Dia Nacional da
Juventude Evangélica
21 de Abril de 2022
Dia Nacional da Juventude na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB).
Dia em que jovens celebram a alegria de se encontrar em âmbito Sinodal ou Paroquial,
presencialmente ou virtualmente, reforçando a importância da comunhão, testemunho
de fé, ação, presença e participação da juventude na vida da Igreja. O encontro foi preparado pelo Conselho Sinodal da Juventude Evangélica do Sínodo Centro-Campanha Sul,
conectado com a Campanha Juventudes & Justiça Ambiental, da JE IECLB. Desejamos
que vocês, juventudes, sintam-se inspiradas e animadas para seguir a serviço da missão
de Deus, promovendo ações no cuidado da Natureza.

Sobre o Encontro
Informações
• Duração prevista: optando pelo encontro presencial, um passa dia. Optando pelo virtual, de 60 a 90 minutos.
• Encontro formatado para execução presencial ou virtual, de acordo com a realidade
local. Para encontros presenciais, lembramos a importância de seguir as orientações dos
órgãos de saúde, como o uso adequado de máscara, álcool em gel e distanciamento
social entre as pessoas participantes.
• Há também a possibilidade de ser um encontro comunitário, que convide as pessoas da comunidade a participar e a mobilizar-se para a Campanha Juventudes &
Justiça Ambiental.
• O encontro presencial é dividido em diferentes momentos, que chamamos de estações, e o
encontro virtual pode seguir essa dinâmica.
• É importante verificar e providenciar os materiais e espaços sugeridos para cada estação.
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Objetivos
• Mobilizar o pensamento para a percepção equivocada da humanidade
e sua falta de sensibilidade para com a natureza.
• Propor ações para uma consciência coletiva de cuidado com a Criação.

Sugestões
de dinâmicas
quebra-gelo
Como você se sente hoje?
Desenvolvimento: a proposta desta dinâmica é promover um momento de apresentação das pessoas. Cada participante é convidada e convidado a dizer o seu nome e como
está se sentindo no dia de hoje. Entretanto, o sentimento precisa ser expresso comparando o seu dia a um clima/tempo. Por exemplo: “Me chamo Maria, e hoje meu dia está
ensolarado, porque estou muito feliz por poder estar aqui neste encontro!”; “Me chamo
João e meu dia está típico de um temporal, pois acordei atrasado, precisei correr e diversos imprevistos aconteceram”.

Nossa história
Material necessário: pedras, folhas, galhos, sementes, flores, entre outros. O material
pode ser previamente separado ou escolhido pelas pessoas participantes no início da
dinâmica, se essa for realizada em meio à natureza. Na ausência desses materiais, pode-se ainda referenciar elementos que são vistos pelas/pelos participantes (por exemplo,
nuvem, grama, árvore, pássaros, bicicleta).
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Desenvolvimento: diga para o grupo formar um círculo e, ao centro, coloque os materiais/elementos para serem escolhidos por cada participante, ou peça para que cada pessoa segure o que encontrou. Depois que todas as pessoas tiverem seus objetos, voltam
para o círculo. Em seguida, combina-se para alguém começar uma história, incluindo o
seu nome e utilizando o objeto que escolheu. Cada pessoa vai continuando a história,
até encerrar com a última do círculo, finalizando as apresentações.

Culto no Caminho
1ª Estação
Início na comunidade
Proposta para encontro presencial e virtual
No caso de o encontro ser no formato presencial, inicie convidando as pessoas para escutar os sons do ambiente, dentro da comunidade ou ao ar livre. Sugestão de duração:
de 3 a 5 minutos.
No caso de o encontro ser no formato virtual, apresente o vídeo
O melhor som do mundo e proponha um diálogo sobre os sons
que cercam os participantes no momento do encontro e no dia-a-dia.
Acesse em https://www.youtube.com/watch?v=A4vVRKQfrqQ ou
pelo QR Code, ao lado.

