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CELEBRAÇÃO ECUMÊNICA DO XXIII ENCONTRO DE EX-ALUNOS 

 

TUDO OUTRA VEZ 

Belchior 

Há tempo muito tempo que eu estou longe de 
casa. E nessas ilhas cheias de distância 
O meu blusão de couro se estragou 
Ouvi dizer num papo da rapaziada 
Que aquele amigo que embarcou comigo 
Cheio de esperança e fé, já se mandou 
Sentado à beira do caminho pra pedir carona 
Tenho falado à mulher companheira 
Quem sabe lá no trópico a vida esteja a mil 
E um cara que transava à noite no Danúbio 
azul Me disse que faz sol na América do Sul 
Que nossas irmãs nos esperam no coração do 
Brasil. 
Minha rede branca, meu cachorro ligeiro 
Sertão, olha o Concorde que vem vindo do 
estrangeiro O fim do termo saudade como 
o charme brasileiro de alguém sozinho a 
cismar. Gente de minha rua, como eu andei 
distante. Quando eu desapareci, ela 
arranjou um amante. Minha normalista 
linda, ainda sou estudante. Da vida que eu 
quero dar. 
Até parece que foi ontem minha mocidade 
Com diploma de sofrer de outra Universidade 
Minha fala nordestina, quero esquecer o 
francês. 

E vou viver as coisas novas, que também são boas 
O amor humor das praças cheias de pessoas 
Agora eu quero tudo, tudo outra vez.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Canção da América 

Milton Nascimento 

 
Amigo é coisa pra se guardar 
Debaixo de sete chaves, 
Dentro do coração, 
assim falava a canção 
que na América ouvi, 
mas quem cantava chorou 
ao ver o seu amigo partir, 

 
Mas quem ficou, no pensamento voou, 
com seu canto que o outro lembrou 
E quem voou no pensamento ficou, 
com a lembrança que o outro cantou. 

 
Amigo é coisa para se guardar 
No lado esquerdo do peito, 
mesmo que o tempo e a distância, digam não,  
mesmo esquecendo a canção. O que importa é 
ouvir 
a voz que vem do coração. 

 
Pois, seja o que vier, 
venha o que vier 
Qualquer dia amigo eu volto a te encontrar 
Qualquer dia amigo, a gente vai se encontrar. 
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1 – ABERTURA: 
 
 Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estimados amigos ex-alunos, Reitor Geovane 
Barbosa, Diretor Osvaldo Brito, Professores, aposentados, familiares de ex-alunos, servidores e 
demais presentes; estamos aqui reunidos para comemorar e dar graças a Deus pelo XXIII Encontro 
de Ex-alunos. Agradeçamos a Deus com jubilo pelo dom da vida, por esta Instituição de Ensino que 
há tanto tem formado cidadãos, Técnicos; em Agropecuária, Operação e Produção de Petróleo, 
PROEJA - Técnico em cozinha, Licenciatura em Química, Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento 
de Sistema, Agrimensura. Técnico em Química, além dos cursos de Educação a Distância. Com 
alegria vamos receber os Celebrantes Padre Silvano Moura. Com o canto de entrada. 
 
2 - Introdução com a Palavra de acolhimento do Celebrante. 
 
3 -  ( Música) Jesus Cristo 
      Compositor: Roberto Carlos 
 
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui(Bis). 
 
Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando 
Olho para a terra e vejo uma multidão que vai caminhando 
Como essa nuvem branca essa gente não sabe aonde vai 
Quem poderá dizer o caminho certo é você meu pai. 
 
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui(Bis). 
 
Toda essa multidão tem no peito amor e procura a paz 
E apesar de tudo a esperança não se desfaz 
Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor 
Olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. 
 
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui(Bis). 
 
Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão 
Em busca do mesmo bem nessa direção caminhando vem. 
É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão 
Para que todos cantem na mesma voz essa oração. 
 
 
4. Comentário: Todos nós que conhecemos Jesus devemos ter os mesmos sentimentos de Jesus, 
e este sentimento é o amor que nos lança incondicionalmente ao encontro dos nossos irmãos e ir-
mãs, principalmente aqueles que estão mais afastados a fim de que possamos cuidar deles, tanto 
no que diz respeito às necessidades da ordem temporal como às necessidades da ordem espiritual. 
As leituras de hoje nos diz: vá ao encontro de quem se perdeu e se encontra no pecado, seja um 
grande missionário da misericórdia e do perdão de Deus, manifeste o seu amor para todas as pes-
soas, seja sinal de salvação para o mundo. Ouçamos as leituras. 
 
