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Culto em Ação de Graças

A Faculdade Ari de Sá parabeniza os Formandos de 2020
e agradece a Deus por essa vitória.

Data: 22 de Janeiro (sexta-feira)

Horário: 19h

Pois Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.
A Ele seja a glória para sempre! Amém.

(Romanos 11: 36)
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1. Acolhida1. Acolhida
Comentarista

Irmãos e irmãs, neste nosso encontro fraterno, demos graças nosso encontro fraterno, demos graças 
a Deus pelo término de curso de nível superior desses formandosa Deus pelo término de curso de nível superior desses formandos. 
Esta conclusão não é um ponto de chegada, e sim uma etapa na 
caminhada, uma breve parada para agradecer antes de partir para 
outras conquistas.

Celebremos este momento com alegria, porque celebrar é 
ter a esperança de um mundo mais feliz e mais pacífico, é apostar 
na força e na capacidade dos jovens de transformar a sociedade.

Que a luz da Palavra de Deus acompanhe e sustente nossos passos!
Com alegria, recebamos o Pastor Carlos Dantas.

2. Saudação2. Saudação

3. Louvores de adoração3. Louvores de adoração

Rei
Louvor Videira

Veja o céu e contemple toda a glória de Deus 
Ouça o vento trazendo o som da Sua doce voz. 
Toda terra O louva por tudo o que fez 
O nosso Rei, é o Rei dos reis 

Eu cantarei, Tu és meu Rei 
Minhas mãos eu levantarei 
Declararei, Tu és meu Rei 
Para sempre Te adorarei
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Teu Amor não Falha
 Nívea Soares

Nada vai me separar
Mesmo se eu me abalar
Teu amor não falha
Mesmo sem merecer
Tua graça se derrama sobre mim
Teu amor não falha
Tu és o mesmo pra sempre
Teu amor não muda
Se o choro dura uma noite
A alegria vem pela manhã
Se o mar se enfurecer
Eu não tenho o que temer
Porque eu sei que me amas
Teu amor não falha
Jesus, Jesus
Se o vento é forte e profundo o mar
Tua presença vem me amparar
Teu amor não falha
Jesus, difícil é o caminhar
Nunca pensei que eu fosse alcançar
Mas Teu amor não falha
E nunca falhará
Pois Tu és o mesmo pra sempre
Teu amor não muda
Se o choro dura uma noite
A alegria vem pela manhã
Se o mar se enfurecer
Eu não tenho o que temer
Porque eu sei que me amas
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Teu amor não falha
Pois Tu és o mesmo pra sempre
Teu amor não muda
Se o choro dura uma noite
A alegria vem pela manhã

Se o mar se enfurecer
Eu não tenho o que temer
Porque eu sei que me amas
Teu amor não falha
Jesus, Jesus
Teu amor não falha

Tu fazes que tudo coopere para o meu bem
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem
Sim, Tu fazes que tudo coopere para meu bem
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem

Pois Tu és o mesmo pra sempre
Teu amor não muda
Se o choro dura uma noite
A alegria vem pela manhã

Se o mar se enfurecer
Eu não tenho o que temer
Porque eu sei que me amas
Teu amor não falha
Jesus, Jesus
Teu amor não falha
Jesus
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Doce Amor
Louvor Videira

Deu esperança ao meu coração
Trouxe alívio pra minha dor
Deu direção aos meus olhos, Senhor
Teu amor me transformou
Jesus, santo é o Teu nome
Cristo, meu Salvador
Minhas mãos levanto, me rendo a Ti
Tudo o que sou é Teu
Deu esperança ao meu coração
Trouxe alívio pra minha dor
Deu direção aos meus olhos, Senhor
Teu amor me transformou
Teu amor me transformou
Jesus, santo é o Teu nome
Cristo, meu Salvador
Minhas mãos levanto, me rendo a Ti
Tudo o que sou é Teu (2x)
Me aceitas como sou
Me recebes como estou
Tua cruz me revelou
Tão doce amor
O que eu era, já não sou
Tua graça me alcançou
Tua cruz me revelou
Tão doce amor (2x)
Tão doce amor
Tão doce amor
Tão doce amor
Jesus, santo é o Teu nome
Cristo, meu Salvador
Minhas mãos levanto, me rendo a Ti
Tudo o que sou é Teu (2x)
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4. Pregação da Palavra4. Pregação da Palavra

5. Ofertas ao Senhor5. Ofertas ao Senhor
Comentarista

Cada um de nós é importante nos planos de Deus. Recebemos 
de Deus muitos dons e muitas graças. Como reconhecimento, 
vamos apresentar nossas alegrias e nossas esperanças, nossas lutas 
e nossos planos futuros. Enfim, ofertemos tudo o que temos e tudo 
o que somos.

LIVROS

Ofertamos a Deus, nossos livros, símbolo do conhecimento, 
instrumento de aprendizagem e fonte de sabedoria.

DIPLOMA

Ofertamos a ti, Senhor, nossos diplomas como símbolo de 
nossas conquistas na vida acadêmica e o reconhe-cimento de nossas 
potencialidades intelectuais.

ROSAS

Ofertamos a ti, Senhor, rosas que simbolizam o nosso 
compromisso em construir um mundo cheio de PAZ, onde 
prevaleçam a SOLIDARIEDADE, a AMIZADE e o RESPEITO.
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6. Louvor da oferta6. Louvor da oferta
Eu te agradeço

Preto no Branco
Hoje acordei com a intenção
De Te falar tudo que eu vi
E percebi Você fazendo a mim
Sem merecer me dando de melhor
A tempestade se passou
Quando eu ouvia só trovões
Brilhou o Sol tão lindo e me aqueceu
Depois da chuva que me encharcou
Eu Te agradeço
Só Te agradeço
Eu Te agradeço
Por toda graça que me deu
Todo amor que ofereceu
Sem eu merecer
Eu Te agradeço
Pois sei que um dia me escolheu
E entregou tudo que era Seu
E me fez viver
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
Eu te agradeço
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
Eu Te agradeço (Eu Te agradeço)
Por toda graça que me deu
Todo amor que ofereceu
Sem eu merecer
Eu Te agradeço
Pois sei que um dia me escolheu
E entregou tudo que era Seu
E me fez viver
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8. Bênção dos Diplomas8. Bênção dos Diplomas

9. Bênção Final9. Bênção Final

10. Canto Final10. Canto Final
Conquistando o impossível (Campeão, vencedor)

Compositores: Beno César & Solange de César

Acredite, é hora de vencer,
essa força vem de dentro de você.
Você pode até tocar o céu se crer

Acredite que nenhum de nós
já nasceu com jeito pra super-herói.
Nossos sonhos a gente é quem constrói.
É vencendo os limites, escalando as fortalezas,
conquistando o impossível pela fé

Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo.
Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível
te mostra o teu valor.

Acredite que nenhum de nós
já nasceu com jeito pra super-herói.
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Nossos sonhos a gente é quem constrói.
É vencendo os limites, escalando as fortalezas,
conquistando o impossível pela fé

(Refrão)

Tantos recordes você pode quebrar.
As barreiras você pode ultrapassar e vencer.

(Refrão)
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