Uma das etapas da Campanha da Juventude Metodista é a celebração do Dia da Mocidade nas igrejas locais, nos
dias 14 e 15 de março. Desta forma, a Confederação de Jovens, apresenta uma proposta de liturgia a todas as
igrejas locais, para que todos os jovens metodistas estejam unidos num só propósito.
1- Adorando ao Senhor que nos chamou a nos preocuparmos na total transformação da sociedade por
meio das Sagradas Escrituras.
 Saudação
 Leitura Bíblica: Salmos 72.14 e Salmos 34.17
 Oração de Invocação e Adoração
 Cântico: “Grandes Coisas - Fernandinho”
 Dinâmica: Organize a Igreja em grupos de quatro pessoas e pedir para que compartilhem entre si “Como
você tem se posicionado diante do clamor da nossa sociedade por justiça?” Após esse momento o grupo
deverá orar uns pelos outros.
 Momento de oração com toda a igreja de mãos dadas - Buscar a Justiça de Deus através da oração nos
fortalece diante da vontade do Pai e nos move para realizar a vontade de Deus na terra, cumprindo assim
a vocação profética de sermos sal e luz na terra. Clamar por justiça é compromisso de todos nós.
2-

Deus nos convida a clamar, para que os justos levantem sua voz em favor de nossa comunidade,
bairro, cidade, estado, país e todos os continentes.
 Leitura Bíblica: Salmos 88.2
 Momento de oração e confissão - Que possamos nos arrepender pelas vezes que não clamamos por
justiça, pedindo perdão a Deus pelos escândalos que tem surgido no meio da Igreja e lideranças religiosa
que tem impedido que a Igreja cumpra seu papel frente à sociedade.
 Proclamação do perdão: leitura bíblica: Romanos 10.15b
 Cântico: “Me Arrepender” – Marquinhos Gomes ou “Essência de Adoração”- David Quilan
3- Louvando a Deus, pelo entendimento que tem nos dado enquanto Igreja Metodista o qual tem nos
impulsionado em direção a nossa sociedade para apresentarmos Jesus como solução para os problemas
que temos enfrentado.
 Ofertório
 Leitura Bíblica: Salmos 30.2
 Cânticos de Louvor – Ministério de Louvor.
 Testemunhos de experiências de ações que tem feito a diferença em sua cidade.
4- Sendo edificados pela palavra de Deus que nos ensina a nos envolver e nos posicionarmos diante das
necessidades da nossa sociedade.
 Leitura Bíblica: 1 João 3.16
 Mensagem
 Cântico
 Oração - Aproximar igrejas locais dos temas Justiça e Missão Integral através da realização de cultos
de oração com temáticas de justiça, ou seja, as igrejas levantarão as demandas sociais de seus
territórios e colocaram comunitariamente, nas mãos do Senhor para que a Justiça do Reino possa
alcançar às pessoas mais empobrecidas e aos governantes para que possam ser justos diante das
necessidades do povo.
 Desafio Missionário: Compromisso da Igreja com o ser humano de forma integral.
 Benção Apostólica

