
 

 
 
 
 

Novena à  
Jean-Claude Colin 

Reflexão e oração com o Fundador  
da Sociedade de Maria 
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... foi o fundador dos 
Padres Maristas - padres e 
irmãos da Sociedade de 
Maria.  

Nascido no final do 
século 18 na França 
devastada pela revolução, 
Jean-Claude estava 
convencido de que a 
Virgem queria um grupo 
de homens e mulheres 
para fazer o trabalho dela 
no mundo em um 
momento de turbulência e 
desafio.  

Com essa inspiração, ele 
forjou o caminho para uma 

nova família de religiosos consagrados e dos leigos na Igreja - 
a família Marista.  

Sob sua liderança, como fundador e pai, missionários 
maristas iria proclamar a mensagem de Cristo com o espírito 
suave de Maria 'em qualquer terra distante' para a qual eles 
foram enviados.  

Hoje maristas de todo o mundo rezam para que Jean-Claude 
Colin vai se tornar mais conhecido e reverenciado. Como sua 
causa de beatificação está sendo introduzida, eles buscam 
graças, por sua intercessão, para si e para as pessoas que 
servem.  
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Jean-Claude Colin... 

Floresta de Barbery, perto do local 

de nascimento de Jean-Claude Colin 
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Ó Deus que inspiraste Jean-Claude Colin a viver uma vida fiel 
ao Evangelho no espírito de Maria. 

Se é de tua sua vontade, que ele seja honrado como um santo 
para a glória do teu nome, te roguemos, mostrai-nos o favor 

que ele desfruta aos teus olhos, concedendo a graça 
milagrosa que agora pedimos por sua intercessão exclusiva: 

 

(nome da pessoa e graça a ser recebida) 
 

Te pedimos isto por Cristo Nosso Senhor. Amém  

 

Muitos que conhecem a pessoa de Jean-Claude Colin sentem 
nele uma proximidade com Deus e um desejo para que o 
reino seja proclamado no espírito de Maria. Eles pedem a sua 
intercessão pelas grandes e pequenas graças que procuram do 
nosso Deus amoroso. 

Sobre a Novena 

Temas diários extraídos de "Um Fundador em Ação" nos 
ajudam a conhecer melhor Jean-Claude Colin. Trechos das 
Constituições Maristas de 1988 ressoam com esses temas e 
são seguidos por uma oração a Jean-Claude pedindo uma 
graça particular. A esta novena pode ser adicionada qualquer 
outra oração ou uma oração por uma graça milagrosa.  

Graças Milagrosas 

Os milagres estão claramente além do curso dos eventos 
naturais. Para que a Causa de Jean-Claude Colin seja 
promovida é necessário um milagre por meio de sua exclusiva 
intercessão. Esta novena oferece a seguinte oração por uma 
graça milagrosa: 

Devoção a  Jean-Claude Colin 
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Colin em um cantinho (nicho) 

 

Um sacerdote disse ao Padre 
Poupinel de pé em São Pedro, Roma, 
olhando para o nicho vazio ao lado 
do Bem-aventurado Afonso Ligório: 
“Olha, o lugar reservado para o seu 
superior!” (FA 218, 1).  

Como muitos outros, este padre ficou 
impressionado com a aparência de 
santidade e simplicidade no rosto de 
Colin. 

 

 

Santidade pessoal 

Maria, como primeira e perpétua Superiora deles, os inspira a 
perseguir, com coragem, os objetivos da Sociedade: crescer 
na santidade pessoal, trabalhar pela salvação do próximo, 
conservar a fé da Igreja Católica e defendê-la com todas as 
suas forças. É perseguindo estes objetivos no espírito de 
Maria que eles ajudarão a renovar a Igreja à imagem Dela, 
uma Igreja servidora e peregrina. (n. 10). 

 

Venerável Padre Fundador, que Deus nos ajude, por sua intercessão, a 
sermos da mesma santidade e simplicidade. Que possamos encontrar 
nosso lugar onde Deus deseja que anunciemos a Boa Nova hoje. Amém  

Dia 1 

Vila Santa Maria, Roma 
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Colin no gelo 

 

No seu tempo, as pessoas 
caminhavam muito e 
percorriam longas distâncias 
a pé. 

Colin caminhou pelas 
montanhas de Bugey. Ele 
fazia caminhadas regulares e 
não se importava em tentar 
andar de trenó em um lago 
congelado no inverno para 
fazer exercícios (FA 295). 

 

 

Seguir os passos de Jesus Cristo 

Com o voto de pobreza, os Maristas depositam sua 
confiança em um Pai que conhece todas as suas necessidades. 
Eles escolhem ser pobres, para seguir os passos de Jesus. 
Como os primeiros crentes, eles trazem o que possuem aos 
seus irmãos e mantêm tudo em comum com eles (Cf. Acts, 
4:32). (n 106). 

  

Venerável Padre Fundador, que Deus, por sua intercessão, nos ajude a 
valorizar o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Que possamos 
cuidar de nosso corpo e seguir as pegadas de Jesus Cristo. Amém. 

