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sem moradia!

O BRASIL QUE QUEREMOS:  

Projeto popular
O BEM VIVER DOS POVOS

Ofício Divino das Comunidades:



O que são as Semanas 
Sociais Brasileiras

As Semanas Sociais Brasileiras são convocadas pela 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
e mobilizadas pela Comissão Episcopal Pastoral 

para a Ação Sociotransformadora da CNBB. São proces-
sos construídos de forma coletiva, à luz da Doutrina Social 
da Igreja, com as Pastorais Sociais, Movimentos Popula-
res, Igrejas Cristãs, no diálogo inter-religioso, Associações, 
Sindicatos e Entidades de Ensino, na pluralidade cultural e 
étnica do Brasil num debate sociopolítico e socioambien-
tal, para uma atuação sociotransformadora.
Nesta 60ª edição da SSB – iniciada em 2020 e segue até 
2023 – o tema pautado é o “Mutirão pela Vida: por Terra, 
Teto e Trabalho”, com a proposta de construção do Pro-
jeto Popular “O Brasil que queremos: o Bem Viver dos Po-
vos”, a partir dos acúmulos das cinco edições anteriores.



“Nunca se deve esquecer que Jesus nasceu 
Hoje há tantas famílias sem casa, porque 
nunca a tiveram ou porque a perderam 
por diversos motivos. Família e casa 

caminham juntas! Mas um teto, para que 
seja um lar, deve ter também uma dimensão 

comunitária: o bairro, e é precisamente 
no bairro que se começa a construir esta 

grande família da humanidade, a partir 
daquilo que é mais imediato, da convivência 

com a vizinhança” 

papa Francisco no encontro Mundial dos Movimentos 

Populares, 28 de outubro 2014
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NENHUMA  
PESSOA  
SEM  
MORADIA!

CHEGADA - SILÊNCIO  
ORAÇÃO PESSOAL

Deus nos salve Deus, Deus vos salve Deus
Deus salve este teto, onde mora Deus. 
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ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)

- Venham, adoremos a nosso Senhor, (bis)
Ele é nossa alegria, Deus libertador! (bis)

- Quando as mãos se juntam, multiplica o pão! (bis)
Vem abençoa, ó Deus, nosso mutirão. (bis)

- Dá-nos com tua força sempre caminhar, (bis)
Na estrada da justiça vem nos confirmar. (bis)

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória aos Deus bendito! (bis)

- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Povo da caminhada, povo em mutirão! (bis)

RECORDAÇÃO DA VIDA
Nesse caminho de oração em construção do Projeto Popular 
“O Brasil que queremos e o Bem Viver dos Povos”, convidamos 
a recordar do compromisso da moradia, do teto para todas/os. 
Partilhemos, nesse momento, o nome de pessoas que conhe-
cemos e de suas histórias que são sinais de Deus na luta pelo 
direito à moradia.
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Clique e acesse 
a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=uHFroZ0XVOY


HINO – CONSTRUIREMOS 
UMA CASA
(Composição: Pe. Zezinho SCJ)

Peçamos a graça de não sermos indiferentes à situação de 
nossos irmãos e irmãs sem-teto. Cantemos juntos/as:

Uma pedra e outra pedra
Um tijolo e outro tijolo
Construiremos a casa do senhor
Construiremos a casa do senhor (2x)

As aves fazem ninho e têm espaço pra morar
Raposas fazem toca e têm espaço pra morar

Mas o filho do homem dormiu ao relento
Debaixo da ponte da chuva e do vento (bis)

Uma pedra e outra pedra
Um tijolo e outro tijolo
Construiremos a casa de um irmão
Construiremos a casa de um irmão (2x)

As aves têm um lar aonde criam passarinhos
Raposas têm um lar aonde criam filhotinho

Mas o filho do homem dormiu ao relento
Debaixo da ponte da chuva e do vento (bis)
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Clique e acesse 
a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=H8S3XNvZjLs 


SALMO 41 (40)
Cantemos a presença amorosa do Senhor na vida de tantas pessoas 
em situação de rua.

Eu tive fome e me deram de comer,

Eu tive sede e me deram de beber,

Adoentado, visitar vocês vieram!

Venham, venham, benditos de meu Pai,

Quanto fizeram aos irmãos, a mim fizeram!

1. Feliz é que cuida do fraco e do indigente,
No dia do horror o Senhor salva essa gente.
O guarda e mantém chei’ de vida e contente
E não vai dar gosto a inimigo malquerente,
E quando estiver em sua cama bem doente, 
Bem junto ao seu leito o Senhor está presente.

2. Piedade, Senhor, me levante eu prontamente
E possa pagar a que deve injustamente;
E assim reconheça que me amas certamente,
Se o meu inimigo não triunfar da gente.
Que tu me conserves assim inteiramente
E em tua presença me guardes para sempre.
Bendito será o Senhor que é Deus da gente,
Bendito será desde agora e para sempre!
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Clique e acesse 
a música:  

https://www.youtube.com/watch?v=0Kh1Y_0bDYw


LEITURA BÍBLICA: 

Aclamação
(Agostinha Vieira de Melo)

Desça como a chuva a tua Palavra, 
Que se espalhe como orvalho,
Como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém!

