MISSA E CULTO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Orientações aos Concludentes

Circular nº 61/2020
Fortaleza, 6 de novembro de 2020.
Prezadas Mães, Prezados Pais, Caras Alunas, Caros Alunos,
A Celebração da Missa e do Culto em Ação de Graças pelos concludentes do 9º Ano do Ensino Fundamental e da
3ª Série do Ensino Médio é um momento de agradecimento. Excepcionalmente este ano, as solenidades religiosas
acontecerão remotamente com transmissão ao vivo pelo canal do Colégio Ari de Sá no YouTube.
Diante deste formato e levando em consideração todos os desafios vividos em 2020, acreditamos que o
envolvimento e a participação de todos, mesmo que virtualmente, serão especiais e significativos. Portanto, sugerimos
que cada família organize este momento e celebre, junto com seu concludente, a conquista de uma etapa tão
importante na vida escolar.
Além das celebrações religiosas, convidamos-lhes também para assistirem à homenagem aos concludentes por
meio do link no canal do Colégio Ari de Sá no YouTube, que será disponibilizado ao término da última celebração.
Nosso objetivo é fazer cerimônias bonitas e organizadas. Para tanto, contamos com a colaboração e a
participação virtual dos alunos, dos familiares, da equipe pedagógica e dos professores, e, para mantermos a
participação dos concludentes nos rituais de celebração, contaremos com a presença de 9 (nove) alunos e seus
familiares, atendendo a todas as normas de biossegurança vigentes.
Primando pela organização, seguem abaixo algumas orientações:
1. DATAS E HORÁRIOS
• Dia 09/11 – Culto em Ação de Graças pelos concludentes do 9º Ano do Ensino Fundamental e da 3ª Série do
Ensino Médio, às 19h.
• Dia 12/11 – Missa em Ação de Graças pelos concludentes do 9º Ano do Ensino Fundamental e da 3ª Série do
Ensino Médio, às 19h.
– Homenagem aos concludentes ao término da Missa (Link no canal do Colégio Ari de Sá no YouTube).
2. TRAJE DOS CONCLUDENTES
Importante que, mesmo remotamente, possamos nos vestir de forma adequada à cerimônia para os registros (fotos,
filmagens etc.) feitos pela família para guardar na memória esse momento.
3. COMUNHÃO DOS CONCLUDENTES (Missa)
Diante do formato remoto, haverá a Comunhão Espiritual, conforme orientações do Padre e da Comentarista.
4. PARTICIPAÇÃO NAS CELEBRAÇÕES
Durante toda a celebração, a participação dos concludentes é fundamental. Todavia, gostaríamos de ressaltar dois
momentos:
• Compromisso dos Concludentes: convidamos os concludentes a ficarem de pé e a acompanharem a leitura com o
braço direito estendido.
• Bênção dos Certificados: com o certificado em mãos (recebido juntamente com o convite), solicitamos que os
concludentes participem conforme orientações da comentarista, do padre ou do pastor.
5. POSTURA NAS CELEBRAÇÕES
Solicitamos que, durante a celebração, permaneçam atentos à condução do padre/pastor ou da comentarista. Após a
missa, durante o quadro Homenagens, será oportuno interagir via chat e juntos vivermos esse momento tão especial.
Os livros do Culto e da Missa foram entregues aos alunos juntamente com o convite. Todavia, esses arquivos
ficarão disponíveis no site da Escola (https://eventos.aridesa.com.br/).
Desejamos que as celebrações religiosas sejam especiais e que cada concludente e seus familiares sintam-se
homenageados.
Parabéns aos alunos e aos seus familiares por essa conquista!
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica e Serviço de Orientação Psicopedagógica – SOP
OSG: 7329/20 – CRCA/VM