Acolhida
“Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para
o cultivar e o guardar” (Gênesis 2.15).
Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos! O texto de Gênesis nos mostra que Deus nos
presenteou e responsabilizou com a Criação, a fim de cuidá-la. Estamos cultivando e
guardando a Criação de Deus? Muitas vezes, se fala em meio ambiente. Será que ele é
realmente “meio”? Davi Kopenawa, indígena xamã do Povo Yanomami, critica o termo
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meio ambiente e nos faz refletir sobre o inteiro da natureza, pois “se defendermos a
floresta por inteiro, ela continuará viva”. O que você escutou no momento inicial? Pelos
sons que ouvimos podemos perceber, em parte, o que estamos fazendo com a Criação
que Deus nos deu para cuidar.
Canção: Damos graças ao Senhor (478 LCI).

Oração inicial
Senhor, nós te agradecemos pelo dom de escutar, das mais variadas formas, e pela
tua Criação, que é tão maravilhosa. Muitas vezes na rotina do dia-a-dia não paramos
para ouvir e contemplar o que tu criaste. Por isso, nós te pedimos, dá-nos a capacidade
de um escutar profundo, que ouve as vozes e clamores da vida que nos cerca. A vida
que se encontra na menor das formigas até na maior das árvores. Em teu nome é que
oramos. Amém.

Reflexão
Apresente a canção O som do silêncio com tradução (acesse
em https://www.youtube.com/watch?v=pT2bzRkMfAE ou pelo QR
Code, ao lado). Após, convide as pessoas para falarem sobre os sons
que escutaram no início do encontro e sobre a canção.

Sugestão de trechos a serem destacados na reflexão:

“As palavras dos profetas estão
“Pessoas falando sem dizer

escritas nas paredes do metrô

Pessoas ouvindo sem escutar”.

E nos corredores dos cortiços
E são sussurradas ao som do silêncio”.
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Atualização e reflexão
Canção: As pessoas hoje correm, atrás do tempo e do dinheiro, se esquecem de viver
cada dia o dia inteiro! (LCI 640).
Vivemos em um ritmo frenético, correndo de forma desenfreada, tal qual uma bolinha
de pingue-pongue que se move para todos os lados. Muitas vezes não paramos para
nos escutar e escutar a vida à nossa volta. No mundo globalizado, vivemos em uma
cultura hiper visual, que valoriza de forma excessiva o olhar em relação aos outros sentidos, como a escuta, por exemplo. Sabemos que escutar é diferente do ouvir. A escuta
promove o encanto e o encontro com a outra pessoa e com qualquer forma de vida.
Você por acaso ouviu, no silêncio inicial, o cantar dos pássaros? Ou talvez o ronco de
algum veículo? Quais são os sons que você escuta no cotidiano? Você para a fim de se
escutar? Em quais sons você acha que Deus se revela? No canto dos pássaros ou no
ronco dos veículos?
A canção que ouvimos no início fala sobre as vozes proféticas. Temos escutado as vozes
proféticas do nosso tempo? Conseguimos ouvir o grito das excluídas, dos excluídos e
da natureza, que clamam por socorro?

