Roteiro básico para Culto de gratidão pela formatura
CURSO: .........................................
DATA: ..............................................
CONTATO:
Nome: .......................................................
Telefone: .....................................................
Email: .......................................................
a) Prelúdio – Música e Entrada dos/as formandos/as
b) Acolhida
1) - Palavra do Pastor acolhendo a todos/as presentes
2) Saudação:
Formando/a:
Texto 1Boa noite e sejam todos/as bem vindos/as!
Estamos aqui hoje reunidos em agradecimento a Deus por esta nova conquista. Ele é a razão
desta celebração e de ter cada um de vocês ao nosso lado, por isso queremos louvar e agradecer.
Marcamos hoje o fim de um caminho de quatro anos, caminho de vitórias. Vitórias que não
foram fáceis, mas que com o incentivo de nossos pais e familiares, a dedicação de funcionários
e da diretoria, a sabedoria e experiência de nossos professores, as amizades construídas, fizeram
deste período a realização do nosso sonho. Agradecidos, participemos deste momento de Ação
de Graças, pela conclusão do nosso curso de ........................... e que a semente do amor de Deus
esteja sempre em nossos corações.
Texto 2 –
Estamos reunidos para dar Graças a Deus neste momento de conquista, em mais uma etapa de
nossas vidas. Ação de Graças significa, sobretudo, celebração de agradecimento e de esperança.
Esperança de trabalharmos pela verdadeira justiça e pela paz que vem da fraternidade entre os
homens e da bondade do Senhor.
Não caminhamos sozinhos. Deus que é o Pai e ama a todos/as com dedicação infinita nos fez à
Sua Imagem e Semelhança. E se Ele tudo pode, também nós seremos infinitamente poderosos
se crermos no Senhor e formos convictos de que a Seu lado tudo construiremos.
Tudo é dom de Deus, mesmo as coisas mais pequeninas, e é o conjunto destes presentes que
fazem uma vida feliz. Por isso nessa celebração que como a oração da vida é o desenrolar de
todos os acontecimentos da caminhada, queremos agradecer a Jesus Cristo, “Caminho, Verdade
e Vida”, por tudo quanto colhemos ao longo desses dois anos de estudos.
Texto 3 Chegamos juntos até aqui.
Nossa caminhada foi marcada por decisões que mudaram muito a rotina de nossas vidas.
Viemos de muitos lugares, trazendo aquilo que somos, partilhando fé, alegrias, trabalhos e lutas.
Neste momento de celebração agradecemos ao Deus da Vida por todos os momentos que
passamos juntos.
Nesta caminhada estamos fazendo uma parada, paramos para celebrar. É tempo de partilhar
nossas experiências de vida, preocupações e angústias, nossas dúvidas e acertos, nossas
descobertas, nossa alegria de viver.

Todos/as: Bendito seja Deus, autor da vida e de todos os caminhos, que nos reuniu durante este
tempo, e nos dispersa agora, cheios de esperança e de saudade.

Texto 4

Estamos aqui. Viemos de muitos lugares, trazendo aquilo que somos, partilhando fé,
alegrias, vida e também estudo, trabalho, lutas. Estamos felizes. Neste momento de
celebração agradecemos ao Deus da vida estes anos de aprender em comunidade o
sentido da justiça para o pleno exercício do direito. São muitas as pessoas que ajudaram
para que este momento fosse possível. São todas muito bem vindas aqui. Como diz o
escritor do livro de Hebreus, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas
que trilharam conosco este caminho. Bendito seja Deus que cria a vida e nos acolhe
neste caminho.
c) Invocação da presença de Deus:
1) música
2) Oração:
Formando/a –
Texto 1 Senhor, Deus, aqui estamos para Te adorar. Tu és o fundamento de tudo que existe, por isso,
queremos agradecer por mais esta vitória em nossa vida. Agradecemos à oportunidade que
tivemos de receber uma educação de qualidade, tornando-nos pessoas melhores, dispostas a
ajudar. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela família, pelos amigos que nos deste.
Agradecemos também pelo amor incondicional de cada um de vocês, familiares, amigos,
colegas e professores/as nestes .............. anos de luta, de acertos e de erros, mas de uma vitória
final. Obrigado por aguçarem o desejo de perseguir nossos ideais e vencer conosco esta vitória,
que nos traz tanta alegria nesta noite. Ao nosso Deus e a todos vocês o nosso muito obrigado.
Senhor, hoje, pedimos que norteie nosso caminhar, estando conosco em cada passo daqui em
diante, permita-nos que façamos nosso trabalho de maneira respeitosa, digna, colocando na
prática tudo aquilo que nos foi ensinado. Amém

