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Senhor nosso Deus, foste Tu que nos ensinaste que nada é impossível, 

que perante qualquer dificuldade quem acredita no teu amor encontrará o 

caminho da superação. Assim, meu Deus, a Ti dedicamos e agradecemos 

por mais esta conquista! Pela tua graça e infinita generosidade hoje 

estamos aqui celebrando este grande momento. Nunca duvidamos que 

seríamos   capazes, pois em todo instante sentimos tua mão a nos 

amparar e teu amor a nos guiar. Deus, te agradecemos com o coração 

cheio de alegria! 

Aos nossos familiares, professores, amigos e colegas! Depois de uma 

longa caminhada chegamos ao final, alcançamos a nossa meta. Estamos 

todos de parabéns pela formatura.  E neste momento tão especial das 

nossas vidas, em que todas as possibilidades se apresentam à nossa 

frente, queremos dedicar uma palavra de homenagem e agradecimento a 

todos que estiveram ao nosso lado durante esses anos. A vocês, um 

especial agradecimento por terem feito parte desta luta, por terem nos 

apoiado, pois sem vocês não teríamos chegado até aqui. A todos 

desejamos as maiores felicidades e muito sucesso e de coração 

desejamos que a vida nunca nos afaste totalmente uns dos outros. 

Aos nossos queridos pais, (alguns já se encontra na Glória celeste), hoje 

é um dos dias mais importantes da nossa vida. Hoje, cumprimos mais 

uma missão e temos muito ou tudo a agradecer a vocês. 

  Vocês vieram preparando o nosso caminho, desde que nascemos, 

para que esse grande dia chegasse. 

Vocês se sacrificaram, se dedicaram, abdicaram de tempo e de muitos 

projetos pessoais para que tivéssemos a oportunidade de estudar e de 

ter uma boa formação. Devemos tudo que somos a vocês, e se sentimos 



orgulho de nós mesmos e do lugar onde chegamos, é porque sabemos 

que vocês vieram segurando a nossa mão. Agradecemos a vocês pela 

vida que nos deram, e por serem os melhores pais do mundo. Dedicamos 

este título a vocês. Obrigado! Sem vocês, nada disso seria possível. 

Amamos muito vocês! 

Ao nosso Patrono, o reverendíssimo Sacerdote, diretor de estudos e 

professor Mestre Pe. Harlley Caldeira Mourão, nossas congratulações por 

sua cordialidade e profissionalismo! Sempre nos instruiu, acompanhou e 

nos lapidou quando preciso foi para que chegássemos até aqui! Nosso 

muito obrigado padre Harlley. 

Dirigimo-nos também com singular atenção ao nosso Paraninfo, também 

professor Mestre desta instituição, o Padre Geraldo Pedro da Silva a 

quem homenageamos por sua singela atuação e tamanha disponibilidade 

em nos instruir como também em nos guiar por um caminho de doação, 

de amor e sobretudo de fraternidade! Te escolhemos como Paraninfo pelo 

seu belíssimo gesto diário de Oração, de paciência, de dedicação, de 

singeleza, de diálogo e muitas outras qualidades que se fossemos 

enumerar passaríamos longos minutos. Muitíssimo obrigado padre 

Geraldo Pedro, desejamos que siga sempre no bom propósito do Reino 

do Pai celestial.  

Por fim, a todos os nosso colegas, irmãos seminaristas e alunos que aqui 

vivenciamos e que juntos fomos guerreiros nesta luta. Sempre podemos 

contar com a presença, a companhia, de todos vocês! Que o Senhor e 

Nosso Deus nos abençoe hoje e sempre!  


