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ACOLHIDA:
POR DOM DÉCIO ZANDONADE, BISPO AUXILIAR DE BELO
HORIZONTE

EM NOME DO PAI DE TODOS OS HOMENS
MAÍRA DE TUDO, EXCELSO TUPÃ.

EM NOME DAQUELE QUE A TODOS OS HOMENS
NOS FAZ SER IRMÃOS NO SANGUE MESCLADO

DE TODOS OS SANGUES
EM NOME DA ALIANÇA DA LIBERTAÇÃO.
EM NOME DA LUZ DE TODA CULTURA,

EM NOME DO AMOR QUE ESTÁ EM TODO AMOR,
EM NOME DA TERRA SEM MALES

PERDIDA NO LUCRO, GANHADA NA DOR,
EM NOME DA MORTE VENCIDA,

EM NOME DA VIDA, CANTAMOS, SENHOR.
(Texto de Dom Pedro Casaldáliga)

Música - Cântico comunitário:
O povo de Deus no deserto andava
mas à sua frente alguém caminhava.
O povo de Deus era rico de nada,
Só tinha a esperança e o pó da estrada.

Também sou teu povo, Senhor,
e estou nesta estrada,
somente a tua graça me basta, e mais nada(Bis)

O povo de Deus também vacilava,
As vezes custava a crer no amor.
O povo de Deus chorando orava,
Pedia perdão e recomeçava.

Também sou teu povo, Senhor,
e estou nesta estrada,
perdoa se às vezes não creio em mais nada (Bis)



O povo de Deus também teve fome,
e Tu lhe mandaste o pão lá do céu.
O povo de Deus cantando deu graças,
Provou teu amor, teu amor que não passa.

Também sou teu povo, Senhor,
e estou nesta estrada.
Tu és alimento na longa caminhada(bis)

O povo de Deus ao longo avistou
a terra querida que o amor preparou.
O povo de Deus corria e cantava
e nos seus louvores seu poder proclamava.
Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada,
cada dia mais perto da terra esperada(Bis)

Saudação fraterna pelo presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais Dr. Anderson Adauto (2 e 112
minutos).

Caminhantes pelo Brasil:
Diante de Deus, que tem muitos nomes, mas é um

só na face de todos os homens, eu lhes dou as boas vindas dos mi-
neiros. Minas é um templo de muitas portas e muitos altares, e, nele,
respeitam-se todos os nomes do Criador.

Deus está entre nós, com as mãos que emprestou aos homens,
para criar e trabalhar, para afagar e abençoar; Deus está entre nós,
com a luz que concede aos nossos olhos, para separar as cores e
marcar as linhas e as sombras; Mas Deus está também entre nós
para, com a nossa voz, clamar por justiça,

Justiça para os que nascem - e não encontram vida;
Justiça para os que crescem - e não encontram letras;
Justiça para os que têm força - e não encontram trabalho;
Justiça para os que trabalham e não encontram salário;
Justiça para os que plantam - e não encontram terra;
Justiça para os que têm terra - e não encontram crédito;
Justiça para os que produzem - e não encontram mercado;



Justiça para os que amam - e não encontram afeto.
Justiça e Paz são dois outros nomes de Deus.
Caminhantes pelo Brasil,
Nesta pausa, em Belo Horizonte,
Vamos orar juntos, os fiéis de todas as crenças, porque quando

nos reunimos para o bem, Deus está sempre entre nós. Depois de
orarmos todos juntos, marchem com esperança pelas nossas es-
tradas. Que não lhes faltem a água de nossas fontes, os frutos de
nossa terra, a brisa de nossos vales, o rumo de nossas montanhas, e
o calor de nossa fé.

Os mineiros que não os acompanharem com os seus pés, esta-
rão marchando juntos com o seu coração. Eles, que os saúdam pelos
caminhos, seguem as colunas com sua prece, para que um dia não
falte pão em nenhuma mesa, nem sorriso em nenhuma face.

Sigam em paz a sua e nossa caminhada, em busca da
Fraternidade e da Justiça.

Leitura da Bíblia por José Fernandes Pacheco, Secretário
Executivo do Movimento Evangélico Progressista

Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, e da tua parentela, e
da casa de teu pai, e vem para a terra que eu te mostrarei. E eu te
farei pai de um grande povo, e te abençoarei: eu farei célebre o teu
nome, e tu serás bendito. Eu abençoarei aos que te abençoarem, e
amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem, e em ti serão benditos to-
dos os conhecimentos da terra (e em ti serão benditas todas as
cognações da terra).

Música: "Deixe meu povo ir" (Família Gomes)

Palavra da Comunidade Judaica
Concelebrante: Rabino Leonardo Alanati

Música: "Vamos adorar a Deus" (Família Gomes)



Palavra da Comunidade Evangélica:
Concelebrante: Pastor Eser Técio Pacheco

Música - "Pai nosso dos Mártires"

Pai nosso, dos pobres, marginalizados
Pai nosso, dos mártires, dos torturados

Teu nome é santificado
Naqueles que morrem
defendendo a vida
Teu nome é glorificado
Quando a justiça é nossa medida
Teu reino é de liberdade
De fraternidade, paz e comunhão
Maldita toda violência
Que devora a vida pela repressão
Queremos fazer tua vontade
Es o verdadeiro Deus Libertador
Não vamos seguir as doutrinas
Corrompidas pelo poder opressor
Pedimos-te o Pão da vida

o pão da segurança,
o Pão das multidões
O Pão que traz humanidade
Que constrói o homem
em vez de canhões

Perdoa-nos, quando por medo,
Ficamos calados diante da morte
Perdoa e destrói os remos
Em que a corrupção é a lei mais forte
Protege-nos da crueldade
Do Esquadrão da Morte,
dos prevalecidos
Pai Nosso, revolucionário,
Parceiro dos pobres,
Deus dos Oprimidos



Pai Nosso,
dos pobres, marginalizados
Pai Nosso,
dos mártires, dos torturados

Palavra do Grupo Regional do Conselho Nacional de Igrejas
Cristãs
Concelebrante: Frei Felix Neefjes

Música

Palavra da Comunidade Evangélica
Concelebrante: Bispo Josué Adan Lazier

Música

Leitura da Bíblia pelo Caminhante da Marcha Popular pelo
Brasil:

Palavra da Bíblia:
E o Senhor lhe disse: Eu vi a aflição do meu povo no Egito: ouvi o
clamor, que Ele levanta, por causa da crueza daqueles, que têm a
intendência das obras. E sabendo qual é a sua dor, desci para o
livrar das mãos dos Egípcios, e para o fazer passar desta terra
para outra terra boa, e espaçosa; para uma terra, onde correm ar-
roios de leite, e de mel; para o país dos cananeus dos heteus, dos
amorreus, dos fereseus, dos heveus, e dos jebuseus. O clamor
pois dos filhos de Israel chegou a mim: eu vi a sua aflição, e de que
modo eles são oprimidos pelos egípcios. Mas vem tu, e eu te envi-
arei ao Faraó, para fazeres sair do Egito os filhos de meu povo.
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Palavra da Comunidade Católica:
Concelebrante: Dom Décio Zandonade, Bispo Auxiliar de Belo
Horizonte

Benção Aarônica, ( pronunciada por todos os celebrantes)

• Senhor te abençõe e te guarde;
• Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e
Tenha misericórdia de ti;
O Senhor sobre ti levante o rosto,
E te dê a paz.
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