Texto 2 Celebrante: Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, invocamos a tua presença neste ato
litúrgico e a ação do teu Espírito sobre esta assembléia que se reúne em teu nome nesta hora.
Todos/as: Nós te suplicamos, Senhor.
Celebrante:Que a tua presença nos ilumine de tal forma que nós, teu povo, ouçamos a tua voz e
deliberemos fazer a tua vontade.
Todos/as: Tu, Senhor, és a luz que ilumina a nossa mente e aclara o nosso caminho.
Celebrante: Concede ao teu povo, Senhor o desejo ardente de lutar com todas as suas forças
para a implantação do reino da paz, fundamentado na vivência concreta da justiça.
Todos/as:O teu reino, Senhor, é justiça, liberdade e paz. Ajuda-nos a ouvirmos a tua voz e
fazermos a tua vontade.
Celebrante: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito
Santo estejam com todos nós. Amém.
d) Confissão e Perdão

Celebrante: Caríssimos irmãos, esta celebração significa a nossa vontade de
começar uma vida nova. Façamos então nossa revisão de vida, tomando
consciência de nossas limitações. Peçamos perdão a Deus pelas vezes que não
correspondemos ao seu amor e sua generosidade, para que possamos participar
dignamente dessa celebração. (pausa)
Todos(as) Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual.
Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração.
Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor.
Porque tudo o que há dentro do meu coração, precisa mais de ti.
Celebrante: Deus todo misericordioso dá-nos a graça de experimentarmos
profundamente o teu perdão para fazermos o mesmo em relação aos irmãos e
irmãs. Perdoe os nossos pecados e nos oriente sempre pelo caminho da vida e da
liberdade. Por Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.

e) Ação de Graças
1) Leitura Bíblica:
Formando/aTexto 1 - Salmo 95: 1-7
Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo., celebremos o Rochedo da nossa salvação. Saiamos ao
seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus
supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra,
e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez; obra de suas mãos os
continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante do Senhjos, que nos criou.
Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão.

Texto 2 - Salmo 118:1-4
Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora Israel
que a sua benignidade é para sempre
Diga agora a casa de Aarão que sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao
Senhor que a sua benignidade é para sempre.

Texto 3 - Salmo 147: 1-11
Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus; fica-lhe bem o
cântico de louvor. O Senhor sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o
número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e mui
poderoso; o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os
ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa, ao
nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a
erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Agrada-se o Senhor
dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia.
Texto 4 - Salmo de louvor

Dirigente: Rendei Graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a Sua misericórdia dura para
sempre.
Todos/as: Render-te-ei graças, ó Senhor! Cantar-te-ei louvores de todo o meu coração.
Dirigente: Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra resplenda a Tua glória.
Todos/as: Quando contemplo os Teus céus, obra dos Teus dedos, e a lua e as estrelas que
estabelecestes, que é o homem e a mulher, que deles Te lembres?
Dirigente: Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o
coroaste.
Todos/as: Bendize, ó minh’alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios.
Dirigente: Ele é quem te coroa de graça e misericórdia, de sorte que a tua mocidade se renova
como a da águia.
Todos/as: Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Teu nome dá glória, por amor da Tua
misericórdia e da Tua fidelidade. Bendito seja o nome do Senhor Deus, agora e sempre. Amém!

Texto 5 Dirigente: É com grande alegria que nós te louvamos, Ó Deus, por tudo que nos tens feito.
Todos/as: Nós te louvamos com alegria, Senhor.
Dirigente: Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que tu tens agido em nossa vida e nos
acompanhastes até aqui, mesmo quando não tivemos consciência disto.
Todos/as: Nós te louvamos com gratidão, Senhor.
Dirigente: Nós te louvamos, ó Deus, porque, apesar de nossos erros, tens misericórdia de nós e
nos oferece continuamente a possibilidade de redenção na forma de oportunidade para o serviço
e a prática da justiça e do amor.
Todos/as: Por tudo que tens feito por nós, aceita, Senhor, o nosso louvor.

