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MISSÃO, VISÃO E VALORES DA FLT 
 
Missão 
Promover o ensino, a pesquisa e a extensão a partir de princípios 
educacionais e teológicos cristãos, da tradição da Reforma e do Pietismo, 
contribuindo para a formação integral de pessoas que sejam livres para 
servir. 
 
Visão 
Ser uma Instituição de Ensino Superior de referência na formação teológica 
e humana e na gestão estratégica, de caráter cristão, em todos os níveis e 
espaços de sua atuação. 
 
Valores 
Quanto às tradições de fé: 
Valorização da autoridade das Escrituras Sagradas da tradição judaico-cristã 
como norma de  fé, vida e serviço;  
Afirmação da fé no Deus triuno e da exclusividade da salvação em Jesus 
Cristo. 
Quanto à ética: 
Promoção da dignidade e dos direitos humanos;  
Valorização de princípios éticos como amor, humildade, disposição ao 
diálogo, serviço ao próximo, inclusão social, solidariedade, justiça social e 
responsabilidade para com o meio ambiente enquanto criação de Deus;   
Honestidade acadêmico-científica e produção de conhecimentos que 
estejam a serviço da pessoa humana e da vida. 
Quanto à gestão: 
Gestão participativa, democrática e transparente; Empreendedorismo e 
iniciativa; Trabalho em equipe; Formação continuada; Respeito à 
diversidade humana; Liberdade e responsabilidade para pensar e servir; 
Planejamento estratégico; Sustentabilidade socioambiental. 
Quanto aos serviços educacionais: 
Qualidade; Tradição; Inovação; Autonomia; Excelência acadêmica e 
científica; Auto-avaliação; Interdisciplinaridade e transversalidade; 
Internacionalização do conhecimento humano. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este manual tem por objetivo publicar normas e 

procedimentos para o planejamento, a organização e execução das 

cerimônias de formaturas da FLT, com o fim de orientar as comissões 

ou representantes de turma, com informações referentes aos 

procedimentos protocolares. 

2. ATIVIDADES PREPARATÓRIAS  

O estudante deve atender as exigências de ordem legal e 

orientações de caráter normativo da FLT e cumprir todos os requisitos 

do currículo do seu curso. 

2.1. Curso Superior: 

a) O estudante deve requerer a colação de grau, no ato da 

rematrícula para o último semestre do curso, o deferimento 

do pedido será retornado no último dia letivo do referido 

semestre; 

b) Estando apto, a outorga do grau, em nenhuma hipótese, é 

dispensada; 

c) Não será permitido o estudante colar grau com pendências de 

documentação; 

d) O estudante, ainda deve estar em dia com as seguintes 

documentações: 

- Registros acadêmicos; 
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- Registro e situação financeira; 

- Registro de diploma; 

- Nada consta na biblioteca; 

- Termo de publicação de TCC. 

2.2. Outros Cursos: 

a) O estudante, deve estar em dia com as seguintes 

documentações: 

- Registros acadêmicos; 

- Registro e situação financeira; 

- Nada consta na biblioteca. 

3. PERÍODO DE FORMATURA E COLAÇÃO DE GRAU 

3.1 Curso Superior: 

O período definido à cerimônia de colação de grau, sendo 

durante a formatura coletiva, é previamente estabelecido pela FLT no 

calendário acadêmico.  

O ato coletivo de colação de grau dos estudantes concluintes 

é realizado em seção pública e solene, sob a presidência do Diretor 

Geral, ou representante, após o encerramento do respectivo período 

letivo. 

Ao (s) concluinte (s) que o requerer (em) com justificativa, a 

Colação de Grau em Gabinete, pode ser realizada em ato simples, 
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individualmente ou por grupos, em local, dia e hora determinados 

pelo Diretor Geral, e na presença de testemunhas. No ato do 

requerimento também será cobrada uma taxa única, definida 

anualmente pelo setor financeiro da FLT. 

3.2 Outros Cursos: 

O período definido à cerimônia de formatura coletiva, é 

previamente estabelecido pela FLT no calendário acadêmico.  

O ato coletivo de formatura é realizado em seção pública e 

solene, sob a presidência do Diretor Geral, ou representante, após o 

encerramento do respectivo período letivo. 

