
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: 

 

a cura de Hannah Bennett 
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Hannah Bennett 
vive em Sydney, Austrália. 

  

Em agosto de 2017 
Hannah (20) foi diagnosticada com 

Esclerose múltipla. 
  

Com nossa família marista, 
sua família procura 

a graça da cura de Hannah 
através da intercessão do 

fundador Marista, 
 

João Claudio Colin 
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