Confissão de pecados
2ª Estação
Proposta para o encontro presencial
Convide as pessoas para caminharem até um local ao ar livre – previamente escolhido
– e, ao longo do caminho, recolherem os resíduos descartados de forma incorreta, por
exemplo, embalagens de plástico, papel, metal e caixas de leite. Após recolher todos os
resíduos, deposite em um saco de lixo biodegradável e coloque no centro do grupo.
Canção: Caminhando na areia
https://www.luteranos.com.br/conteudo/preservacao-1
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Nesta estação, utilizamos de forma mais efetiva o sentido da visão. O que temos visto
pelo caminho? Isso tem nos surpreendido?
Confissão de pecados: Deus da vida, chegamos a ti em oração, de mãos e coração carregados. Carregados pelo pecado do consumo desenfreado, provocado pelo capitalismo,
que transforma tudo em lucro e não se importa com a vida que tu criaste. Arrependidas
e arrependidos, clamamos humildemente pelo teu perdão. Nós clamamos, transforma
a nossa vida, dá com que possamos viver de forma mais ecológica e justa neste mundo.
Que, com o coração arrependido, nossas mãos sejam capazes de agir em favor da tua
boa Criação. Em nome de Cristo, amém.
A seguir, as pessoas são convidadas a escrever em um papel – preferencialmente
reciclável ou de rascunho – uma forma de cuidar da Criação. Os papéis são recolhidos e redistribuídos entre as e os participantes, podendo ser lidos e compartilhados
durante a caminhada até a próxima estação.

Proposta para o encontro virtual
Projete inicialmente imagens que mostram a realidade dos oceanos, da terra perecendo de queimadas e da destruição de modo geral causada pela ação humana. Convide,
então, para as pessoas olharem, nos cestos de suas casas, os resíduos que foram depositados ali e refletirem sobre o seu consumo. Após a reflexão individual e partilha entre o
grupo, convide para a oração de confissão de pecados.
Confissão de pecados: Deus da vida, chegamos a ti em oração, de mãos e coração carregados. Carregados pelo pecado do consumo desenfreado, provocado pelo capitalismo,
que transforma tudo em lucro e não se importa com a vida que tu criaste. Arrependidas
e arrependidos, clamamos humildemente pelo teu perdão. Nós clamamos, transforma
a nossa vida, dá com que possamos viver de forma mais ecológica e justa neste mundo.
Que com o coração arrependido, nossas mãos sejam capazes de agir em favor da tua
boa Criação. Em nome de Cristo, amém.
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Ouvir as vozes proféticas,
vozes da natureza que
clama e textos bíblicos
3ª Estação
Peça para que o grupo se encaminhe para uma área verde próxima ou com o maior número possível de sinais de natureza. Ali, proceda a leitura do poema abaixo e, em seguida, as canções e leituras bíblicas que estão ao lado, na sequência apresentada.
Canção: Cada dia o dia inteiro (640 LCI), verso 1.

Legado de Índio, Velho índio, Medo da
noite e Sombras e raízes
Carlos Tiago, do Povo Saterê-Mawé - AM

Sombras e raízes
pelo medo dos desertos.
Esqueletos de florestas,

Canção: Cada dia o dia

veias secas dos rios.

inteiro (640 LCI), verso 2.

Porque gosto da chuva
sem o cheiro dos ácidos cuspidos
pela boca da ganância humana.
Porque quero sempre ver o arco-íris,

Leitura bíblica: 1 Reis 19.11,12.

desenhado por frutas, flores e nuvens.

Canção: Cada dia o dia

Porque é necessária a luta pela preservação da vida

inteiro (640 LCI), verso 3.

que emerge do âmago de minhas tradições
…
Sombras e raízes,
Porque meu sonho é de uma
Amazônia sempre verde.
Verde como os sonhos índios.
Olhos de florestas e da cunhã
sentada na beira do rio
namorando o carinho do vento,
desejando o abraço da chuva,
navegando nas curvas do encanto das águas (p. 20-21).
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Leitura bíblica: Lucas 12.22-27.
Canção: Cada dia o dia
inteiro (640 LCI), verso 4.