4. COMISSÃO DE FORMATURA 

Os formandos deverão constituir a comissão de formatura, 

por meio de eleição, com um número reduzido de estudantes, bem 

como um (a) representante da Instituição, que em conjunto decidirão 

os detalhes da formatura e representarão a turma perante a direção. 

A composição da comissão de formatura deverá ser informada 

por escrito e protocolada na secretaria acadêmica, assim que a 

comissão for formada pela respectiva turma. 
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4.1 Compete à Instituição: 

a) Escolher um representante institucional para participar das 

reuniões da comissão de formatura e para acompanhar os 

procedimentos; 

b) Acompanhar os procedimentos da Formatura e intervir 

quando necessário; 

c) Designar a composição da mesa de honra; 

d) Convocar autoridades e professores que compõem a mesa de 

honra; 

e) Fazer-se presente, através do Diretor Geral ou substituto por 

ele nomeado, para presidir o ato solene da colação de grau, 

presidindo a abertura e encerramento. No caso de outros 

cursos somente preside a abertura e encerramento; 

f) Outorgar o grau aos formandos, bem como, elaborar a ata de 

outorga de grau que deve ser assinada por todos os formados. 

No caso de outros cursos somente elabora a ata de retirada 

de certificados. 

4.2 Compete à Comissão de formatura: 

a) Realizar reuniões com os formandos e manter o 

representante da instituição informado das decisões; 

b) Agendar e comunicar, o horário e local da formatura à direção 

com no mínimo de 03 (três) meses de antecedência; 
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c) Escolher e convidar o paraninfo, patrono, nome de turma 

(opcional) e os homenageados (opcional);  

d) Nomear o (a) orador (a) da turma, juramentista e responsáveis 

pelas homenagens. No caso de outros cursos somente 

nomear orador (a) da turma; 

e) Determinar o mestre de cerimônias para conduzir a 

solenidade de formatura; 

f) Locar o local para a solenidade, bem como, decidir referente 

à confraternização, decoração, som, projeção, músicas, fotos 

e a filmagem (opcional); 

g) Reservar lugares para familiares e homenageados, no local da 

formatura e da confraternização; 

h) Responsabilizar-se pela locação de becas, capelos e canudos e 

também pela beca do paraninfo. No caso de outros cursos não 

é obrigatório; 

i) Confeccionar os convites, submetê-los a aprovação da direção 

e entregá-los com 30 (trinta dias) de antecedência para que a 

instituição possa remetê-los às autoridades em tempo hábil; 

j) Caso a Comissão decida por uma produtora de eventos, é de 

responsabilidade da comissão os encargos contratuais com a 

produtora.  A Direção Geral da FLT deverá ser informada e as 

normas deste manual seguidas. 
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5. CONVITES 

A confecção e o modelo do convite ficam a critério da 

comissão de formatura, porém deverá ser submetido à revisão e 

apreciação da Direção Geral e da Secretaria Acadêmica. A entrega dos 

convites é de responsabilidade dos formandos. A FLT também solicita 

uma quantidade de convites, para uma relação específica de 

convidados. 

Os seguintes dados devem constar no convite: 

a) Nome do Curso; 

b) Nome da IES: Faculdade Luterana de Teologia; 

c) Ano de conclusão; 

d) Local da cerimônia religiosa e da formatura; 

e) Data e horário; 

f) Nome completo e cidade de nascimento dos formandos (as); 

g) Nome completo dos professores da turma; 

h) Nome do Diretor Geral, Vice-Diretor, Diretor de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, Coordenador de Curso, Patrono, 

Paraninfo, Orador, Juramentista e homenageados; 

i) Opcionais: agradecimentos e homenagens (Deus, família, 

mestres, amigos, FLT, entre outros). 
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6. CERIMONIAL 

A assessoria para organizar o cerimonial, caso não seja 

contratada por uma produtora particular, pode ser de 

responsabilidade de um (a) representante da FLT. 

Todos os formandos devem participar do ensaio geral, em 

data previamente agendada, realizado, obrigatoriamente no local da 

solenidade. Também é importante a participação do paraninfo, do 

mestre de cerimônia, do responsável do som e da projeção. 

