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“Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que condu-
zes a José como um rebanho; tu que estás 

entronizado acima dos querubins, mostra o teu 
esplendor.” 
(Salmo 80.1) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 15 de agosto de 2010  
20º Domingo Comum 

MÊS DO ANIVERSÁRIO DA ICI 
 

LITURGIA 
 

INTROITO 
   . Prelúdio 
   . Solo 
   . Invocação à Trindade {acendem-se as velas} 
Espírito de Deus, que pairas sobre as águas de nos-
so caos, inspira em nós uma vida generosa. Vento 
de Deus, que danças sobre o deserto de nossa relu-
tância, conduze-nos ao oásis da celebração. Sopro 
de Deus, inspiração da comunicação entre estra-
nhos, faze-nos canal de tua paz.  {Kate Mcklhagga} 
   . Canto: “Preciosa Companhia” HE 311 
 
CONTRIÇÃO 
   . Leitura bíblica do Salmo 80.1-2, 8-19 
   . Solo 
   . Convite ao silêncio 
Vem e tece o silêncio para os meus ouvidos. Vem e 
tece o descanso para os meus olhos. Vem e silencia 
a tribulações do meu coração. Sim, no percurso 
deste dia, vem!     {Adap. Jan Jughes} 

   . Silêncio e interlúdio 
   . Confissão 
Criador amoroso, confessamos que, como mulheres 
e homens, nós distorcemos a Tua imagem em nós. 
Confessamos nosso mau uso do poder; nós temos 
procurado dominar os outros e impor nossa vonta-
de pela força e pela ameaça; aprendemos a mani-
pular e a enganar e tememos confrontar a injustiça. 
Nós nos arrependemos diante de Deus e diante de 
nossas irmãs e irmãos.  {Janet Morley} 

   . Canto: “Manso e Bondoso” 231 {manhã} 
   . Momentos de louvor  {noite} 
 
 

 LEITURA DAS ESCRITURAS 
   . Leitura do Antigo Testamento:  Is 5.1-7                                                              
   . Leitura do Evangelho:  Lc 12.49-56 
   . Leitura Epistolar: Hb 11.29-12.2 
   . Mensagem 
 
KOINONIA 
   . Convite à mesa 
   . Inclinemos os corações 
Humilde Deus, nós temos Te buscado nos céus e nos 
dirigido a Ti em complexas religiões abstratas; pensá-
vamos que entenderíamos os Teus propósitos ouvindo 
as alturas e aos poderosos; nós queríamos o melhor e o 
maior. Conduze nossos corações e mentes até o mais 
íntimo e mais profundo de Ti – Tu que Te reduziste a 
nada por amor de nós -  , a fim de que possamos, assim, 
viver a simples realidade. Permite-nos descer ao âmago, 
ao âmago da terra, onde o fogo consumirá a escória de 
nossa religião, onde apenas a chama da esperança pos-
sa brilhar. Permite-nos descer à profundeza, ao mais 
profundo oceano, onde o peso da água esmagará nossa 
rarefeita teologia, onde apenas  os cegos vêem e ape-
nas os surdos ouvem. Amém.  {Alison Norris} 

   . Consagração dos elementos 
   . Pai Nosso e Partilha 
    
ENVIO 
Sem caminho não há ida, sem a Verdade não há saber, sem a 
Vida não há viver. Eu sou o Caminho que você deve seguir, a 
Verdade que você deve crer, a Vida que você deve esperar.  
{Thomas à Kempis} 

   . Canto:  “Mãos ao Trabalho” HE 431 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final 
   . Tríplice amém. 
 

 
 