 
5.  -  Leitura da Profecia de Ezequiel 34,11-16 
 
Assim diz o Senhor Deus: 
Vede! Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas 
e tomar conta delas. 
Como o pastor toma conta do rebanho, de dia, 
quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, 
assim vou cuidar de minhas ovelhas 
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e vou resgatá-las de todos os lugares 
em que forem dispersadas 
num dia de nuvens e escuridão. 
Vou retirar minhas ovelhas do meio dos povos 
e recolhê-las do meio dos países 
para conduzi-las à sua terra. 
Vou apascentar as ovelhas sobre os montes de Israel, 
nos vales dos riachos 
e em todas as regiões habitáveis do país. 
Vou apascentá-las em boas pastagens 
e nos altos montes de Israel estará o seu abrigo. 
Ali repousarão em prados verdejantes 
e pastarão em férteis pastagens 
sobre os montes de Israel. 
Eu mesmo vou apascentar as minhas ovelhas 
e fazê-las repousar – oráculo do Senhor Deus – . 
Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, 
enfaixar a da perna quebrada, 
fortalecer a doente, e vigiar a ovelha gorda e forte. 
Vou apascentá-las conforme o direito. 

 
Palavra do Senhor. 
AS: Graças a Deus! 
 
6. -  SALMO -  22 
R. O Senhor é o pastor que me conduz;* 
não me falta coisa alguma. 

 
O Senhor é o pastor que me conduz;* 
não me falta coisa alguma. 
Pelos prados e campinas verdejantes* 
ele me leva a descansar. 
Para as águas repousantes me encaminha,* 
e restaura as minhas forças. 
 
Ele me guia no caminho mais seguro,* 
pela honra do seu nome. 
Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso,* 
nenhum mal eu temerei. 
Estais comigo com bastão e com cajado,* 
eles me dão a segurança! 
 
Preparais à minha frente uma mesa,* 
bem à vista do inimigo; 
com óleo vós ungis minha cabeça,* 
e o meu cálice transborda. 
 
Felicidade e todo bem hão de seguir-me,* 
por toda a minha vida; 
e, na casa do Senhor, habitarei* 
pelos tempos infinitos. 
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7.  Buscai Primeiro o Reino de Deus 

Buscai primeiro o Reino de Deus 
E a sua justiça 
E tudo mais vos será acrescentado 
Aleluia! Aleluia! Não só de pão o homem viverá, 
Mas de toda palavra 
Que procede da boca de Deus 
Aleluia! Aleluia! 

Se vos perseguem por causa de mim 
Não esqueçais o porquê 
Não é o servo maior que o Senhor 
Aleluia! Aleluia! 

 

8- Evangelho:– Lc 15,3-7 

Alegrai-vos comigo! Encontrei a  

minha ovelha que estava perdida!'  

O Evangelho de hoje nos ensina que devemos ter os mesmos sentimentos de Jesus, e este 

sentimento, é não deixar que nenhum de nossos irmãos se perca, pois como cristão devemos ajudá-
los a se reencontrar com Cristo Jesus.   
 
9.  - PR: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.  
AS: Glória a vós Senhor! 
 

Naquele tempo: 
Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola: 
Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, 
não deixa as noventa e nove no deserto, 
e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? 
Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, 
e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos, 
e diz: 'Alegrai-vos comigo! 
Encontrei a minha ovelha que estava perdida!' 
Eu vos digo: Assim haverá no céu mais alegria 
por um só pecador que se converte, 
do que por noventa e nove justos 
que não precisam de conversão. 

 
Palavra da Salvação. 

 
AS: Glória a vós, Senhor! 
 
 
 
10. - Breve reflexão Bíblica e do Evento feita pelo  “Celebrante”. 
 
   
 
 



XXIII Encontro de Ex-Alunos do IF Baiano – Campus Catu   

11. - (Música) Oração de São Francisco 
 
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz! 
Onde houver ódio, que eu leve o amor. 
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. 
Onde houver discórdia, que eu leve a união. 
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. 
Onde houver erro, que eu leve a verdade. 
Onde houver desespero, que eu leve a esperança. 
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. 
Onde houver trevas, que eu leve a luz. 
Ó Mestre, fazei que eu procure mais 
Consolar que ser consolado. 
Compreender que ser compreendido. 
Amar que ser amado. 
Pois é dando, que se recebe. 
É perdoando que se é perdoado. 
E é morrendo que se vive para a vida eterna! 
 
