
 

‘Eles devem pensar como Maria, julgar 
como Maria, sentir e agir como Maria em 

todas as coisas’  'Oculto e desconhecido no 
mundo: não há outra maneira de fazer o 

bem'  (Jean-Claude Colin) 
  

‘Maria simplesmente viveu a vida do povo’ 

(Jeanne-Marie Chavoin) 
  

‘Que haja entre vocês uma só alma e um só 
coração’ 

(Marcelino Champagnat) 

purificação que os judeus costumam fazer. Em 
cada uma delas cabiam mais ou menos cem 
litros. Jesus disse aos que estavam servindo: 
“Enchei as talhas de água”. Encheram-nas até a 
boca. Jesus disse: “Agora tirai e levai ao mestre-
sala”. E eles levaram. O mestre-sala 
experimentou a água, que se tinha transformado 
em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os 
que estavam servindo sabiam, pois eram eles 
que tinham tirado a água. O mestre-sala 
chamou então o noivo e lhe disse: “Todo o 
mundo serve primeiro o vinho melhor e, 
quando os convidados já estão embriagados, 
serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o 
vinho melhor até agora!” Este foi o início dos 
sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da 
Galileia e manifestou a sua glória, e seus 
discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu 
para Cafarnaum com sua mãe, irmãos e 
discípulos. Lá eles ficaram por alguns dias.  

Palavra da salvação. 

Magnificat 

A minha alma engrandece ao Senhor e se 
alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador; 

pois ele viu a pequenez de sua serva, desde 
agora as gerações hão de chamar-me de bendita. 

O Poderoso fez por mim maravilhas e Santo é 
o seu nome! 

Seu amor, de geração em geração, chega a todos 
que o respeitam; 

demonstrou o poder de seu braço, dispersou os 
orgulhosos; 

derrubou os poderosos de seus tronos e os 
humildes exaltou; 

De bens saciou os famintos, e despediu, sem 
nada, os ricos. 

Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, 
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como havia prometido aos nossos pais, em 
favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. 

Intercessões (opcional)  Oração do Senhor 

Oração Final 

Santo Deus, louvamos o Vosso Nome por ter 
escolhido Maria para ser a Vossa Mãe e agora 
nos escolher para levar o Vosso Nome. 

Seguindo os passos dos primeiros aspirantes 
maristas de Fourvière, nos comprometemos a 
trabalhar por uma Igreja mariana, uma Igreja 
pobre, servidora e humilde que busca somente 
Jesus Cristo. 

Que possamos pensar como Maria, sentir como 
Maria, julgar e agir como Maria em todas as 
coisas, para que sejamos instrumentos mais 
eficazes de seu amor e misericórdia em nosso 
mundo. Nós rezamos …. 
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Contextualização 

No dia seguinte à ordenação, doze aspirantes 
maristas, incluindo São Marcelino Champagnat e 
Ven Jean-Claude Colin, subiram os degraus 
íngremes até o topo da colina de Fourvière, 
Lyon. 

Ali, na pequena capela dedicada a Nossa 
Senhora, prometeram trabalhar para a fundação 
de um novo movimento religioso: um grupo 
chamado Maria-istas, cujo trabalho na igreja 
seria semelhante ao dos jesuítas, mas cuja vida e 
ministério seriam como o modelo de Maria ser 
fiel ao Senhor, desde Nazaré à Pentecostes. 

Os maristas consideram este evento como o 
momento fundamental para o nascimento da 
Sociedade de Maria em suas múltiplas formas 
(irmãos, irmãs, leigos, sacerdotes). 

O compromisso 

Nós, esforçando-nos por trabalhar juntos para a 
glória de Deus e a honra de Maria, Mãe do 
Senhor Jesus ... consagramo-nos a fundar a 
santíssima congregação dos maristas. 

Nos dedicamos e tudo o que temos pertence à 
Sociedade da Santíssima Virgem. 

Não fazemos isso no fervor da juventude, não 
levianamente, não por alguma ambição 
puramente humana, nem pela esperança de 
ganho material, mas com maturidade, depois de 
buscar conselho e depois de ponderar tudo 
diante de Deus. 

Aceitamos os desafios, labutas, dificuldades e 
sofrimentos extremos, pois, com a ajuda de 
Jesus, que nos fortalece, não há nada que não 
possamos vencer. 

Juramos fidelidade à nossa mãe, a Igreja, ao 
papa e aos bispos, para que sejamos ministros 
eficazes de Jesus Cristo. 

Daremos a nós mesmos e tudo o que temos 
pela salvação das almas no augusto nome da 
Virgem Maria e sob sua proteção. 

Louvada seja a santa e imaculada concepção da 
Santíssima Virgem. Amém. 

Fala dos fundadores ... 

Marcelino Champagnat: “Minha experiência 
me convenceu da necessidade de professores 
que vivessem de maneira cristã como Maria. 
Isso é o que me atraiu para o projeto de uma 
Sociedade de Maria, e não havia nada que me 
impedisse de me sacrificar por tal projeto... 
Mas, você sabe, é tudo trabalho de Nossa 
Senhora ...” 

Jean-Claude Colin: “Estar sozinho com Deus 
era mais importante para mim do que qualquer 
outra coisa. Mas havia outra ideia que sempre 
voltava em minha mente como um 
pensamento-mestre. O que Maria fez na Igreja 
depois da Ascensão?” 

Jeanne-Marie Chavoin: “O mundo, para 
mim, era um lugar amigável onde se agia para o 
Senhor de uma maneira simples e prática. 

Imitar a família de Nazaré não significava ficar 
na casa de Jesus, Maria e José. Nazaré era a 
cidade inteira, onde Maria simplesmente vivia a 
vida do povo ... e esteve fazendo o bem.” 

Françoise Perroton: “A congregação 
começou como claro um chamado de um 
grupo de mulheres…. Você pode imaginar que 
salto no escuro foi para uma mulher da minha 
idade ir até os confins da terra por causa de 
uma missão? Só Deus sabe como lutei contra o 
desânimo e até mesmo o desespero.” 

Oração 

Santa Virgem de Fourvière, ao longo dos 
séculos, sorristes com amor para o seu povo 
que viajou como peregrinos ao seu santuário. 

  Ao olhar com amor o coração dos primeiros 
maristas que fizeram sua consagração, olhe em 
nosso coração e desperte em nós um novo 
sentido de nossa vocação marista. 

Que possamos estar mais plenamente unidos 
ao coração de sua Igreja e às pessoas a quem 
servimos. 

Fazemos a nossa oração como peregrinos 
convosco, por Cristo Nosso Senhor. Amém. 

Evangelho: [João 2: 1-12] 

Proclamação do evangelho de Jesus Cristo 
segundo João – Naquele tempo, houve um 
casamento em Caná da Galileia. A mãe de 
Jesus estava presente. Também Jesus e seus 
discípulos tinham sido convidados para o 
casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe 
de Jesus lhe disse: “Eles não têm mais 
vinho”. Jesus respondeu-lhe: “Mulher, por que 
dizes isso a mim? Minha hora ainda não 
chegou”. Sua mãe disse aos que estavam 
servindo: “Fazei o que ele vos disser”. Estavam 
seis talhas de pedra colocadas aí para a 