Oração de intercessão
e bênção
4ª Estação
Peça para que o grupo caminhe da área verde para a Igreja, para a quarta estação, a fim
de fazer os pedidos, as intercessões e receber a bênção de Deus.
Canção: Irmão sol, irmã luz.
https://www.luteranos.com.br/conteudo/irmao-sol-irma-luz
Ouvimos os sons do ambiente e sentimos a presença reveladora de Deus no canto dos pássaros, no vento que sopra, no som das folhas… Vimos os resíduos que depositamos inadequadamente na Criação… Lemos e ouvimos as palavras dos profetas de ontem e de hoje, bem
como do próprio Jesus, palavras que nos orientam e desafiam. Tocadas e tocados por essas
palavras, queremos agora dirigir a Deus os nossos pedidos, a nossa intercessão:

Leitor/a 1: Senhor, tu que vês a aflição de

Todas/os: Ouve nossa oração e atende

teu povo, nós te pedimos: age com teu po-

nossa súplica.:/ (196 LCI).

der em meio à tua Criação. Onde há seca
e estiagem, faze chover e rega a terra tão

Leitor/a 2: Senhor, tu que vês e sabes de todas

seca; onde há chuvas intensas, ameniza a

as coisas, nós te pedimos: age com teu poder

intensidade e protege tuas filhas e filhos;

junto às autoridades e lideranças de todo o

que os rios e reservatórios se encham de

mundo. Transforma mentes e corações para

águas e que a terra produza frutos em

que decisões e atitudes não beneficiem ape-

abundância para o sustento de todo o teu

nas alguns, mas que sejam para o bem de

povo; que o sol não seja tão quente e que

todo o povo e da Criação. Que os recursos

o inverno não seja tão intenso, mas que as

naturais não sejam explorados em nome da

estações sejam no seu tempo, como tu as

ganância e avareza, mas que sejam preserva-

criaste desde o princípio. Senhor, confian-

dos em equilíbrio e sustentabilidade. Que as

tes no teu poder e amor, nós te pedimos:

nações se unam para cultivar e guardar a tua
Criação. Senhor, nós te pedimos:
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Todas/os: Ouve nossa oração e atende

nós este teu amor incondicional, fazendo

nossa súplica.:/ (196 LCI).

com que nossas ações sejam de cuidado
e preservação do ambiente que tu nos

Leitor/a 3: Senhor, tu que ages com po-

presenteaste. Senhor, baseados em teu

der, amor e compaixão, nós te pedimos:

amor, nós te pedimos como Jesus Cristo

une e fortalece tuas filhas e teus filhos.

nos ensinou, dizendo:

Nós somos e fazemos parte da tua Criação. Tu nos deste a tarefa de cultivar e

Todas/os: Pai Nosso que estás…

guardar, preservar e cuidar de tudo aquilo que tu criaste com amor e perfeição.

Canção: Bênção da Irlanda (289 LCI).

Fortalece teu povo, Senhor! Afasta de nós
a tentação da ganância e transborda em

Desafio e envio
5ª Estação

Peça para que o grupo caminhe da Igreja
de volta para o local aberto, a fim de ter o
momento de envio e ação no mundo. Todas as pessoas são convidadas a sentar no
chão, junto à terra, para a leitura do poema

Antes que qualquer árvore seja plantada

de Rubem Alves (texto ao lado).

ou qualquer lago seja construído,

Se o encontro for presencial, é possível

é preciso que as árvores e os lagos

distribuir sementes e/ou mudas de árvores. Algumas árvores podem ser planta-

tenham nascido dentro da alma.

das no local e as sementes podem ser dis-

Quem não tem jardins por dentro,

tribuídas para cada participante. A partir

não planta jardins por fora

do “ver, julgar e agir”, questione o grupo

e nem passeia por eles…

quanto ao que este vivenciou no encontro, no intuito de buscar ações possíveis
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Todo jardim começa com um sonho de amor.

para o cuidado com a Criação. O material “Planejando ações” da
Campanha Juventudes & Justiça Ambiental traz algumas sugestões de ações que podem ser adaptadas conforme a realidade do
grupo, ou propor outras.
No encontro virtual, o grupo é convidado a propor um planejamento
de ações com seu grupo de JE. Para isso, também pode utilizar os
materiais mencionados acima.