2) Música - Hino de Gratidão:
Sugestão no. 1) NÃO TENHO PALAVRAS
Não tenho palavras pra agradecer Tua bondade
Dia após dia me cercas com fidelidade
Nunca me deixes esquecer
Que tudo que tenho
Tudo que sou, o que vier a ser
Vem de Ti Senhor.
Dependo de Ti, preciso de Ti
Sozinho nada posso fazer
Descanso em Ti, espero em Ti
Sozinho nada posso fazer
Nunca me deixes esquecer
Que tudo que tenho
Tudo que sou, o que vier a ser
Vem de Ti Senhor.
Sugestão no. 2) TE AGRADEÇO
Por tudo o que tens feito
Por tudo o que vais fazer
Por Tuas promessas e tudo o que És
Eu quero te agradecer
Com todo o meu ser.

Te agradeço meu Senhor (bis)
Te agradeço por me libertar e salvar
Por ter morrido em meu lugar
Te agradeço – Jesus te agradeço
Eu te agradeço - Te agradeço

3) Ofertório:
Alguns formandos/as trarão símbolos do nosso trabalho; símbolos dos quais nos orgulhamos e
respeitamos que ofertamos ao Senhor.
4) Oração de gratidão:

Texto 1)
Formando/a - Agradecemos muito a Deus pelos momentos que passamos juntos nestes
......... anos de convivência e de aprendizagem, não deixando nos perder nessa
caminhada. Agradecemos a Ti por ter nos dado força, paciência e persistência quando o
corpo já não agüentava mais e por ter guiado os nossos passos, quando as dúvidas,
inexperiências não permitiam que continuássemos nosso trabalho. Agradecemos-Te por
nossos familiares e amigos que tanto lutaram e incentivaram para esta nossa vitória.
Agradecemos pelas abdicações de nossos pais para que pudéssemos realizar nossos
sonhos. Sonhos que nos motivaram a viver, a continuar caminhando na busca desta
realização Agradecemos a Deus por ter nos dado a chance desta vitória que é a nossa
formação acadêmica e profissional na área ..................... Com a bênção de Deus,
estamos certas/os de que as dificuldades de nossa caminhada profissional jamais
conseguirão retirar de nós a esperança e as possibilidades de um mundo melhor, onde
haja dignidade para todos/as. Obrigado, Senhor! Amém!
Texto 2)
Formandos/as: Hoje é dia de comemoração e agradecimento. Mas, antes de tudo, é um
dia de reflexão e conscientização. Devemos estar conscientes de que o caminho se faz
se andarmos; que o nosso papel seja cumprido dentro da ética de nossa profissão e que
não nos esqueçamos nunca de que podemos ser agentes de um mundo melhor.
Familiares: Deus de bondade, a Ti nesta hora endereçamos o nosso agradecimento e
louvor, pelos nossos que celebram o término do seu curso. Que eles/as tenham
motivação e esperança em seus trabalhos, forças para as lutas do dia a dia e não percam
o sentido cristão de luta pela preservação da vida e da dignidade neste mundo.
f) Edificação: desafio e compromisso
1) Leitura Bíblica e Mensagem:
2) Música:

