
 

 

  



 

 

Ofertas de Aninha (Aos moços) – Cora Coralina 

Ofertas Inacianas (a todos) 

Sou um homem 

A quem a vida 

Muito explicou 

Ensinou a ajudar 

Não desistir 

Levantar-se no fracasso 

Nunca falar negatividades 

Acreditar nas pessoas 

Ser otimista 

Creio em meu Deus 

Que me liga as pessoas 

Numa corrente empática 

De fraternidade universal 

Creio nas pessoas 

Creio na superação dos erros 

E na angústia do presente 

Acredito nos bons 

Exalto seus acertos 

Generosos e bondosos 

Creio em milagres 

Junto da fé 

Aprendi que vale lutar por aquilo que acredito. 

 

Alunos: Anna Carolina Rodrigues, Isabela Moreira, Giovanna Medeiros e Maria 

Clara Rezende  

  



 

 

Ofertas de Deus (a Inácio) 

Eu sou aquele homem 

a quem a guerra 

muito ensinou. 

Ensinou a amar a Deus 

Não desistir da luta. 

Recomeçar na derrota. 

Renunciar ao pecado. 

Acreditar no Salvador. 

Ter fé. 

Creio numa força Divina 

que vai ligando o céu e a terra 

numa corrente cheia de luz 

de fraternidade universal. 

Creio na vida eterna. 

Creio na misericórdia Divina 

e no arrependimento dos pecados. 

Acredito que posso criar a Companhia de Jesus... 

E exalto sua confiança, 

generosidade e amor ao próximo. 

Creio nos milagres do Magis Inaciano 

e na descoberta de uma paz interior 

futura de uma vida abundante e plena de um presente iluminado por Deus. 

Aprendi que Jesus é o início e o fim de tudo e que as coisas mundanas são passageiras. 

Antes acreditar  que não alcançar a Salvação. 

  



 

 

Ofertas de Inácio (Aos homens) 

Eu sou aquele militar 

a quem os combates 

muito me ensinou. 

Ensinou a apreciar a vida. 

Recomeçar pelas feridas, 

e a alma atingida pela bala de canhão 

é o suspiro de um soldado abatido. 

Acredito nos ensinamentos e valores humanos. 

Não adormeci entre páginas  

escritas por grandes homens sábios. 

Creio numa força divina 

que vai ligando os sinais de Deus e traz a fé  que enche o coração de alegria duradoura. 

Creio na solidariedade dos humanos 

Creio na superação dos equívocos 

e aflições do presente. 

Uma partida rumo a Jerusalém, em peregrinação para Montserrat, fez com que a espada 

fosse deixada no altar da igreja, 

após uma noite de oração. 

Um tempo na caverna, momentos de pobreza e jejum. 

E o caderno de anotações, 

se transformariam em 

exercícios espirituais. 

Santo Inácio 

Eu sou aquele homem 

a quem a fé 

muito ensinou. 

Ensinou a amar os pobres. 

Não desistir da humanidade. 

Recomeçar com humildade. 

Renunciar a palavras e pensamentos negativos. 

Acreditar nos valores humanos. 

Ter santidade. 

Creio numa força imanente 



 

 

que encontro em todas as coisas 

onde todas as coisas vêm do alto 

de divindade celestial. 

Creio na solidariedade humana. 

Creio na superação dos erros 

e angústias do presente. 

Acredito em Deus nosso Senhor. 

Exalto sua crença, 

humildade e mansidão. 

Creio nos milagres da transcendência 

e em atos de benevolência 

mostrando compaixão e empatia 

aos presentes. 

Aprendi que mais vale sentir e saborear internamente as coisas 

do que abundante saber. 

Antes acreditar do que descrer. 

Alunos: Maria Clara Pereira Campos e Raíssa Aparecida De Paula Silva 

  



 

 

Santo Inácio 

Eu sou Santo Inácio de Loyola. 

A quem com o tempo muito aprendeu. 

Ensinando-me a valorizar a vida. 

Nunca desistindo da luta. 

Perseverando mesmo na dificuldade. 

Acreditando nos valores divinos. 

Encontrando Deus em todas as coisas. 

E ver que todas as coisas vêm do alto. 

Creio na salvação humana. 

Creio na superação dos erros. 

Levando os ensinamentos ao mundo. 

Criando uma rede futura sem erros e violências do presente 

Antes acreditar  que duvidar 

Não permita Deus nosso Senhor que 

Onde eu não possa ajudar 

Não venha a prejudicar a alguém. 

Alunos: Jonatan Amaro da Silva, Maria Fernanda Pereira Fernandes, Matheus 

Teodoro Basilio e Vitoria Cassia Bernardo Rodrigues. 

  



 

 

José – Carlos Drummond de Andrade 

Inácio  

E agora, Inácio?  

sua carreira acabou,  

um tiro na guerra levou,  

e por um milagre se salvou,  

no hospital se internou,  

e lá ficou a pensar,  

sobre a vida que estava a levar,  

leu livros e encontrou,  

um motivo para continuar,  

a Deus começou a se dedicar,  

sua espada resolveu guardar  

e agora, Inácio?  

Nas ruas está sem nada,  

está sem dinheiro,  

está sem espada,  

está sem mulheres,  

pedindo esmola,  

para honrar a Palavra Sagrada,  

esquecer seu passado  

e sua vida conturbada.  

E agora, Inácio?  

E agora, Inácio?  

Mesmo com dificuldade,  

Optou pela  humildade,  

um livro começou a escrever,  

sobre exercícios espirituais,  

com sua sabedoria,  

para nos mostrar que no fundo,  

somos todos iguais.  

 

E agora, Inácio? 