As solenidades de colação de grau devem ser organizadas 

conforme orientações estabelecidas neste manual. 

É vedada a participação do estudante de forma simbólica. 

7. CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS 

 O culto de ação de graças é um momento celebrativo dos 

formandos, da instituição e dos seus familiares. Ele antecede à 

cerimônia de colação de grau, sendo realizado, de preferência no 

mesmo local em que haverá a colação de grau. Os seguintes critérios 

deverão ser observados ao se planejar o culto de ação de graças: 

a) Estabelecer uma equipe litúrgica entre os formandos e 

representantes da FLT, que terão a tarefa de organizar o culto 

em conjunto; 

b) A equipe litúrgica deverá escolher, em consentimento dos 

formandos e da FLT, um celebrante para o culto, que poderá 
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ser um dos docentes da FLT, ou algum ministro (pastor ou 

missionário) da comunidade. A tarefa deste celebrante será 

de presidir o culto de ação de graças; 

c) A equipe litúrgica deverá escolher, em consentimento dos 

formandos e da FLT, um pregador para o culto, que poderá ser 

um dos docentes da FLT, ou algum ministro (pastor ou 

missionário) da comunidade. A tarefa deste pregador é trazer 

a pregação da Palavra de Deus, no culto de ação de graças, 

podendo ter como base o versículo lema dos formandos; 

d) A equipe litúrgica deverá, juntamente com o celebrante e o 

pregador, elaborar a liturgia a ser usada no culto de ação de 

graças. Um modelo de liturgia para culto de ação de graças em 

contextos de formaturas, é apresentado em anexo deste 

manual (Apêndice – Modelo 3); 

e) A equipe litúrgica deverá se preocupar em constituir um grupo 

de canto, ou banda, para acompanhar os hinos. Também a 

projeção dos hinos, ou a confecção de alguma folha impressa 

com os hinos é de responsabilidade da equipe litúrgica. Os 

próprios formandos podem compor esse grupo musical, que 

acompanha as músicas no culto; 

f) A equipe litúrgica pode envolver, juntamente com o 

celebrante escolhido, formandos para auxiliar na liturgia do 
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culto, com orações, leituras bíblicas ou outros elementos da 

liturgia utilizada; 

g) A equipe litúrgica pode decidir, juntamente com o celebrante 

e com o aval da FLT, o destino da oferta de gratidão, que será 

recolhida durante o culto. Recomenda-se, que a oferta seja 

destinada para alguma obra missionária de conhecimento dos 

formandos; 

h) A equipe litúrgica pode decidir se haverá a celebração da Ceia 

do Senhor durante o culto de ação de graças, desde que se 

observe o horário do culto em relação ao início da cerimônia 

de colação de grau, bem como se a ceia será partilhada apenas 

entre os formandos, ou com a comunidade toda reunida; 

i) A equipe litúrgica deverá apresentar a proposta do culto de 

ação de graças à direção da FLT com duas semanas de 

antecedência ao evento. 

8. PROTOCOLO 

O protocolo é fornecido pela FLT e deve seguir os seguintes 

critérios, confira também o modelo 1 (Ensino Superior) e modelo 2 

(Outros Cursos) no item 13 (apêndice) deste manual: 

a) Abertura por parte do mestre de cerimônia; 

b) Composição da mesa de autoridade; 

c) Entrada dos formandos com o paraninfo; 
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d) Oração -  preferencialmente por um pastor ou missionário; 

e) Abertura solene por parte do diretor geral da FLT; 

f) Hino Nacional; 

g) Juramento. No caso de outros cursos não é obrigatório; 

h) Outorga de grau individual – assinatura da ata; 

i) Discurso do orador (a) da turma;  

j) Discurso do paraninfo; 

k) Homenagens (opcional); 

l) Discurso do representante da IECLB; 

m) Discurso do representante da mantenedora; 

n) Discurso do diretor da FLT; 

o) Música e Vídeo (opcional); 

p) Encerramento por parte do diretor geral da FLT; 

q) Encerramento por parte do mestre de cerimônia; 

r) Saída dos Formados. 

