Portuguese

Ó Deus querido, se for de sua santa vontade
que o nosso fundador marista, João Claudio
Colin, seja honrado como santo, para a glória
de seu nome, mostra-nos, por favor, o
privilégio que ele agora encontra aos seus
olhos, concedendo-nos a graça que lhe
pedimos por sua intercessão.
(coloque seu pedido)
você receber alguma graça pela intecessão do
Pe. Colin, por favor, informe-nos:
R P Carlo-Maria Schianchi SM,
Postulator, Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63,
00152 Rome, Italy
Email: postulator@maristsm.org
Com aprovação eclesiástica
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Fundador e Pai
Jean Claude Colin nasceu perto de St Bonnet le
Troncy, no central de França no dia 07 de
Agosto de 1790, nesse mesmo tempo a
Revolução Francesa começou seu reino de
terror.

Em 1836 o ramo dos Padres ganhou a
aprovação da Santa Sé quando Pe Colin
ofereceu de enviar missionários para
“qualquer lugar distante”, incluindo as
missões isoladas no sul-oeste do Pacífico.

O desejo dele, era de ser padre entre esse povo
oprimido de sua nação. Esse desejo foi
realisado com sua ordenação sacerdotal no dia
22 de julho de 1816 na cidade de Lyon.

Como o pai desse grupo de missionários
desbrochantes Pe Colin ganhou o afeto e
respeito dos Maristas pioneiros na nova
Sociedade de Maria. Sob sua lederança como
Superior General a Sociedade aumentou
numericamente e em ministérios e tinha uma
grande influência missionária.

No dia depois sua ordenação sacerdotal ele
juntou com mais onze (recem ordenados) e
fizeram uma promesa para formar uma nova
família religiousa usando o nome de Maria.
Teria ramos de Irmãs, Irmãos, Leigos e Padres.
Como um padre jovem ele se tornou o fundador
dos Padres Maristas e se entregou totalmente
promovendo todos os ramos da Família Marista.

Entregando os últimos anos de sua vida
perfecionando as constituções dos Padres
Maristas ele faleceu em La Neylier no dia 15
de novembro de 1875.
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