(Sugerimos que esta celebração seja conduzida pela juventude.
Sugerimos alguns cânticos, mas deixamos outros para que cada
igreja escolha conforme a sua tradição)

Cântico de acolhida

Poema (entrar alguém com um girassol e coloca em um local
visível, enquanto se ouve o poema. Se não tiver girassol pode ser
margaridas ou crisântemos amarelos)

Fica decretado que, a partir deste instante,
haverá girassóis em todas as janelas,
que os girassóis terão direito
a abrir-se dentro da sombra;
e que as janelas devem permanecer, o dia inteiro,
abertas para o verde onde cresce a esperança.
(Thiago de Mello)
Fica combinado que, a partir deste instante, reconhecemos que os
jovens fazem parte de uma polifonia de olhares, saberes, viveres e
sentimentos e que é através deste jeito de ser que vão se
construindo, vão incidindo politicamente, e vão vivenciando os seus
processos de fé e suas subjetividades
Sendo assim, somos espaço que acolhe, caminha, ensina e aprende
junto, num dar e receber de saberes e afetos.

Acolhida (enquanto uma pessoa faz a leitura, outras pessoas plantam
sementes em alguns vasinhos pequenos e distribuem aleatoriamente
entre os/as participantes)
D.: Saudamos todos e todas presente nesta celebração da Campanha
Primavera para Vida, lembrando que primavera é tempo de florescer
um novo tempo, mas também é uma ocasião propícia para semear.
Desde 2001, através da Campanha Primavera Para a Vida, temos
desafiado as igrejas e grupos ecumênicos a semearmos justiça e
direitos para que possamos colher a paz. Acompanhados e
acompanhadas pelo Mistério Divino que nos colocou em um jardim,
seguiremos semeando as boas sementes. Não queremos semear
somente na primavera, mas durante todas as estações, cuidando para
que as sementes resistam a todas as intempéries e dêem bons frutos!
Sejam todos e todas bem-vindos a este momento de celebração.

Cântico
C.:
Realizamos este culto em nome de Deus Pai e Mãe, que nos
criou para viver em comunhão, em nome de Deus Filho, que nos
mostrou como viver em comunhão, e em nome de Deus Espírito
Santo, que nos anima a viver em comunhão.
Palavra na Bíblia: Chegando-se, tocou o esquife e, passando os
que o conduziam disse: Jovem, eu te mando: levanta-te! Lucas 7,14b
Palavra na Vida: Juventude: Suas lutas, conquistas sonhos e
esperanças (deixar que a própria juventude fale ou apresente
depoimentos de jovens de diversas etnias. A CESE pode disponibilizar
junto com o material estes depoimentos)
Cântico: Sandson Rotterdan (composição)
https://www.youtube.com/watch?v=0yHAUVexff4
Montando o girassol (fazer 11 pétalas de girassol e em cada pétala
escrever um eixo correspondente ao estatuto da juventude. No miolo
deve estar escrito: Todo jovem tem direito a: Pessoas são
convidadas a montar o girassol, ou no chão ou na parede e lê à
medida em que a pétala é colocada)












Direito à Diversidade e à Igualdade
Direito ao Desporto e ao Lazer
Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão
Direito à Cultura
Direito ao Território e à Mobilidade
Direito à Segurança Pública e ao Acesso à Justiça
Direito à Cidadania, à Participação Social e Política e à
Representação Juvenil
Direito à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda
Direito à Saúde
Direito à Educação
Direito à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente

Cântico: Eu só quero é ser feliz - Rap Brasil

Credo da Juventude
T.: Cremos no Deus criador e solidário.

Cremos em Jesus Cristo, amor que se fez gente.
Cremos no Espírito Santo, sopro de vida e criatividade.
Cremos na Juventude.
Cremos na coragem da Juventude de mudar o mundo.
Cremos no poder da indignação e no engajamento da Juventude.
Cremos na esperança, na alegria e na beleza de sonhar.
Cremos na força e na felicidade do amor.
Cremos na solidariedade ecumênica e na sua força renovadora da

sociedade.