9. PARTICIPANTES 

9.1 São presenças obrigatórias: 

a) Diretor Geral da FLT ou representante; 

b) Presidente da Mantenedora ou representante. No caso de 

outros cursos não é obrigatório; 

c) Coordenador do Curso ou representante; 

d) Formandos. 
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9.2 São presenças recomendadas: 

a) Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

b) Autoridade Eclesiástica ou representante; 

c) Autoridades Civis ou representante; 

d) Professores; 

e) Colaboradores; 

f) Família dos formandos. 

10. PRONUNCIAMENTOS 

Algumas personalidades têm voz obrigatória durante a 

solenidade de formatura, destacam-se: 

10.1 Presidente da mesa de autoridades:  

Compete ao Diretor Geral ou representante legal, o qual, de acordo 

com as atribuições regimentais inicia e encerra a sessão solene, 

outorga o grau a cada formando, e faz uso da palavra de 5min. a 

10min. No caso de outros cursos somente inicia, encerra a sessão e 

faz o uso da palavra; 

10.2 Juramentista:  

Compete a um dos formandos da turma, dirige-se ao púlpito e, solicita 

aos colegas formandos para ficarem em pé (com o braço direito 

estendido), ele lê o juramento, (também com o braço direito 

estendido), e no final todos respondem: Sim, com auxílio de Deus. A 

IES irá disponibilizar um modelo do juramento, podendo este 
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também ser elaborado pelos formandos, e submetido a aprovação da 

direção. No caso de outros cursos não é obrigatório; 

10.3 Orador:  

Os estudantes devem designar um formando para discursar em nome 

da turma, geralmente quem se destacou durante o curso, com boa 

dicção e comunicativo. Ele escreve o discurso e submete-o à comissão 

de formatura, faz uso da palavra de 5min. a 10min.; 

10.4 Paraninfo:  

Trata-se em geral de uma pessoa de notório saber acadêmico, 

personalidade destacada no âmbito científico da área dos formandos 

(padrinho da turma), podendo ou não pertencer à Instituição. A 

escolha deve, na medida do possível, ser acordada entre a turma pela 

comissão de formatura.  O paraninfo acompanha os formandos na 

entrada e faz uso da palavra, de 5min. a 10min.;  

10.5 Presidente da Mantenedora:   

Designado pela mantenedora ou direção da FLT, faz uso da palavra 

(de 5min. a 10min.). No caso de outros cursos não é obrigatório; 

10.6 Pastor Sinodal ou seu representante:   

Designado pela igreja, faz o uso da palavra de 5min. a 10min. No caso 

de outros cursos não é obrigatório; 
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10.7 Diretor Executivo da MEUC ou seu representante:  

Designado pela Missão Evangélica União Cristã, faz uso da palavra de 

5min. A 10min. No caso de outros cursos não é obrigatório. 

10.8 Prefeito ou seu representante oficial:   

Designado pela prefeitura, faz o uso da palavra de 5min. a 10min. No 

caso de outros cursos não é obrigatório; 

11. HOMENAGEADOS 

Os homenageados são pessoas que no cotidiano das relações 

acadêmicas e administrativas, tiveram mais proximidade e afinidade 

com a turma de formandos, e por isso mereceram o reconhecimento 

e gratidão da mesma. Estes, não realizam discurso durante a 

cerimônia de colação de grau ou somente de formatura. 

11.1 Patrono 

Trata-se de um professor homenageado pela turma com 

referência profissional, significa que tem o seu trabalho e estudo 

reconhecido e admirado pela nova geração de profissionais que se 

formam.   

11.2 Nome de turma  

O nome de turma, é opcional e geralmente é um professor ou 

profissional da área, que, através de seu exemplo ou prática docente, 
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inspirou os formandos e agora é homenageado emprestando seu 

nome. 

11.3 Amigos da turma 

É uma escolha opcional, pode ser uma ou no máximo duas 

pessoas, que a turma considere o vínculo de amizade. 

12. RECOMENDAÇÕES 

Cabe a secretaria acadêmica a distribuição deste manual na 

primeira reunião da comissão de formatura. 

A comissão de formatura comunica, por documento escrito e 

protocolado na secretaria acadêmica, todos os escolhidos que 

compõe o roteiro da solenidade de formatura e do culto de ação de 

graças.  

É interessante inserir o nome dos formandos na foto do convite, 

assim os convidados podem reconhecer o nome à pessoa. 

