciano dos Santos

Projeto Gráfico:
Franklin Machado

Contato:
Rua Deputado Antônio Edu Vieira,1524
Pantanal, Florianópolis, SC
CEP: 88040-001
Telefone: (48) 3234-7033
E-mail: cnbbsul4@cnbbsul4.org.br
Site: www.cnbbsul4.org.br
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