
         

P r o p o s t a  R o t e i r o  d a  V i g í l i a  

c o n t r a  a  R e f o r m a  d a  P r e v i d ê n c i a  

 

Ambiente: preferencialmente, em uma praça, parque ou em outros espaços com visibilidade 

pública. 

O espaço deverá possibilitar a formação de grande círculo / ciranda. Em determinado 

momento da vigília será colocada a cruz que receberá luzes e flores. 

No centro do círculo já está colocada uma grande faixa com o texto: 

#NósNãoAceitamosEssaReformaDaPrevidência 

 

“Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres 

dos seus direitos e privar da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e 

roubando dos órfãos!” (Isaías 10:1,2) 

No início da vigília, no centro do círculo, além da faixa, estarão no centro do círculo a Bíblia 

e uma grande vela, como um Círio pascal e símbolos de outras tradições de fé.  

Acolhimento: músicas para acolhimento.  

Iniciar com uma ciranda que pode ser animada com a música: 

 

Suíte do Pescador (Dorival Caymmi) 

Minha jangada vai sair pro mar 

Vou trabalhar, meu bem querer 

Se Deus quiser quando eu voltar do mar 

Um peixe bom eu vou trazer 

Meus companheiros também vão voltar 

E a Deus do céu vamos agradecer 

Adeus, adeus 

Pescador não esqueça de mim 

Vou rezar pra ter bom tempo, meu nêgo 

Pra não ter tempo ruim 

Vou fazer sua caminha macia 

Perfumada com alecrim 



         

 

Bem acolher: destacar a importância da presença de cada pessoa, destacar as organizações e 

tradições de fé que estão presentes.  

Motivação: relembrar o que nos reúne nessa Vigília, nosso compromisso profético e evangélico de 

denunciar as leis injustas que privam os pobres de seus direitos e favorece os ricos. A vigília é um 

momento de refletir sobre os impactos que a reforma da previdência, discutida no Congresso, 

causará na vida de trabalhadores, trabalhadoras e das pessoas que necessitam dos Benefícios de 

Continuação Continuada. 

Relembrar os profetas e as profetizas que clamaram por justiça: Mirian, Agar, Amós, Isaías, João, 

Batista, Maria Madalena, a Samaritana, a mulher sírio-fenícia. 

 

Música:  

Sugestão: Paciência - Lenine  

Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma 

Até quando o corpo pede um pouco mais de alma 

A vida não pára 

Enquanto o tempo acelera e pede pressa 

Eu me recuso, faço hora, vou na valsa 

A vida é tão rara 

Enquanto todo mundo espera a cura do mal 

E a loucura finge que isso tudo e normal 

Eu finjo ter paciência 

O mundo vai girando cada vez mais veloz 

A gente espera do mundo e o mundo espera de nós 

Um pouco mais de paciência 

Será que é tempo que lhe falta pra perceber 

Será que temos esse tempo para perder 

E quem quer saber 

A vida é tão rara tão rara 

Mesmo quanto tudo pede um pouco mais de calma 

Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma 

Eu sei a vida não pára a vida não pára não 

Será que é tempo que lhe falta pra perceber 

Será que temos esse tempo pra perder 

E quem quer saber 

A vida é tão rara 

Tão rara 

Tão rara 

A vida é tão rara 

https://www.youtube.com/watch?v=4GFtjl6Gsjk
https://www.youtube.com/watch?v=4GFtjl6Gsjk


         

1. Denunciar 

 

 

 

Com as 9 artes publicadas ao logo da semana e que podem ser acessadas aqui 

(https://bit.ly/2JwgVbZ), construir uma cruz no centro da roda da Vigília para denunciar os 

impactos da Reforma da Previdência na vida de trabalhadores e das trabalhadoras. 

Podem-se fazer pirulitos com os cartazes. Nove pessoas chegam carregando os cartazes, vindas de 

direções diferentes e vão construindo a cruz no centro do círculo. Ao colocar o cartaz, a pessoa lê 

bem alto o que está escrito na figura. 

Escolher nove pessoas participantes da vigília e que representem a diversidade presente. 

