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“Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e 

no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada 

um deles escrito e determinado, quando nem um deles 

havia ainda.” 

(Salmo 139.16) 

 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 05 de setembro de 2010 
23º Domingo Comum 

 
Liturgia 

 

 VENCER OS MEDOS 

 . Prelúdio 

   . Solo 

   . A profecia de Isaías 

Que o deserto e a terra sedenta se alegrem, 

que as caatingas e os cerrados se regozijem e se transformem 

em flores! 

Que se cubram de lírios! 

Que se regozijem e gritem de prazer! 

Fortalecei os braços fracos, 

fortificai os joelhos bambos! 

Dizei aos ansiosos: Sede fortes, não há razão para medo. 

Vede, vosso Deus vem... E então...  

Se abrirão os olhos dos cegos, 

e os ouvidos dos surdos ouvirão, 

a língua dos mudos gritará. 

E nos desertos explodirão fontes de águas, 

e torrentes cortarão as terras secas. 

As miragens virarão lagoas, 

e na terra seca surgirão fontes borbulhantes. 

E eles transformarão suas espadas em arados 

e suas lanças em podadeiras. 

E as botas dos que pelejam com ruído 

serão queimadas ao fogo. Isaías 35.1-7; 2.4; 9.5-6 

   . Canto: A certeza do crente HE 388 

 

A FORÇA NA FRAGILIDADE 
   . Leitura bíblica: Sl. 138.1-6,13-18 

   . Solo 

   . As bem-aventuranças 

Bem-aventurados os que têm saudade de Deus; 

o Reino dos Céus lhes pertence. 

Bem-aventurados os tristes; 

consolo lhes será dado. 

Bem-aventurados os de espírito manso; 

a terra lhes será dada por posse. 

Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça; 

eles serão satisfeitos. 

Bem aventurados aqueles que mostram misericórdia; 

porque eles receberão misericórdia. 

Bem-aventurados aqueles cujos corações são puros; 

eles verão a Deus. 

Bem-aventurados os que lutam pela paz; 

Deus os chamará de filhos. 

Bem-aventurados aqueles que têm sofrido 

perseguição por causa da justiça;  

o Reino dos Céus lhes pertence. Mateus 5.3-10 

 

    . Momentos de Silêncio 

   . Canto: Segurança e alegria HE 341 {manhã}   

   . Momentos de Louvor {noite} 

 

EDIFICAÇÃO  

   . Leituras bíblicas: Jr 18.1-11, Fm 1-21, Lc 14.25-33 

   . Mensagem 

     Rev. Edson 

 

CONSPIRAÇÃO E ESPERANÇA 

   . Convite à mesa 

Ninguém ceia sozinho.  

Há um partir, um distribuir, mãos que se tocam, olhares que se 

encontram.  

E, em tudo isto, sensação como se fosse de uma conspiração.  

Conspiração, palavra bonita de origens esquecidas.  

Conspirar, com-inspirar, respirar com alguém, junto.  Conspirado-

res: respiram o mesmo ar.  

Jesus e os discípulos, comendo o pão e bebendo o vinho, respira-

vam o mesmo ar:  

corpos ali, colados uns aos outros;  

e também o desejo e o amor — principalmente o seu desejo e o seu 

amor.  

Come-se a ceia, surge a mágica, os fios invisíveis da saudade e da 

espera são lançados e, a partir dali, dão-se as mãos os homens e as 

mulheres que têm, nos olhos, aquela marca triste-alegre da saudade 

da esperança.  

Como deve ser com qualquer que ame e esteja longe e nada tenha 

nas mãos a não ser a flor seca, o poema, as memórias, uma pala-

vra…  

É assim a comunidade dos cristãos, esta coisa que se chama igreja:  

juntos, conspirando, mãos dadas, comem o pão, bebem o vinho, e 

sentem uma saudade/esperança sem fim… {Rubem Alves} 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

 CONSAGRAÇÃO E SERVIÇO 

   . Canto: Despedida   HE 498 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção da Aurora 

Que a tua aurora rompa as trevas; 

Que o teu sopro remova as pedras da morte; 

Que a tua voz nos deseje a paz. 

Em nome do Pai da Vida, 

do Filho da Ressurreição 

e do Espírito Santo da Paz. Amém 
{Luiz Carlos Ramos; Déa Espíndola Kerr Affini} 

 

 

 

 


