
 

 

HOMILIA 
155 anos do Colégio São Luís 

 
A inauguração solene do Colégio São Luís se deu no dia 12 de maio de 1867. Na 

ocasião, a escola contava com apenas 18 alunos, mas, ao final daquele ano, esse número 
já havia aumentado para 60 estudantes. 

Desde a cidade de Itu, onde os padres e irmãos jesuítas abriram o Colégio São Luís, 
até o dia de hoje, 12 de maio de 2022, passaram-se 155 anos.  

Estamos aqui para louvar e agradecer a Deus por tanto bem e tanta graça realizados. 
Educar é sempre um desafio encantador. Foi desafiante para os primeiros jesuítas que 
estiveram à frente do CSL, e, ainda hoje, é um desafio para todos nós.  

Porém, o que ampara todas essas experiências desafiadoras, tornando-as mais leves 
e encantadoras, é a certeza de que Deus acompanha o serviço generoso de todos aqueles 
e aquelas que se empenham em contribuir para a construção de um futuro cheio de 
esperança para nossos estudantes e para toda a sociedade. 

Um dos objetivos da proposta educativa de um colégio da Companhia de Jesus é o 
de ajudar a aumentar a esperança de vida, de solidariedade, de verdade e de paz na 
comunidade educativa, na cidade onde o colégio está situado e no mundo.   

Hoje, também queremos louvar o Senhor pelo dom que é o Colégio São Luís na vida 
dos jesuítas, na vida dos nossos estudantes e na vida de nossos colaboradores. Não 
podemos deixar de agradecer a Deus por tantos ex-alunos que fizeram e fazem a diferença 
no mundo, contribuindo de diversos modos para a construção de uma realidade mais bonita 
e mais coerente com a vontade de Deus.  

Estamos aqui, os 2 258 estudantes – 1 980 do período integral e 276 do período 
noturno –, suas famílias e os 420 colaboradores docentes e não docentes, para renovar o 
nosso compromisso com a educação e com a vida que brota do nosso modo de educar. 
Queremos ainda reafirmar a nossa convicção de que, juntos, estamos construindo um 
futuro cheio de esperança para todos. 

Após a missa, homenagearemos 46 colaboradores e colaboradoras que completaram, 
nesse último ano, o aniversário de 5, 10, 15 e 20 anos de trabalho no Colégio São Luís. 
Que bonito é termos a certeza de que a missão iniciada nos idos de 1867 ainda tem 
continuadores e de que Deus continua sendo generoso com o CSL nesta linda e desafiante 
tarefa de educar. 

Que o Senhor permaneça animando e cuidando de cada um de nós para realizarmos, 
da melhor forma, a missão que Ele nos confia aqui no Colégio São Luís.  
 

 

 



 

 

 

 

 