3) Oração de compromisso
Texto 1 -

Formandos/as: Senhor, bendita esta hora em que estamos aqui, diante de Ti e diante de nossos
familiares e amigos. Neste instante solene de nossas vidas, alegremente queremos te agradecer.
Neste dia de nossa formatura, queremos jubilosa e festivamente oferecer-te nossos sonhos,
nossos planos, nossas ânsias e nossos projetos. Toda nossa existência neste instante está
mergulhada no respeito, na perseverança que vivemos intensamente no percurso destes anos.
Olhamos agora, Senhor, para o horizonte do amanhã que chega, temos ainda uma longa
caminhada a fazer. Faremos este caminho com muita força e entusiasmo, coragem e sabedoria.
Que nunca o egoísmo venha morar em nossa vida. As injustiças que forem surgindo, a
transformaremos em força para lutar. Da solidariedade surge a vontade profunda, sincera e
incontrolável de buscar sempre o melhor. Hoje, não é necessário arrepender-se da
incompreensão do passado. Mas importa é realmente notar o que foi realizado. É sentir o
acabado que, na verdade, é o começo de tudo. Amém!
Texto 2 –
Oração do Pai Nosso (versão ecumênica)
Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu Reino. Seja feita a Tua
vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas
ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em
tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o Reino, o Poder e a Glória para sempre. Amém!
Texto 3 – ( 1 Coríntios 12, 4 - 11 )
Formandos/as:Muitos são os dons, mas um só Espírito.
Dirigente:Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é
o Senhor. Há também diversas tarefas, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Todos/as:Muitos são os dons, mas um só Espírito.
Dirigente: A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada
pelo Espírito uma palavra de sabedoria; a outro, uma palavra de ciência por esse mesmo
Espírito; a outro a fé; a outro a graça de curar doenças; a outro o dom de administrar; no mesmo
Espírito.
Formandos/as:Muitos são os dons, mas um só Espírito.
Dirigente: A outro o dom de milagre; a outro, a profecia; a outro, o discernimento dos espíritos;
a outro a variedade de línguas; a outro por fim, a interpretação das línguas. Mas é o mesmo
Espírito que distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe agrada.
Formandos/as: Muitos são os dons, mas um só Espírito.
Texto 4 –
Leitor 1: Senhor Deus, cujo reino é de justiça, fraternidade e paz, faça com que compreendamos
os teus apelos presentes na realidade do nosso país e nos decidamos a lutar pela construção de
uma sociedade mais justa e mais fraterna.
Leitor 2: Senhor, aumenta as nossas forças e afasta de nós o comodismo. Concede-nos, Senhor,
a coragem dos profetas, o desprendimento dos apóstolos e a visão dos missionários para que no
exercício de nossa profissão denunciemos em teu nome a injustiça, anunciemos constantemente
a justiça e a paz, e sinalizemos, através de nossas atitudes, o reino da liberdade e do serviço.
Todos/as: Ajuda-nos Senhor, a livrarmo-nos da ganância e da opressão.
Leitor 1: Reconhecemos que somos uma minoria privilegiada e suplicamo-te que estejas com os
nossos governantes ajudando-os a discernir com clareza as necessidades do povo brasileiro a
fim de oferecerem não somente oportunidades de estudo mas, também, condições para que
todos possam freqüentar escolas e, como nós, dizerem: obrigado, Senhor.
Leitor 2: Pelos colegas que ficaram à beira do caminho, pelos oprimidos de todas as espécies,
pelos pobres e marginalizados, por aqueles cuja liberdade foi negada, te pedimos.
Todos/as: Afasta-nos da tentação de usufruirmos do saber apenas para nosso próprio benefício e
faze de nós agentes na transformação do nosso mundo. Ajuda-nos, Senhor, a usarmos o nosso
conhecimento em favor do nosso próximo e em defesa da verdade, da justiça e do amor.