Depositar três cartazes e cantar:                                                                  

 Que país é esse? (Renato Russo)                                                                               

Nas favelas, no Senado 

Sujeira pra todo lado 

Ninguém respeita a Constituição 

Mas todos acreditam no futuro da nação 

Que país é esse? 

Que país é esse? 

Que país é esse? 

 

Depositar três cartazes e cantar: 

 

No Amazonas, no Araguaia iá, iá 

Na Baixada Fluminense 

Mato Grosso, Minas Gerais 

E no Nordeste tudo em paz 

Na morte eu descanso 

Mas o sangue anda solto 

Manchando os papéis, documentos fiéis 

Ao descanso do patrão 

https://bit.ly/2JwgVbZ


         

Que país é esse? 

Que país é esse? 

Que país é esse? 

Que país é esse? 

 

Depositar três cartazes e cantar:  

Terceiro mundo, se for 

Piada no exterior 

Mas o Brasil vai ficar rico 

Vamos faturar um milhão 

Quando vendermos todas as almas 

Dos nossos índios num leilão 

Que país é esse? 

Que país é esse? 

Que país é esse? 

Que país é esse? 

 

Leitura:  

“Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores  

para privar os pobres dos seus direitos e privar da justiça os oprimidos do meu povo, 

fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos!”  

(Isaías 10:1,2) 

Breve comentário: sobre a cruz que será imposta pela Reforma da Previdência 

Hino: Pai Nosso Dos Mártires  

Zé Vicente e Cirineu Kuhn 

O, o, o, o, O, o, o, o 

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 a violência que devora a vida pela repressão. 

O, o, o, o, O, o, o, o 

 

Queremos fazer Tua vontade, és 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. 

https://www.vagalume.com.br/ze-vicente/


         

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 reinos 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, revolucionário, 

Parceiro dos pobres, 

Deus dos oprimidos 

O, o, o, o, O, o, o, o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

(Exemplo da formação da cruz) 

 

 

 

 

 

 

  



         

2. Anunciar 

O que esperamos da Previdência Social 

Apresentar nove palavras  que serão são trazidas por nove pessoas. As palavras devem ser lidas em 

voz alta e colocadas por cima da Cruz, expressando o que a Previdência deveria ser e garantir: 

Sugestão de Palavras: (Pode se escolher outras...) 

IGUALDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PROTEÇÃO GARANTIA DOS DIREITOS 

AMPARO AOS NECESSITADOS 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTÍNUADA VINCULADO COM O 

SALÁRIO MÍNIMO  

DIREITOS RESPEITADOS SOLIDARIEDADE E UNIVERSALIDADE  

JUSTIÇA SOCIAL 

 

Ao lado de cada palavra, acende-se uma vela e deposita-se uma flor sobre a palavra 

Canto: Ordem E Progresso (Beth Carvalho)  

 

Esse é o nosso país 

Essa é a nossa bandeira 

É por amor a essa pátria Brasil 

Que a gente segue em fileira 

Queremos que abrace essa terra 

Por ela quem sente paixão 

Quem põe com carinho a semente 

Pra alimentar a nação 

Quem põe com carinho a semente 

Pra alimentar a nação 

Amarelos são os campos floridos 

As faces agora rosadas 

Se o branco da paz se irradia 

Vitória das mãos calejadas 

Se o branco da paz se irradia 

Vitória das mãos calejadas 

Esse é o nosso país... 

https://www.letras.mus.br/beth-carvalho/


         

Queremos mais felicidades 

No céu deste olhar cor de anil 

No verde esperança sem fogo 

Bandeira que o povo assumiu 

No verde esperança sem fogo 

Bandeira que o povo assumiu 

A ordem é ninguém passar fome 

Progresso é o povo feliz 

A Reforma Agrária é a volta 

Do agricultor à raiz 

A Reforma Agrária é a volta 

Do agricultor à raiz 

Esse é o nosso país... 

Leitura: Mateus 25, 31-46 

ou... 