A contribuição financeira da FLT, deverá ser acordada com a 

Direção Geral. 
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13. APÊNDICE 

13.1 Modelo 1 -  Roteiro para Solenidade de Formatura Ensino Superior 

FORMATURA ANO/SEMESTRE 
Bacharelado em Teologia 

Local – data - horário 
1- Abertura (Mestre de cerimônia) 

Boa noite senhoras, senhores e autoridades aqui presentes. É com grande 
satisfação que estamos hoje, (data), reunidos para a solenidade de formatura do 
curso Bacharelado em Teologia da Faculdade Luterana de Teologia – FLT. 

A FLT foi criada como resultado da preocupação da direção da Missão 
Evangélica União Cristã, com a formação de obreiros e líderes para as comunidades. 
Em 1994, a FLT obteve o reconhecimento da Igreja de Confissão Luterana para o 
seu curso de Bacharelado em Teologia, ampliando assim as opções de ministério 
dos seus egressos. Em 2001 o MEC, Ministério da Educação e Cultura, autorizou o 
funcionamento do curso de Bacharelado em Teologia. Os anos de 2005 e 2006 
foram muito importantes para a trajetória da FLT. Como resultado de intensos 
processos de adequação acadêmica e administrativa e do empenho intensivo dos 
professores e funcionários, a FLT obteve o reconhecimento de seu curso de 
Bacharelado em Teologia pelo MEC, através da Portaria 577 de 23 de fevereiro de 
2006. 

Atualmente a FLT mantém, além do Curso de Bacharelado, Curso de 
Especialização Lato Sensu, Curso Superior Sequencial de Complementação de 
Estudos, Cursos de Pós-Graduação e Atividades de Extensão. 

Desde sua fundação, foram muitas as pessoas preparadas para o ministério, 
graças ao empenho tanto dos professores, funcionários, como de comunidades e 
entidades mantenedoras. Registramos aqui o nosso agradecimento a Deus e a 
todos os que se envolveram nesse projeto. 
2- (Mestre de cerimônia): Dando continuidade a este ato solene, convidamos neste 
momento, as seguintes autoridades para comporem a mesa: 

 Diretor Geral da FLT 

 Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão da FLT 

 Coordenador do Curso de Bacharelado em Teologia da FLT  

 Presidente da Missão Evangélica União Cristã – MEUC 

 Presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil - IECLB 

 Presidente da Mantenedora União Cristã – Associação Social e Educacional 
Saudamos também os homenageados (as): 

 Patrono (a) 

 Nome da turma 
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 Amigo (a) da turma 
3- (Mestre de cerimônia). Neste momento, convidamos o Paraninfo da Turma 
(nome) para conduzir a este recinto, os formandos do Curso de Bacharelado em 
Teologia (ano). 
4- (Mestre de cerimônia). Convido neste instante o/a (nome) para proferir uma 
oração. 
5- (Mestre de cerimônia): Neste momento passo a palavra para o presidente da 
mesa, o (nome) Diretor Geral da FLT  

Diretor Geral: como diretor da Faculdade Luterana de Teologia e usando 
das atribuições que me concedem o Regimento Interno da FLT, dou por 
aberta esta sessão solene de formatura do curso de Bacharelado em 
Teologia”. 

6- (Mestre de cerimônia). Convido a todos, para que em pé, acompanhem a 
execução do Hino Nacional. (Podem sentar)  
7- (Mestre de cerimônia). Convido, neste momento, o formando da Turma, (nome) 
para proferir os votos: 
“Alegres e agradecidos pelo amor de Cristo e pela redenção comprada com Seu 
sangue, dedicamos a Ele o que somos e aprendemos. Neste dia Lhe prometemos 
nosso serviço. Onde e quando Ele precisar de nós. Consagramos ao Deus trino: 
Nossos pés para irem ao encontro dos necessitados em suas dores; 
Nossas mãos para servirem ao nosso próximo com alegria; 
Nossos lábios para proclamarem o Evangelho do amor de Deus;  
Nossas vozes para cantarem louvores ao Senhor; 
E nossa vida para cumprir a sublime tarefa de convidar as pessoas à eterna 
comunhão com ELE. ” 
8- (Mestre de cerimônia). Dando continuidade a este ato solene, faremos agora a 
chamada dos formandos para colarem grau: (música opcional) 
(Nome do formando e dos pais)    
Diretor Geral: Na qualidade de Diretor da Faculdade Luterana de Teologia e 
fazendo uso de minhas atribuições regimentais, venho conferir-lhe neste ato solene 
o grau de Bacharel(a) em Teologia.   

