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“Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a 

José como um rebanho; tu que estás entronizado  

acima dos querubins, mostra o teu esplendor”. 

(Salmo 80.1) 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo,  18  de agosto de 2013 

20º Domingo no Tempo Comum 

Mês do aniversário da ICI 
Tema: Ele traz a paz, mas também a guerra! 

(Lucas 12.49-56) 

 

 

LITURGIA 
ADORAÇÃO 

   . Preludio 

   . Solo 

   . Dá-nos Paz         {Dag Hammarskjöld} 

Santificado seja o teu Nome,  

Não o meu. 

Santificado seja o teu Reino,  

Não o meu. 

Seja feita a Tua vontade,  

Não a minha. 

Dá-nos paz contigo,  

Paz com os homens,  

Paz conosco,  

E livra-nos do medo e da paralisia.  

Amém.               

   . Canto:  Exultai   HE 55 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 80,1-2, 8-19 {p. 808/9} 

   . Solo 

   . Serenata  {Cecília Meireles} 

 Permita que eu feche os meus olhos, 

pois é muito longe e tão tarde! 

Pensei que era apenas demora, 

e cantando pus-me a esperar-te. 

Permita que agora emudeça: 

que me conforme em ser sozinha. 

Há uma doce luz no silencio, 

e a dor é de origem divina. 

Permita que eu volte o meu rosto  

para um céu maior que este mundo, 

e aprenda a ser dócil no sonho 

 como as estrelas no seu rumo. 

   . Canto:  Segurança e alegria  HE 341  {manhã} 

   . Momento de gratidão e louvor 

 

  

EDIFICAÇÃO  

  . Leituras bíblicas: Isaías 5.1-7 {p. 929}, Hebreus 11.29-

12.2  {p. 1594/95}, Lucas 12.49-56 {p. 1361} 

  . Mensagem  
 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

Meu Deus,  

Faze brilhar para mim, na vida do outro,  

O Teu  Rosto. 

Essa luz irresistível do Teu olhar,  

acesa no fundo das coisas, 

já me lançou em toda a obra a empreender e 

 em todo o trabalho a sofrer. 

Concede-me o favor de Te ver,  

Mesmo e sobretudo,  

no mais íntimo, no mais perfeito,  

no mais remoto da alma dos meus irmãos.  

  .  Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Canto:   O lírio dos vales  HE 386 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção Irlandesa 

Que o caminho seja brando a teus pés,  

o vento sopre leve os teus ombros.  

Que o sol brilhe cálido sobre tua face,  

as chuvas caiam serenas em teus campos. 

E até que de novo nos vejamos,  

Que Deus te guarde na palma de sua mão.  

 

 

 