Com muita garra,  



 

 

luta e sofrimento,  

fundou a Companhia de Jesus,  

para espalhar a palavra sagrada,  

o filho de Deus,  

um ser de luz.  

E agora?  

E agora, Inácio?  

Se não te fixasse nos defeitos dos outros, Se desculpasse por eles  

Se acusasse a ti próprio sempre  

Se desejasse te conhecerem por dentro e por fora. 

 Esses ideais permanecem, você é o exemplo, Inácio!  

Sozinho na caverna, o encontro com Deus, soube saborear internamente as coisas.  

Agora, sem riqueza,  

sem aristocracia,  

você se transforma, Inácio!  

Inácio, quem é você? 

Alunos: Felipe Adryan Góis da Silva, Kauã Moreira Batista, Paulo Eduardo Costa 

Silva e Pedro Nogueira Barboza  

  



 

 

Inácio  

E agora, Inácio? 

A guerra começou, 

o caos se acendeu, 

a bala o acertou,  

e quase morreu,  

e agora, Inácio? 

o que aconteceu com você? 

um cara treinado, 

acabou acamado, 

lendo versos deitado, 

ampliando o saber? 

E agora, Inácio? 

O que irá escolher, 

está com discurso, 

Qual será o caminho? 

Um seguidor de Cristo ser, 

Orar e pregar, 

vencer a si mesmo, 

a espada abandonar, 

um novo caminho começar. 

 

A missão veio, 

A pobreza como esteio, 

Veio a utopia, 

 tudo começou, 

E após estudar teologia, 

um Jesuíta se tornou. 

 

E agora, Inácio? 

Sua nobre palavra, 

acendeu muitas almas, 

a vontade de viver em Jesus. 

Sua biblioteca, 



 

 

sua lavra de ouro, 

sua vontade de ensinar, 

sua simplicidade, 

sua fé - e agora? 

 

Com o seu amor no coração, 

quer abrir a porta, 

para os céus encontrar; 

quer correr para a salvação,  

e com São Francisco Xavier, 

A Companhia de Jesus fundou, 

Inácio, e agora? 

 

Se você não batalhasse, 

E a bala de canhão não o acertasse, 

se você não estudasse, 

a vida de Cristo, 

e gostasse, 

se você cansasse, 

se você morresse... 

seu caminho seria outro 

Mas você não morre, 

Você é santo, Inácio! 

Você marcha, Inácio! 

Inácio, rogai por nós! 

 Alunos: Antônio Stevo, Bruno Nunes, Fábio Henrique e Sabrina Gabriele 

  



 

 

Inácio  

E agora, Inácio?  

Você se machucou,  

A sua carreira militar acabou,  

a luta parou,  

o soldado sumiu,  

a batalha terminou,  

e agora, Inácio?  

e agora, você?  

você que era guerreiro,  

que feria os outros,  

você que fazia guerra,  

que odiava, protesta?  

e agora, Inácio?  

Está sem propósito,  

está sem destino,  

está sem caminho,  

já não pode correr,  

já não pode lutar,  

andar já não pode.  

 

O tempo passou,  

a cura não veio,  

e sem nenhum passeio,  

romance de cavalaria ele queria,  

mas na casa de sua cunhada não havia.  

E tudo que sobrou  

foram algumas histórias religiosas, 

e quando ele as leu, tudo mudou,  

e agora, Inácio?  

E agora, Inácio?  

Suas doces histórias,  

o fizeram refletir,  

sobre sua vida e seus costumes,  



 

 

sua vaidade,  

sua vida desregrada,  

sua ignorância,  

sua arrogância,  

seu ódio - e agora?  

Com seu novo ponto de vista  

quis mudar o mundo,  

se vestiu como mendigo;  

fez muitas orações, reflexões e exercícios. Com suas anotações,  

escreveu o livro “Exercícios Espirituais”, mas queria algo mais.  

Inácio, e agora?  

Se você desistisse,  

se você se perdesse,  

se você vencesse  

a guerra,  

se você esmorecesse,  

se você se cansasse,  

se você morresse...  

Mas você não morreu,  

Você é santo,  Inácio!  

Com seus companheiros, deu início à fundação da Companhia de Jesus. e seus amigos, 

viajaram Atualmente sua Ordem Religiosa  

está presente em vários lugares do mundo.  

Você deixou um grande legado, Inácio! 

Inácio, rogai por nós! 

Alunos: Alex Rafael de Souza Morais, Ariani Matos Trigueiro, Giovana da Rosa 

Oliveira  e João Pedro Silva  

  



 

 

Reinvenção – Cecília Meireles 

Reinvenção 

A existência só tem sentido  

reinventada. 

 

Somente nos livros, vejo o sol caminhar  

pelas planícies e o palmo dourado  

pelas águas e folhas... 

 

Ah! Tudo balas de canhão 

que vêm de fundas guerras  

de desilusão – mais nada. 

 

Mas o renascimento, renascimento, renascimento 

Renascimento só é possível reinventando. 

 

Vem, Senhor, vem retira 

os pecados de minha alma 

Projeto-me por lugares 

onde tem Sua Figura. 

Tudo teimosia! Teimosia 

do meu orgulho, na guerra perdida. 

 

Não Te encontro nem Te alcanço, 

Só – no passado perdido, 

desprendo-me dos pecados 

que além da dor me leva. 

Só – em meus pensamentos 

fico: mudado e disposto. 

 

Porque a minha nova vida, 

só foi possível 

com a Sua presença 

 



 

 

Eu não sabia 

que aceitar o Senhor 

seria uma experiência fenomenal! 

 

Alunas: Ana Cecília de Souza, Lindsey Mariane Souza e Silva, Luana Francisca 

Carvalho Costa, e Marina Paduan Pereira Couto Policarpo 

 