9- (Mestre de cerimônia).  O formando (nome), orador da turma, fará neste 
momento o uso da palavra. 
10- (Mestre de cerimônia). O Paraninfo da Turma, (nome) fará neste momento o 
uso da palavra. 
11- (Mestre de cerimônia). Convido o Presidente da MEUC, (nome) para fazer uso 
da palavra. 
12- (Mestre de cerimônia). Convido neste momento o (nome), excelentíssimo 
Prefeito Municipal de São Bento do Sul, para fazer uso da palavra.  
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13- (Mestre de cerimônia). Convido neste momento o Diretor Geral da Faculdade 
Luterana de Teologia, para fazer uso da palavra. 
14- (Mestre de cerimônia). Neste momento solene os formados: (nomes) do Curso 
de Bacharelado em Teologia, farão suas homenagens. 
16- (Mestre de cerimônia). Convoco, neste momento, o Diretor Geral (nome) para 
encerrar esta solenidade.  
(Diretor Geral): Eu, (nome), diretor geral da Faculdade Luterana de Teologia, dou 
por encerrada esta sessão solene de colação de grau do Curso de Bacharelado em 
Teologia – ANO. 
17- (Mestre de cerimônia). Convido os formados, para que finalizem esta 
solenidade com o vídeo da turma. 
18- (Mestre de cerimônia). Agora, os Bacharéis em Teologia, comunicam que 
receberão os cumprimentos neste recinto.  
Agradecemos a presença de todos e desejamos um (de acordo com horário)! 

13.2 Modelo 2 -  Roteiro para Solenidade de Formatura Outros Cursos 

SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO   
ANO/SEMESTRE 

Curso:  
Local – data - horário 

1- Abertura (Mestre de Cerimônia): 
Boa noite senhoras, senhores e autoridades aqui presentes. É com grande 

satisfação que estamos aqui reunidos hoje, (data), para a solenidade de conclusão 
do (Curso), da Faculdade Luterana de Teologia - FLT.  

A FLT foi criada como resultado da preocupação da direção da Missão 
Evangélica União Cristã, com a formação de obreiros e líderes para as comunidades. 
Em 1994, a FLT obteve o reconhecimento da Igreja de Confissão Luterana para o 
seu curso de Bacharelado em Teologia, ampliando assim as opções de ministério 
dos seus egressos. Em 2001 o MEC, Ministério da Educação e Cultura, autorizou o 
funcionamento do curso de Bacharelado em Teologia. Os anos de 2005 e 2006 
foram muito importantes para a trajetória da FLT. Como resultado de intensos 
processos de adequação acadêmica e administrativa e do empenho intensivo dos 
professores e funcionários, a FLT obteve o reconhecimento de seu curso de 
Bacharelado em Teologia pelo MEC, através da Portaria 577 de 23 de fevereiro de 
2006. 

Atualmente a FLT mantém, além do Curso de Bacharelado, Curso de 
Especialização Lato Sensu, Curso Superior Sequencial de Complementação de 
Estudos, Cursos de Pós-Graduação e Atividades de Extensão. 

O (Curso) tem como objetivos: 
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 Criar espaços que oportunizem ao estudante o aprofundamento na 
vivência da fé em Jesus Cristo;  

 Auxiliar a viver a fé cristã em comunhão com outras pessoas - a 
começar pelo campus da FLT;  

 Motivar e capacitar para o serviço nas diferentes áreas da 
comunidade cristã; 

 Estimular para ser uma testemunha do Evangelho de Deus em Jesus 
Cristo; 

 Abrir o horizonte para o trabalho missionário, diaconal o que inclui o 
serviço/atendimento a pessoas que carecem de cuidado especial e 
individualizado e evangelístico, explorando recursos da música e 
viabilizando conhecimento de novas realidades e desafios sociais; 

 Evidenciar a relevância e urgência de viver de forma honesta e 
transparente na sociedade em que está inserido/a. 

