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Boa noite a Todos (as), 

“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu”. 

Estou irradiante por hoje ser a nossa formatura. Que honra ser a oradora da turma! 

 Nossa jornada até aqui foi desafiadora. Juntos estudamos, aprendemos, rimos e 

choramos. Vivenciamos desde a alegria do nascimento de um bebê da amiga que não 

podia gerar filhos, até o sabor amargo do luto. Infelizmente perdemos o nosso amigo 

índio, Gabriel Kaje, e sofremos juntos à dor de colegas que perderam familiares 

queridos. Os vínculos construídos entre nós extrapolaram os limites acadêmicos e nos 

tornaram amigos!  

Me lembro do primeiro dia de aula, assim que chegamos na faculdade. Tudo era novo! 

Cada um trazia consigo uma caixa com suas convicções, verdades, inseguranças, 

dúvidas e medos. Uma única turma, mas, um tão diferente do outro.  

Através do respeito, as nossas diferenças passaram a ser a ponte de conexão para 

conhecer e crescer com a caixa do outro. Ousamos a aprender com as diferenças e 

limitações do outro. Decidimos quebrar nossos tabus com a gentileza e o mundo do 

outro. A sala de aula se tornou o nosso espaço de aprendizado, diálogo e escuta. 

Desconstruímos e nos reconstruímos. Foi difícil, mas não impossível!  

Cada módulo concluído era uma vitória. As disciplinas nos conduziam além da caixa. 

Todo fim de semestre a nossa caixa se tornava cada vez menor. E hoje, ao final do 

curso, já não somos mais os mesmos! Crescemos como pessoa e no nosso ministério. A 

caixa que trazíamos passa a ser o nosso testemunho de vida, mas ela não nos limita 

mais. Que bom que saímos da caixa! Nosso foco passou a ser a Missão de Deus! E a 

Missão é muito grande para caber naquela caixinha tão pequena cheia de verdades 

individuais.   



Também quero destacar o empenho e dedicação dos colegas que cursaram a graduação 

em teologia por EAD. Distância superada e hoje concluem o curso com muita disciplina 

e dedicação. Se dividir entre as atividades diárias e o mundo acadêmico virtual, não é 

fácil, mas vocês venceram! Valeu a pena o esforço, prova disso é estarmos hoje aqui! 

Noite de vitória e comemoração!  

Somos gratos aos professores e aos colaboradores da instituição que nos acolheram e 

escolheram estar conosco nessa transformação integral. Eles foram os instrumentos que 

Deus utilizou para o nosso crescimento e amadurecimento.  

Os professores, além de mestres, se tornaram nossos amigos e pastores, sempre 

cuidando de cada um de nós. Obrigada por tanto conhecimento. Obrigada por cada 

aconselhamento. Obrigada por acreditarem em nós, mesmo quando nós mesmos já não 

acreditávamos mais. Obrigada por sempre estarem ali!    

A FTSA nos ofereceu conhecimento acadêmico, nos apresentou ferramentas práticas e 

nos proporcionou um suporte emocional. Ela nos preparou para servir no Reino de 

Deus. Ela despertou o amor pela missão integral! E agora, não pararemos porque esse 

propósito nos manterá vivos e ativos.   

Quer um conselho: Nunca se acomode! Se apaixone diariamente pelo Eterno e por sua 

Missão. Pratique a missão integral! 

E quando se abalar, não desista! No dia mau se lembre: O amor de Deus e a Sua graça te 

fará suportar! Traga à memória aquilo que te trás esperança e se recorda que a cada 

manhã as misericórdias se renovam! 

Há dois anos esperamos ansiosos por esse momento. A pandemia não limitou tudo o 

que Deus preparou para nós! Até aqui o Senhor nos ajudou! Seja alegre, celebre e que o 

nome do Senhor seja glorificado, porque foi para isso, e por isso, que chegamos até 

aqui! Tudo para a Glória de Deus!  

Parabéns, formandos (as)!  

 

 