Clique e acesse a música 

Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo são Lucas

Naqueles dias foi publicado um decreto do imperador Augusto 
ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Esse primeiro 
recenseamento aconteceu quando Quirino era governador da 
Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. 
Também José - que era da casa e da linhagem de Davi, subiu 
da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, 
chamada Belém,  para registrar-se com Maria, sua esposa, que 
estava grávida. Quando estavam ali, completaram-se os dias 
de ela dar à luz. Ela deu à luz o seu filho, o primogênito, envol-
veu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia 
lugar para eles na hospedaria.
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LUCAS 2, 1-7

https://www.youtube.com/watch?v=q9xITDOJ3gU


MEDITAÇÃO / PARTILHA / 
SILÊNCIO / PALAVRAS DO 
PAPA FRANCISCO
Teto. Já o disse e repito-o: um teto para cada família. Nunca 
se deve esquecer que Jesus nasceu num estábulo porque não 
havia lugar nas estalagens, que a sua família teve que abando-
nar a própria casa e fugir para o Egito, perseguida por Hero-
des. Hoje há tantas famílias sem casa, porque nunca a tiveram 
ou porque a perderam por diversos motivos. Família e casa 
caminham juntas! Mas um teto, para que seja um lar, deve ter 
também uma dimensão comunitária: o bairro, e é precisamente 
no bairro que se começa a construir esta grande família da hu-
manidade, a partir daquilo que é mais imediato, da convivência 
com a vizinhança. 

Hoje vivemos em cidades imensas que se mostram modernas, 
orgulhosas e até vaidosas. Cidades que oferecem numerosos 
prazeres e bem-estar para uma minoria feliz, mas nega-se uma 
casa a milhares de vizinhos e irmãos nossos, até crianças, e 
chamam-lhes, elegantemente, «pessoas sem abrigo». É curioso 
como abundam os eufemismos no mundo das injustiças. Não 
se usam as palavras exatas, e procura-se a realidade no eu-
femismo. Uma pessoa, uma pessoa segregada, é uma pessoa 
excluída, que está a sofrer devido à miséria, à fome, é uma pes-
soa desabrigada; expressão elegante, não é? Procurai sempre; 
poderia estar errado nalguns casos, mas em geral por detrás 
de um eufemismo esconde-se um delito.

Vivemos em cidades que constroem torres, centros comer-
ciais, fazem negócios imobiliários, mas abandonam uma parte 
de si às margens, nas periferias. Como faz mal ouvir que as po-

7

Nenhuma pessoa sem moradia! 10



voações pobres são marginalizadas ou, pior ainda, que as que-
rem deslocar! São cruéis as imagens dos despejos, das gruas 
que abatem barracas, imagens tão parecidas com as da guerra. 
E hoje vê-se isto.

Sabeis que nos bairros populares onde muitos de vós viveis 
subsistem valores já esquecidos nos centros enriquecidos. Es-
tas povoações são abençoadas por uma rica cultura popular, 
ali o espaço público não é apenas um lugar de trânsito, mas 
uma extensão da própria casa, um lugar no qual se gera víncu-
los com a vizinhança. 

Como são bonitas as cidades que superam a desconfiança 
doentia, integram a diversidade  e fazem desta integração um 
novo fator de progresso! Como são bonitas as cidades que, 
também no seu projeto arquitetônico, estão cheias de espaços 
que unem, relacionam, favorecem o reconhecimento do outro! 
Por isso, nem desenraizamento nem marginalização: é preci-
so seguir a linha da integração urbana! Esta expressão deve 
substituir completamente a palavra desenraizamento, agora, 
mas também aqueles projetos que pretendem envernizar de 
novo os bairros pobres, embelezar as periferias e «disfarçar» 
as feridas sociais em vez de as curar, promovendo uma inte-
gração autêntica e respeitadora. É uma espécie de arquitetura 
de aparência, não é? E vai nesta direção. Continuemos a tra-
balhar para que todas as famílias tenham um teto e todos os 
bairros tenham uma infraestrutura adequada (esgotos, luz, gás, 
estradas asfaltadas, e continuo: escolas, hospitais, centros de 
urgências, círculos desportivos e todas as coisas que criam 
vínculos e unem, acesso à saúde — já o disse — à educação e à 
segurança. 

Papa Francisco no I Encontro com Movimentos Populares. 
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GESTO CONCRETO /  
COMPROMISSO
Como compromisso que brota da oração, somos convidados/
as a partilhar e conhecer os trabalhos de grupos, pastorais e 
movimentos sociais que lutam pelo direito ao Teto.  

PRECES ESPONTÂNEAS
Irmãos e irmãs, rezando por terra, teto e trabalho para todos 
apresentamos nossas preces a Deus dizendo juntos e juntas:

Senhor, escutai nossa prece. 