Cremos no serviço a favor da vida e no amor ao próximo.
Cremos no direito de todas as pessoas à cidadania.
Cremos na luta apaixonada pelo direito à vida abundante.
Cremos que agora é o momento de agir.
Cremos na unidade.
Cremos na diversidade
Cremos na justiça.
Cremos na paz! Amém

Coleta
D.: A coleta desta celebração será destinada para a Coordenadoria
Ecumênica de Serviço - CESE, entidade ecumênica fundada em 1973
na cidade de Salvador/BA e que tem como associadas as Igrejas
Episcopal Anglicana do Brasil, Presbiteriana Unida do Brasil,
Presbiteriana Independente do Brasil, Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil e Católica Apostólica Romana. A CESE apoia
projetos de grupos do movimento popular do Brasil e contribui para
o crescimento do movimento ecumênico em nosso país. As doações
que hoje iremos fazer contribuirão para que esta entidade siga
apoiando projetos, na temática da juventude e sendo sinal de
unidade.
Canto: Quem disse que não somos nada (Zé Vicente)

Intercessões
L1.: Ó Deus, justo e libertador, intercedemos em favor de
pessoas e grupos que vencem o egoísmo e adversidades e trabalham
em favor de uma sociedade mais justa e solidária. Olha favoravelmente
para aqueles e aquelas que defendem os direitos, principalmente, dos
grupos empobrecidos e os excluídos de nossa sociedade, contribuindo
assim para curar as feridas abertas em nossa realidade. Protege-os das
constantes agressões e do processo de criminalização que enfrentam.
Ouve-nos e estimula-nos a apoiá-los e caminhar junto com estes.
C.: () Dá-nos um coração grande para amar. Dá-nos um coração
forte para lutar (2x).
L2.: Amado Deus! Lembramos da juventude de populações
tradicionais que trabalham pela valorização e reconhecimento da sua
cultura, dos saberes adquiridos e repassados por seus povos e pelo
reconhecimento do direito dos remanescentes de quilombolas e dos
indígenas a regulamentarem suas terras, as quais foram habitadas por
seus antepassados e que foram vítimas de perseguições e escravidão.
Ouve-nos e estimula-nos a defender as causas desses povos.
C.: () Dá-nos um coração grande para amar. Dá-nos um coração
forte para lutar (2x).
L3.: Intercedemos também pelas jovens mulheres que tem sua
liberdade cerceada, os seus direitos desrespeitados e pelas que
sofrem as mais variadas formas de violência, tanto no ambiente
público quanto dentro de seus lares. Que sejamos sensíveis a esta
situação e nos unamos àquelas que estão empenhadas na defesa dos
direitos das mulheres. Ouve-nos e mantêm-nos bem unidos a estes
grupos empenhados na defesa de direitos.
C.: () Dá-nos um coração grande para amar. Dá-nos um coração
forte para lutar (2x).

L.3: Deus Criador e preservador da vida, oramos também
pela juventude do campo e das cidades para que encontrem
ambientes saudáveis seguros, onde passam viver plenamente
a sua juventude com direito a educação, mobilidade, segurança lazer
e saúde a fim de desenvolverem todo seu potencial. Ouve-nos e
fortalece-nos na defesa da vida.
C.: () Dá-nos um coração grande para amar. Dá-nos um coração
forte para lutar (2x).
Pai Nosso (versão ecumênica)
D.: Os demais pedidos queremos incluir na oração que Cristo nos
ensinou:
C.: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
venha o teu Reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como
no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as
nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do
mal, pois teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Benção e envio
D.: Que o trino Deus nos abençoe e conduza por bom caminho. Que
seus olhos olhem com bondade para todos e todas nós. Que nos
estimule sempre para a vivência da unidade, a prática da justiça e a
defesa dos direitos das pessoas que ainda não os usufruem
plenamente. Que seu amor nos envolva e sua paz reine com
abundância em nosso meio.
C.: Amém.
D.: Vamos em paz, inspirados pelo Espírito de Vida e sirvamos com
alegria, seguindo o exemplo de Cristo.

C.: Demos graças ao Deus da Justiça e que defende o direito de
todos os povos.
Gesto da paz

(pequenos pacotes, contendo sementes de girassol são
disponibilizados para os presentes para que troquem entre si. As
sementes podem ser colocadas dentro de pequenos saquinhos de
papel)
Canto final