2- (Mestre de Cerimônia): convido neste momento, as seguintes autoridades 
para comporem a mesa: 

 Diretor Geral da Faculdade Luterana de Teologia 

 Coordenador do (Curso) 

 Presidente da Missão Evangélica União Cristã – MEUC 

 Amigo da Turma (opcional)  
3- (Mestre de Cerimônia):  neste momento, o paraninfo da Turma, (nome) 

conduzirá os formandos e concluintes de disciplinas isoladas, a este 
recinto. (Música) 

4- (Mestre de Cerimônia):  convido, o (nome) para que faça neste momento 
uma oração.  

5- (Mestre de Cerimônia):  convido a todos, para que em pé, acompanhem a 
execução o Hino Nacional Brasileiro. 

6- (Mestre de Cerimônia):  dando continuidade, faremos agora a chamada 
dos estudantes para que recebam seus certificados de conclusão ou 
declarações de disciplinas cursadas, do (Curso):  
(Músicas individuais) 
Nome completo dos formandos e dos pais. 

7- (Mestre de Cerimônia):   faremos agora a chamada dos estudantes para 
que recebam seus certificados de conclusão ou declarações de disciplinas 
cursadas, do (Curso): 
(Músicas individuais): 
Nome completo dos estudantes e dos pais. 

8- (Mestre de Cerimônia): ouviremos neste momento o (o coral) com a 
música: eu não volto atrás. 
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9- (Mestre de Cerimônia): neste momento a formado (nome) orador da 
turma, fará o discurso. 

10- (Mestre de Cerimônia): a estudante (nome) fará as homenagens para os 
Pais, familiares e mantenedores. (Música e rosas para os pais). 

11- (Mestre de Cerimônia): o estudante (nome) fará as homenagens aos 
Docentes e Colaboradores da FLT (terá entrega de presentes para 
professores) 

12- (Mestre de Cerimônia):  neste momento a estudante (nome) fará as 
homenagens aos amigos e namorados. 

13- (Mestre de Cerimônia):  o estudante (nome) fará o agradecimento a Deus.  
14- (Mestre de Cerimônia):  agora, vamos assistir o vídeo de apresentação do 

(teatro). 
15- (Mestre de Cerimônia): dando continuidade, o Paraninfo da Turma, 

professor (nome) fará neste momento o uso da palavra. 
16- (Mestre de Cerimônia): ouviremos agora, o amigo da turma (nome). 
17- (Mestre de Cerimônia):  ouviremos agora o (nome) – Coordenador do 

(Curso). 
18- (Mestre de Cerimônia): ouviremos neste momento as palavras do (nome), 

presidente da Missão Evangélica União Cristã – MEUC. 
19- (Mestre de Cerimônia):  neste momento o estudante (nome), presidente 

do Diretório Acadêmico - DAC da FLT, fará o uso da palavra. 
20- (Mestre de Cerimônia): ouviremos agora o (nome), Diretor da Faculdade 

Luterana de Teologia. 
21- (Mestre de Cerimônia):  ouviremos agora a (música) 
22- (Mestre de Cerimônia):  chamamos neste momento o (nome) para nos 

dirigir a oração final.  
23- (Mestre de Cerimônia): A Faculdade Luterana de Teologia e em especial 

os concluintes do (Curso) agradecem a presença de todos nesta solenidade 
de formatura. Vamos conferir agora o vídeo de encerramento, após o 
vídeo estão todos convidados para o coquetel neste recinto. Obrigado e 
Boa Noite a todos!!!!!! 