Bênção e envio: que o Deus que cria e renova toda vida na terra te abençoe e te ilumine,
e que tu possas ser também bênção e luz para o mundo, por meio de atitudes de cuidado e de responsabilidade para com toda a Criação.
Ide em paz e servi ao Senhor com alegria, cultivando frutos de amor, de bondade e de
compromisso pelo bem viver de toda a forma de vida.

Sugestão de
recursos para
a dinâmica do
meio virtual
• A plataforma de apresentação interativa Mentimeter permite interações em tempo real.
• A Ferramenta Padlet, para a criação
de murais ou quadros virtuais também em tempo real.
• O Jogo on-line Gartic Phone, para
dinâmica de criação de desenhos
com a temática do encontro.

Sempre é bom lembrar…
Para o passa dia, diversas ações sustentáveis podem ser incentivadas:
• Para a locomoção até o local do encontro, caminhada, uso de bicicletas ou caronas evitam a poluição do ar!
• Levar copo e utensílios para as refeições evita a
produção de lixo, assim como reaproveitar folhas
de papel já utilizadas ou usar folhas recicladas.
• Separar adequadamente os resíduos durante o
encontro, com recipientes para descarte de papel,
plástico, vidro, metal, orgânico, não reciclável, diminui a exploração de recursos naturais e a contaminação do solo, dos lençóis freáticos, do ar e dos rios,
por exemplo, além de contribuir positivamente
para a nossa saúde e para a geração de empregos.
• Racionar o uso da água para lavar a louça, preparar as refeições ou lavar as mãos evita o desperdício
desse bem imprescindível para a vida – lembre-se
de fechar a torneira sempre que possível!
Que também em nosso dia-a-dia tenhamos esses cuidados. Simples ações promovem grandes diferenças!
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Sugestão de brincadeira no início
ou ao final do encontro
Quem eu sou?
Material: pedaços de papel com aproximadamente 6 por 9 cm, canetas e o que mais você preferir para fixar o papel na testa.
Desenvolvimento: todas as pessoas participantes são convidadas a sentar em círculo. Cada participante escreve em um pedaço de papel uma palavra relacionada à temática do encontro e
fixa o papel na testa de quem estiver à sua direita, cuidando para a pessoa não veja o que está
escrito. Ou, ainda, para evitar a partilha de materiais, quem estiver coordenando a brincadeira
pode trazer os papéis com as palavras já escritas. Distribui-se então os papéis e fixa-se na testa da
outra pessoa, sempre cuidando para não enxergar o que está escrito na própria testa. O objetivo
da brincadeira é ser a/o primeira/o a adivinhar a palavra escrita na própria testa, ou seja: quem ou
o que a pessoa é. Para isso, as/os participantes podem solicitar dicas, fazendo perguntas
cujas respostas sejam apenas sim ou não. Quando a/o participante achar que já deduziu
o que está escrito em sua testa, pode arriscar um palpite. A brincadeira termina quando
todas e todos descobrem quem são.

Sugestão de leitura: A árvore

Expediente

generosa, de Shel Silverstein.

Elaboração: Conselho Sinodal da Juventude Evangélica do
Sínodo Centro-Campanha Sul - Ana Paula Mans, Camila
Eduarda Bartz, Carine Josiéle Wendland, Caroline Lenz Ziani,
Davi Janner Faller, P. Edson Pilz, Eloísa Toillier Weber, Gabriel
Brandenburg, P. John Espig, Laisa Perla Schneider, Martina
Wrasse Scherer e Maurício Klug de Oliveira
Revisão: Pastor Alex Valmor Stahlhofer, Pastora Evelyne
Regina Goebel e Diácona Simone Engel Voigt

Compartilhar o QR-CODE com
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Capa: Coordenação de Comunicação/IECLB

as pessoas participantes para

Revisão ortográfica: Susanne Buchweitz

que leiam depois do encontro.

Diagramação: Andrei Lysik Viega