Texto 5 = Uma Semente
Hoje temos nas mãos uma pequena semente. É o diploma.
Um retomar de ânsias, de iniciativas...
Semente que começa a germinar agora, antecipação de árvore frondosa, flores e frutos
de suave aroma e de cores vivas, disposta a ocupar, com suas raízes e sua copa, a
extensão dos territórios inabitados.
Essa semente foi alimentada de lutas, de sacrifício pelo saber e, às vezes, até de
esperanças fenecidas e de incertezas, fugazes companheiras de poucas horas.
Ainda que jovens viajantes do tempo, encaramos esses desafios como um estímulo na
caminhada pelo saber, e o sonho maior que comandava a nossa jornada nunca
desfaleceu.
A vontade de participar, de ser uma parte útil do todo que é a humanidade, para servi-la
pelo conhecimento, pela dedicação, superando pela ética a tentação da riqueza fácil na
miragem dos momentos.
E, como árvores que seremos, derramaremos pela Terra, os frutos da semente que hoje
temos nas mãos.
E ocuparemos novos espaços, ajudando a construir um tempo em que o homem será
mais feliz. Pois, em cultivando bem essa semente, todas as esperanças florescerão.
Texto 6
Logo mais estaremos subindo ao palco em trajes de festa,
Coração batendo invadindo o corpo, platéia aplaudindo nossa conquista.
Talvez o nervosismo nos domine e não possamos sentir a maravilhosa magia do
momento sublime, do qual nos aproximamos.
Mas, um dia quando a saudade nos fizer abrir às páginas de nosso passado, registrado
em álbum de fotografia, certamente tudo será vivido como se estivesse novamente
acontecendo, e iremos nos sentir mais completos, mais inteiros, como hoje.
Fazemos um pedido a Deus que nos ilumine nesta nova fase.
E agradecemos a Deus por essa conquista.
E que essa breve despedida jamais se torne em um adeus e sim numa fonte de
renovação contínua de conhecimento e aprendizado por toda a nossa vida.
Em momento algum devemos ficar tristes pelas despedidas, pois, uma despedida é
necessária antes que possamos nos reencontrar.
E se nos reencontramos, depois de momentos ou vidas, é porque realmente
somos amigos/as, e fazemos parte de uma grande família!
Texto 7
Pesa sobre nós neste final de curso uma grande responsabilidade. O conhecimento que
adquirimos nos fez amadurecer, também, em sensibilidade às necessidades do nosso
país.
Temos consciência do nosso privilégio enquanto universitários.
Sabemos que, à procura de emprego, facilmente podemos nos esquecer de valores como
justiça e a igualdade, pelos quais tanto lutamos durante o curso.
Deus de amor, muitas vezes ficamos indecisos diante da variedade de caminhos que
surgem à nossa frente. Dá-nos discernimento e sensibilidade para perseguirmos o

propósito de oferecer nossos conhecimentos a serviço de todos.

g) Despedida

1) Soneto de Separação

(Vinicius de Moraes)

De repente, do riso fez-se o pranto
silencioso e branco como a bruma
e das bocas unidas fez-se a espuma
e das mãos espalmadas fez-se o espanto.
De repente da calma fez-se o vento
que dos olhos desfez a última chama
e da paixão fez-se o pressentimento
e do momento imóvel fez-se o drama.
De repente, não mais que de repente
fez-se de triste o que se fez amante
e de sozinho o que se fez contente.
Fez-se do amigo próximo o distante
fez-se da vida uma aventura errante
de repente, não mais que de repente.
1) Homenagem aos pais

2) Bênção Final:
Texto 1 Que o Senhor os/as abençoe e os/as guarde; que o Senhor os/as trate com bondade e
misericórdia; que o Senhor olhe pra vocês com amor e lhes dê a paz.”
(Números 6:24-26)
Texto 2 –
Saireis com alegria e em paz sereis guiados; os montes e os outeiros romperão em cânticos
diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o
cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta; e será isto glória para o Senhor e memorial
eterno, que jamais será extinto. (Isaías 55:12-13).
Texto 3 A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com
todos vós, e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém!
Texto 4 –
O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol,
nem de noite, a lua. O Senhor te guardará de todo mal; guardará a tua alma. O Senhor guardará
a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém.

3) Poslúdio – Música e saída dos/as formandos/as

Observações:
1.
A responsabilidade do culto ecumênico de gratidão pela formatura é da equipe
de Pastoral Universitária. Os/as formandos/as são convidados/as a colaborar na
elaboração do programa, de modo que ele reflita características e experiências da turma.
A formatação da celebração é sempre feita de comum acordo entre a Pastoral e o grupo
de formandos/as que participa na sua elaboração.
2.
A capela deve ser reservada com antecedência na secretaria da Igreja Metodista.
O telefone da Igreja é o seguinte: 3275.2283.
3. .
Quanto ao sistema de som da capela, conversar também com a secretaria da
Igreja.
4.
O gesto de ofertório é opcional. Se a turma decidir fazê-lo, sugerimos destinar as
doações à Fundação Metodista que vem desenvolvendo um trabalho social em parceria
com o Instituto Izabela Hendrix.
5.

Providenciar música é responsabilidade dos/as formandos/as.

6.
Qualquer dúvida, entre em contato com alguém da equipe da Pastoral. Nosso
telefone: 3244.7217. Nosso endereço eletrônico: pastoral@metodistademinas.edu.br