13.3 Modelo 3 - Culto de Ação de Graças 

Faculdade Luterana de Teologia - FLT 
Formatura Bacharelado em Teologia ANO 

Culto de Ação de Graças 
Data 

- Prelúdio e Entrada dos Formandos: [Apresentação musical instrumental, ou 
coral] 
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- Acolhida [celebrante]: “Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em 
mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te 
esqueças de nem um só de seus benefícios” (Sl 103.1-2) – Ou outro versículo. Pode-
se usar também o lema da semana, ou do dia, que se encontra no Livro das Senhas 
Diárias. 
Com estas palavras do Salmista queremos saudar cordialmente e de forma especial 
os Formandos do Curso de Bacharelado em Teologia da Faculdade Luterana de 
Teologia – FLT, bem como seus familiares e amigos aqui presentes. Com alegria 
queremos também saudar os Professores e funcionários da FLT, bem como toda a 
comunidade aqui reunida neste culto de gratidão e de louvor a Deus. 
- Saudação Trinitária [celebrante]: Nós celebramos esse culto de ação de graças em 
nome do Deus triúno, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 
Porque estamos diante do Senhor que nos chamou, capacitou e nos envia e porque 
este mesmo Senhor está presente entre nós, convido a cantarmos juntos e 
louvarmos ao Senhor com o hino: 
- Hino Comunitário: [hino de gratidão e que fala da presença de Deus em sua 
comunidade. A escolher pela equipe litúrgica] 
- Oração de Confissão de pecados [celebrante]: Senhor, nosso Deus e nosso Pai. 
Chegamos em tua presença neste momento, reconhecendo que somos pecadores. 
Passamos vários anos de nossa vida estudando e nos preparando para falarmos de 
ti e de tua Palavra. Nem sempre fomos fiéis a ti. Nem sempre falamos, como 
teólogos, o que é correto sobre ti e sobre a tua Palavra. Muitas vezes, caímos na 
tentação de ouvir e pregar a tua palavra apenas para os outros, sem permitir que 
essa palavra tocasse o nosso próprio coração. Quantas vezes, deixamos de meditar 
na tua Palavra e vivemos de qualquer jeito, sem nos percebermos, que estávamos 
nos distanciando de ti, mesmo estudando a teologia. Perdão também, Senhor, 
quando tantas e tantas vezes, não tivemos compaixão do nosso colega, dos que 
estavam próximos de nós. Ajuda-nos a te amar acima de tudo. Ajuda-nos a amar ao 
nosso próximo como a nós mesmos. Tenha compaixão de nós, para que possamos 
anunciar a tua Palavra não apenas da boca para fora, mas com o coração cheio de 
alegria e com temor e tremor, Perdoa-nos, para que possamos proclamar o teu 
evangelho adiante, consolar os necessitados, carregar os fardos dos cansados e 
ajudar a edificar a tua Igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor! Amém! 
- Hino Comunitário: [hino de confissão dos pecados. A escolher pela equipe 
litúrgica]. 
- Palavras de Absolvição [celebrante]: Cita-se um versículo bíblico e se anuncia aos 
formandos e à comunidade o perdão dos pecados. 
- Hino Comunitário: [hino de gratidão pelo perdão, ou de absolvição. A escolher 
pela equipe litúrgica] 
- Leitura Bíblica: [celebrante ou formandos] 
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Texto do Antigo Testamento: 
Texto do Novo Testamento: 
- Hino comunitário: [hino que prepara para a pregação da Palavra. A escolher pela 
equipe litúrgica]. 
- Pregação [Pregador] 
- Hino comunitário: [hino que reforça o tema da pregação. A escolher pela equipe 
litúrgica, de preferência, ouvindo a sugestão, específica neste caso, do pregador]. 
- Confissão de Fé [celebrante]: Queremos em resposta a essa palavra que ouvimos, 
confessar a nossa fé, juntamente com toda a cristandade no céu e na terra, com as 
palavras do Credo Apostólico. 
- Oração Final de Intercessão [celebrante e/ou formandos] 
- Pai Nosso [celebrante] 
- Bênção [celebrante]: Queremos permanecer em pé para recebermos a bênção do 
nosso Deus: “O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu 
rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto, 
e vos dê a paz”. Amém. 
- Envio [celebrante]: Vão e proclamem o Evangelho! Vão na paz para servir e amar 
a Deus e o próximo em nome de Cristo. 
- Hino: [hino comunitário, ou instrumental, ou coral, ou uma apresentação dos 
formandos] 
- Saída dos formandos: Os formandos devem fazer sua saída do culto, para logo em 
seguida trocarem de roupa e colocarem as becas, para a cerimônia de colação de 
grau (que provavelmente acontece no mesmo local do culto). Durante a saída dos 
formandos, pode-se tocar uma música instrumental, ou uma apresentação do coral. 