 

12. - Noites Traiçoeiras 

 
Deus está aqui neste momento 
Sua presença é real em meu viver 
Entregue sua vida e seus problemas 
Fale com Deus, Ele vai ajudar você 
 
Deus te trouxe aqui 
Para aliviar o teu sofrimento 
É Ele o autor da Fé 
Do princípio ao fim 
Em todos os seus tormentos 
E ainda se vier noites traiçoeiras 
Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo 
O mundo pode até fazer você chorar 
Mas Deus te quer sorrindo 
 
E ainda se vier noites traiçoeiras 
Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo 
O mundo pode até fazer você chorar 
Mas Deus te quer sorrindo 
 
Seja qual for o seu problema 
Fale com Deus, Ele vai ajudar você 
Após a dor vem a alegria 
Pois Deus é amor e não te deixará sofrer 
 
 
13. - ORAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 
 
Presidente - Ao nosso Deus presente em nossa caminhada para o seu Reino de amor, paz e 
fraternidade. Elevemos a Deus nossos pedidos. 
 
I. Deus de amor, daí força e perseverança a Vossa Igreja Cristã através de seus Pastores, Padres, 
Religiosos, e Missionários, para que continuem profetizando a fé em Jesus Cristo, diante de tanta 
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injustiça, perseguições, discriminações e desamor. 
Nós vos pedimos. 
 
II. Deus de bondade, livrai nossos políticos da ambição do poder, da corrupção, da falta de 
compromisso com os mais necessitados, para que sejam homens e mulheres dedicados ao povo 
brasileiro, ajudando a tornar a sociedade mais justa e mais democrática. 
Nós vos pedimos. 
 
III. Deus Eterno, fortalecei todos os servidores, terceirizados e estudantes do IF Baiano para que 
cumpram o seu papel social na Bahia e nos Campi onde atua(Catu – Alagoinhas – Santa Inês – 
Valença – Uruçuca – Mangabeira – T. de Freitas – S. do Bonfim – Itapetinga – Xique Xique – 
Itaberaba – Serrinha – Guanambi – Lapa  e Reitoria)  levando educação técnica e tecnológica de 
qualidade as comunidades mais necessitadas. 
Nós vos pedimos. 
 
IV. Deus de misericórdia, que seu amor nos lance incondicionalmente ao encontro dos nossos 
irmãos e irmãs, principalmente aqueles que estão mais afastados a fim de que possamos cuidar 
deles, nas necessidades temporal e nas necessidades  espiritual. 
Nós vos pedimos. 
 
V. Deus de amor, pelas famílias daquele que perderam recentemente seus Entes queridos, que 
Jesus Cristo o nosso Salvador e Redentor possa confortá-los na fé e na esperança da Ressurreição. 
Nós vos pedimos. 
 
14.–  Ritos Finais: 
 
15. - Oração do Pai Nosso 
 
16. – (Música) Oração pela Família 
          Pe. Zezinho 
 
Que nenhuma família comece em qualquer de repente, 
Que nenhuma família termine por falta de amor. 
Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, 
E que nada no mundo separe um casal sonhador. 
Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, 
Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. 
Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, 
Que eles vivam do ontem, do hoje e em função de um depois. 
Que a família comece e termine sabendo onde vai, 
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. 
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, 
E que os filhos conheçam a força que brota do amor. 
 
Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! 
Abençoa, Senhor, a minha também. (bis) 
 
Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, 
Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. 
Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, 
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. 
Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos, 
Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. 
Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho, 
Seja a firme esperança de um céu aqui mesmo  e depois 
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COMPOSIÇÃO DA MESA 

 
 

 Reitor do IF Baiano: Geovane  Barbosa do Nascimento 

 Prefeito da cidade de Catu : Geranilson Dantas Requião 

 Diretor do Campus Catu: Professor Osvaldo Santos Brito 

 Professor: Heraclito Vercosa da Silva 

 
HOMENAGEADOS: 

A alegria de Missão cumprida de uma Instituição de Ensino Técnico Profissionalizante se reflete 
quando seus Egressos compartilham seus conhecimentos para uma sociedade mais justa. Você 
sempre será lembrado como protagonista da história de sucesso desta Instituição. 

 

Servidor homenageado 
 

 João Batista Alves Novais 
 
 
Ex-Alunos Homenageados 
 
 

 Adilton Rubem Santos Gonçalves - 1990 
 

 Genésio Pereira  - 1994 
 

 Marcos Pereira – 1982 
 
 

 

 

 

 

  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Catu - Rua Barão de 
Camaçari, 118, Centro, Catu - Bahia, CEP: 48.110-000 

Tel.: (71) 3641-7901 / 7909 
Diretor: Osvaldo Brito 

E-mail: gabinete@catu.ifbaiano.edu.br 
twitter: @IFBaianoOficial 

 