Breve comentário: 

A cruz das violações dos direitos dos pobres  

torna-se luminosa e florida quando se garante os direitos de tod@s 

 

  



         

3. benção e Envio 

D. Diante da ameaça a direitos conquistados pelo povo com tantas lutas, lágrimas e sangue, diante 

da ameaça em reduzir o Estado a tal ponto que ele não garanta minimamente o bem estar social da 

população, nós,  igrejas cristãs, organizações ecumênicas e diferentes tradições de fé, exercemos o 

nosso direito profético de denunciar o ataque aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do 

nosso país e anunciamos o nosso compromisso:  

D. Com os mais pequeninos 

C. Porque são os que sofrem os maiores abusos; 

Com os mais símplices, 

Porque são subjugados pelas mais complexas redes de dominação; 

Com os mais humildes, 

Porque são esmagados pelos mais orgulhosos e prepotentes; 

Com os mais frágeis 

Porque são quebrados pela mão de ferro das pessoas mais duras 

Com os mais carentes 

Porque são os mais afrontados pela opulência; 

Com os mais velhos 

Porque são os mais devassados pela ditadura de uma modernidade impiedosa 

Com todos os trabalhadores e trabalhadoras do país 

Porque sempre são aqueles e aquelas que pagam a conta enquanto vigora a  lógica de 

enriquecimento dos super ricos e empobrecimento dos mais pobres. 

Oramos a Trindade Santa, para que a nossa casa comum seja definitivamente habitada pela tua paz, 

tua justiça e teu amor.   

Vamos assumir os seguintes compromissos:  

1) Divulgar nas suas redes sociais fotografias com o seu nome, nacionalidade, profissão e a 

#EuNãoAceitoEssaReformaDaPrevidência; 

2) Visitar e conversar com 12 vizinhos, colegas de trabalho, familiares e pessoas amigas sobre 

os impactos que acontecerão em nossas vidas se a proposta de Reforma da Previdência 

discutida no Congresso for aprovada; 

3) Mobilizar e participar da mobilização de 15 de maio pela educação e da greve geral contra o 

fim da previdência, convocada pelas centrais sindicais para o dia 14 de junho. 



         

Benção dos diferentes lideranças religiosas  

Abraço da paz festivo e alegre!!!  

Canto: Apesar de Você (Chico Buarque) 

Apesar de você 

Amanhã vai ser outro día 

Amanhã vai ser outro día 

Amanhã vai ser outro día 

Hoje você é quem manda 

Falou, tá falado 

Não tem discussão, não 

A minha gente hoje anda 

Falando de lado e olhando pro chão 

Viu? 

Você que inventou esse Estado 

Inventou de inventar 

Toda escuridão 

Você que inventou o pecado 

Esqueceu-se de inventar o perdão 

Apesar de você 

Amanhã há de ser outro dia 

Eu pergunto a você onde vai se esconder 

Da enorme euforia? 

Como vai proibir 

Quando o galo insistir em cantar? 

Água nova brotando 

E a gente se amando sem parar 

Quando chegar o momento 

Esse meu sofrimento 

Vou cobrar com juros. Juro! 

Todo esse amor reprimido 

Esse grito contido 

Esse samba no escuro 

Você que inventou a tristeza 

Ora tenha a fineza 

De "desinventar" 

Você vai pagar, e é dobrado 

Cada lágrima rolada 

Nesse meu penar 

Apesar de você 

Amanhã há de ser outro dia 

Ainda pago pra ver 

O jardim florescer 

Qual você não queria 

https://www.youtube.com/watch?v=33-bMTOlvx0
https://www.youtube.com/watch?v=33-bMTOlvx0


         

Você vai se amargar 

Vendo o dia raiar 

Sem lhe pedir licença 

E eu vou morrer de rir 

E esse dia há de vir 

antes do que você pensa 

Apesar de você 

Apesar de você 

Amanhã há de ser outro dia 

Você vai ter que ver 

A manhã renascer 

E esbanjar poesia 

Como vai se explicar 

Vendo o céu clarear, de repente 

Impunemente? 

Como vai abafar 

Nosso coro a cantar 

Na sua frente 

Apesar de você 

Apesar de você 

Amanhã há de ser outro dia 

Você vai se dar mal, etc e tal 

La, laiá, la laiá, la laiá…… 

Compositores: Francisco Buarque de Hollanda 

 

Roteiro elaborado pelo Ir. Henrique da Trindade  

Conselho Ecumênico de Igrejas da Bahia – CEBIC 

 

 

 