PAI-NOSSO 

ORAÇÃO 
(Francys Silvestrini Adão, sj)

A gente nem se dá conta, mas o Natal é a história de um santo 
distanciamento em busca de uma santa proximidade

Pela gratuidade do Amor, o Filho eterno do Pai quis distanciar-
-se de sua Plenitude para se aproximar de nossas carências

Já humano como nós quis distanciar-se dos palácios para se 
aproximar de nossos barracos

11
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Distanciou-se das grandes capitais para se aproximar de nos-
sas periferias 

Tomou distância da fama e do poder abraçando nosso anoni-
mato e indigência

Distanciou-se do senhorio e honrarias e fez-se próximo do 
convite e da entrega

Escolha forte, bela, misteriosa, divina, que interroga nossas es-
colhas

diante das crises e reviravoltas [...] 

Aprendemos a nos distanciar da superfície para nos aproxi-
mar da Profundidade?

A nos distanciar do supérfluo  para nos aproximar do Essen-
cial?

A nos distanciar da falsa segurança para nos aproximar do 
Mistério?

Que o santo Menino da manjedoura nos conduza a escolher 
os distanciamentos e as proximidades que transformam nossa 
vida num novo e contínuo Renascimento

Amém!

BENÇÃO 
(Trecho de oração de bênção do pastor Henrique Vieira)
 
Que todo agricultor tenha uma terra para plantar, que todo 
sem-teto tenha uma casa para morar. Que as fronteiras aca-
bem e as armas caiam no chão. Que a felicidade venha sobre 
nós, respeitando toda dor e consolando toda lágrima, porque 
felicidade de verdade só é possível sob a bênção da comu-
nhão. Amém, axé, e o que de mais universal existe: amor”.
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SAIDEIRA
(Zé Vicente)

Deus vos salve Deus, a casa santa

Casa santa do Senhor onde os pobre se reúnem

na justiça e no amor

Deus vos salve a terra livre

conquistada em união

Pra servir como morada e produzir nosso pão

Deus vos salve a luz do dia

Salve o sol e salve o mar

Deus vos salve a estrela-guia

Que na noite vem brilhar

Salve ó Deus da vida, vencedor da escravidão
O teu nome é alegria, luz, verdade, paz, perdão

Clique e acesse a música 

Afoxé do Mutirão
Letra e música: Dom José Valdeci Mendes

Refrão: Ilê ilê ilê, em mutirão construindo o bem viver (bis)

1. Terra e território que é para todos morar, buscando o bem 
viver para vida prosperar! 
O território é vida, então vamos afirmar!
Convido negro e nativo pra luta não fracassar. 
Eu falei pra você!
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https://www.youtube.com/watch?v=8BJb39uUamg


Teto espaço sagrado para todos habitar, o lugar de aconchego 
para juntos festejar!
Povo da periferia, vamos nos organizar!
Para ter um lugar digno e alegria de morar.
Agora eu quero ver!

Trabalho é dignidade por isso vamos lutar, no campo e na cidade 
os direitos conquistar! 
O trabalho é dom de Deus, Com coragem vamos lá!
Resistindo e construindo para este Brasil mudar.
Esperançar e crê!

Ilê ilê ilê, em mutirão construindo o bem viver (bis)
Eu falei pra você!
Agora eu quero ver!
Esperançar e crê!

Clique e acesse a música 

Levante Popular
(Letra e música: Antônio Baiano)
 
Como é que pode ver crianças sem escola
Ver brasileiros sem ter casa pra morar
Ruas e pontes sendo feito moradias
Quem deveria proteger quer explorar!
 
Tem camponês que não tem acesso à terra
Mas não se cansa luta por cidadania
Índios e negros compartilham a mesma sina
Derramam o sangue pelo dom que Deus lhes deu

Nenhuma pessoa sem moradia! 15

https://www.youtube.com/watch?v=ugBXj6rfSmk


 Refrão
Chegou a hora, venha pra cá
Vamos fazer o levante popular
Campo e cidade, em união
Semente, sonho, projeto, reconstrução (bis)
 
Chegou a hora, venha pra cá
Para fazer o levante popular
Campo e cidade, em união
Semente, sonho, projeto, reconstrução (bis) 
Junte as bandeiras dos direitos, por justiça
Campo e cidade juntos por democracia
Buscando ética muito mais que aparência
O meu partido é um Brasil, independência!
Chegou a hora do levante popular
Este é o momento de fazer reconstrução
Mulher e homem se juntando à grande marcha
Cidadania, autonomia da Nação!
 
Refrão
Chegou a hora, venha pra cá
Vamos fazer o levante popular
Campo e cidade, em união
Semente, sonho, projeto, reconstrução (bis)
 
Chegou a hora, venha pra cá
Para fazer o levante popular
Campo e cidade, em união
Semente, sonho, projeto, reconstrução (bis)

Clique e acesse a música 
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https://www.youtube.com/watch?v=x5KoP9SaA5E
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