
 

A 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 ...” 

~~~ 

João-Cláudio 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?” 

~~~ 

Joana-Maria 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.”  
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No dia seguinte à ordenação, doze aspirantes maristas, incluindo São 
Marcelino Champagnat e o Venerável Jean-Claude Colin, subiram os 
degraus íngremes até o topo da colina de Fourvière, Lyon, em 23 de 
julho de 1816, e ali, na pequena capela dedicada a Nossa Senhora, 
prometeram trabalhar para a fundação de um novo grupo religioso: um 
grupo chamado Maristas, cujo trabalho na igreja seria semelhante ao 
dos jesuítas, mas cuja vida e ministério se baseariam no jeito de ser de 
Maria de ser fiel ao Senhor desde Nazaré a Pentecostes. 

Os maristas consideram este evento como momento fundacional da 
Sociedade de Maria em suas múltiplas formas - irmãos, irmãs, leigos, 
padres. 

~~~ 

Refrão de abertura ou Antífona de Entrada: 

Bendita sejas, ó Virgem Maria, pelo Senhor Deus Altíssimo, acima de 
todas as mulheres da terra; pois ele exaltou sobremaneira o teu nome 
que o teu louvor estará vivo para sempre em nossos lábios. 

Oração coleta 

Nós vos pedimos ó Deus Todo-Poderoso, que olhe para a humildade 
de seus servos que vivem e trabalham sob o nome de Maria; faça 
grandes coisas por nosso intermédio, enchendo-nos do espírito de 
nossa Mãe, para que, não buscando os nossos próprios interesses, mas 
somente os de Cristo, possamos conduzir nossos irmãos à luz do 
Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que com o Pai 
e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém  

Primeira Leitura    At 1:12-14 

Os apóstolos voltaram para Jerusalém, pois se encontravam no 
chamado monte das Oliveiras, não muito longe de Jerusalém: uma 
caminhada de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de 
cima, onde costumavam hospedar-se. Aí estavam Pedro e João, Tiago e 
André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, 
Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles tinham os mesmos 
sentimentos e eram assíduos na oração, junto com algumas mulheres, 
entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de jesus.       
Palavra do Senhor 

Bênção Solene  

Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nos deu o nome de Maria. Seguindo o 
seu exemplo em Nazaré, possamos ouvir com atenção a sua Palavra e 
cumpri-la em tudo o que fizermos.  R. Amém. 

Ele nos deu a Igreja Primitiva como o único modelo de nossa vida 
juntos: que ele faça de nós um só coração e mente com nossos irmãos e 
irmãs. Amém. 

E assim, fazendo a vontade do Pai com alegria, confiando somente no 
poder de Cristo, possamos preparar o caminho para a vinda do Reino. 
Amém. 

A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça 
sobre vós e permaneça para sempre. Amém.   

  

Canto final 
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Prefácio (Da Virgem Maria, III) 

Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso, e louvar, abençoar e glorificar o seu nome enquanto 
honramos o Santíssimo Nome de Maria. 

Acolhendo a vossa Palavra no coração sem mancha, mereceu concebê-
lo no seio virginal e, ao dar à luz o Fundador, acalentou a Igreja que 
nascia. Recebendo aos pés da cruz o testamento da caridade divina, 
assumiu todos os seres humanos como filhos e filhas, renascidos para a 
vida eterna, pela morte de Cristo.  

Ao esperar com os Apóstolos o Espírito Santo, unindo suas súplicas às 
preces dos discípulos, tornou-se modelo da Igreja orante. Arrebatada à 
glória dos céus, acompanha até hoje com amor de mãe a Igreja que 
caminha na terra, guiando-lhe os passos para a pátria, até que venha o 
dia glorioso do Senhor.  

Portanto, com todos os anjos e santos, vos louvamos eternamente, 
cantando a uma só voz:  

Santo, Santo, Santo ... 

Antífona de Comunhão: 

Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois Deus olhou para 
a humildade de sua serva. 

Oração pós-Comunhão 

Ó Senhor, tu nos fortaleceste na mesa da tua Palavra e Sacramento, 
faze que seguindo os passos de Maria estejamos escondidos e 
desconhecidos neste mundo para que a figura de Cristo se manifeste 
aos outros em nós. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém 

 

 

 

 

 

Salmo Responsorial Sl 112: 1-6  
Resp: Do nascer ao pôr do sol, louvai o nome do Senhor. 

1. Bem-aventurados os que temem ao Senhor, que têm grande prazer 
em seus mandamentos. 

Seus filhos serão poderosos na terra; a geração dos retos será 
abençoada.    Resp.. 

2. Fortuna e riquezas estão em suas casas, e sua justiça dura para 
sempre. 

Mesmo na escuridão a luz desponta para os justos, para aqueles que são 
graciosos, compassivos e justos.   Resp.. 

Aclamação 

Aleluia, aleluia. Abençoada é aquela que acreditou que a promessa que 
fez o Senhor se cumpriria; Alleluia. 

Evangelho   João 19: 25-27 

Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, 
mulher de Cléofas, e Maria Madalena. 
Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à 
sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua 
mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa.         
Palavra da Salvação 
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Preces 

1. Agradecemos o gracioso chamado que recebemos para levar o nome 
de Maria e pedimos sua orientação para continuarmos a formar nossa 
família marista. Roguemos ao Senhor ... 

2. Pedimos com confiança, entusiasmo e generosidade por nossa parte 
na missão da Igreja. Roguemos ao Senhor... 

3. Lembramos daqueles que nos apoiam em nossa vida marista. Que a 
graça de Deus seja revelada aos nossos benfeitores e a todos os que 
caminham conosco em nossa jornada. Roguemos ao Senhor... 

4. Vos apresentamos os jovens membros de nossas Congregações em 
seus anos de formação. Preencha-os com o espírito do Evangelho e de 
Maria e dê a cada um verdadeiro coração missionário. Roguemos ao 
Senhor  

5. Peçamos pelos líderes de nossas congregações. Dê-lhes verdadeira 
sabedoria, confiança e força. Roguemos ao Senhor ... 

6. Oremos em agradecimento pelo grande testemunho de nossos santos 
Fundadores, Jean-Claude Colin, Jeanne-Marie Chavoin, Marcelino 
Champagnat, Françoise Perroton e aqueles cujas vidas nos tocaram e 
inspiraram. Que eles se regozijem para sempre em sua presença eterna e 
amorosa. Roguemos ao Senhor ... 

Presidente: Como os pioneiros Maristas de Fourvière empenharam suas 
vidas para fazer a vontade de Deus no espírito de Maria, oferecemos 
essas orações com confiança naquele cujo espírito desejamos trabalhar, 
por Cristo, Nosso Senhor. Amém. 

Oração sobre as oferendas 

Aceita Senhor os nossos dons e ilumina os nossos corações e mentes 
com o teu Espírito, para que, como Maria, possamos nos apegar a 
Cristo teu Filho, vivendo só para ele e agradando-o em todas as coisas. 
Por Cristo nosso Senhor. Amém. 
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