Dia 2 

A neve de Bugey 
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Colin e sua saúde 

 

Ao longo de sua 
vida Colin teve 
problemas de 
saúde. A malária 
era apenas uma 
de suas doenças 
(FA 222; 230). 
Ele tomava os 
remédios 
disponíveis. 

Em geral, sua energia foi frequentemente reduzida, mas não 
paralisada por doenças. 

  

O cuidado pela saúde 

Os critérios para admissão ao noviciado são determinados 
pelos objetivos e pelo espírito da Sociedade. Além dos 
requisitos do Cânon 642, o candidato deve ter as seguintes 
qualidades: (e) a inteligência, juízo e a saúde física necessários 
para capacitá-lo a contribuir efetivamente para a missão e o 
apostolado da Sociedade (n.  42). 

 

Venerável Padre Fundador, por sua intercessão que Deus nos dê a fé 
para enfrentar as doenças e o envelhecimento. Rezamos também por 
aqueles que cuidam de nossos confrades enfermos e por todos os médicos 
e enfermeiros. Amém. 

Dia 3 

Janela do quarto do Pe. Colin 
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Colin mostra seus sentimentos  

 

Em muitos aspectos, Colin 
era uma pessoa muito 
emotiva e sensível e podia 
facilmente derramar 
lágrimas de alegria ou de 
luto. 

Ele gesticulava com as 
mãos, seus sentimentos 
transpareciam em seu 
rosto. Ele tentava não ser 
dominado ou determinado 
por seus sentimentos. 

Depois de permitir que seus sentimentos se manifestassem, 
ele se voltava para Deus em oração e louvor (FA 216). 

  

Equilíbrio emocional necessário 

Os critérios de admissão ao noviciado são determinados 
pelos objetivos e pelo espírito da Sociedade. Além dos 
requisitos do Cânon 642, o candidato deve ter as seguintes 
qualidades: (c) equilíbrio emocional para viver em 
comunidade e trabalhar com os outros (n. 42). 
  

Venerável Padre Fundador, por sua intercessão que Deus nos ajude a 
integrar nossos sentimentos em nossa personalidade. Que possamos estar 
abertos a como outras pessoas se sentem e mostrar a eles a compaixão 
que Deus mostrou ao mundo ao enviar seu filho, Jesus Cristo. Amém. 

Dia 4 

Cruz de profissão do Pe. 



 

Colin toma decisões  

 

Colin era conhecido 
por ser muito lento em 
se decidir. 

O motivo? Ele queria 
estar o mais certo 
possível de fazer a 
vontade de Deus e 
assim tomava muito 
tempo (Dare Locum 
Dei). 

 

Mas assim que tomava uma decisão, ele a implementava 
prontamente (FA 307). 
  

Tomada de decisão spiritual 

A unidade na Sociedade e a ação eficaz exigem que seus 
membros sejam consultados e participem do processo de 
decisão, e que os superiores tenham uma autoridade bem 
definida. Deste modo, as decisões serão baseadas em 
acuradas informações e refletirão as necessidades do povo a 
quem servem, e ao mesmo tempo, as decisões podem ser 
tomadas com flexibilidade e prontidão (n.  161).  
 

Venerável Padre Fundador, por sua intercessão, Deus nos ajude a 
discernir e seguir a vontade divina e a colocá-la em prática em nossa 
vida diária como Jesus fez. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 

Dia 6 

9 

Mesa do Pe. Colin 
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Colin em espírito de alegria  

 

Colin disse aos estudantes 
em Belley: ‘Servite Domino 
in laetitia et exultatione’ – 
Sirvam ao Senhor com 
alegria e exultação. 

Ele citou são Francisco de 
Sales que disse ‘Les saints 
tristes sont de tristes saints’ 
– Santos tristes são tristes 
santos. Santos que são 
tristes são lamentáveis 
santos (FA 395, 2). 

  

 

O espírito Marista, um espírito alegre 

Os maristas preferem ser conhecidos por sua vida e por seu 
trabalho junto dos pobres e dos abandonados, antes que 
através da publicidade. Sua alegria por pertencer à família de 
Maria e a generosidade com que exercem o seu trabalho 
atrairão candidatos a se juntarem a eles (n. 37). 

  

Venerável Padre Fundador, por sua intercessão que Deus nos dê a 
santa alegria e a santa liberdade que caracterizou a sua vida, para que 
possamos proclamar a Boa Nova com zelo e alegria. Por Cristo nosso 
Senhor. Amém. 

Dia 5 

Pe. Colin em 1866 
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Colin tem suas falhas  

 

Os que viviam com 
Colin viam nele um 
santo, mas também 
estavam conscientes de 
suas pequenas falhas. 

Aquelas pequenas falhas 
ajudaram a manter o 
orgulho sob controle. 
Colin cedeu à sua 
timidez e outras 
fraquezas, exceto 

quando se tratava da Sociedade de Maria. Ele, portanto, 
superou suas limitações (FA 235, 24-28). 

  

Vivendo com minhas limitações e as dos outros 

Dessa forma, libertados de uma indevida preocupação 
consigo mesmos, serão úteis aos outros e farão grandes 
coisas para Deus, e assim a Sociedade atingirá seus objetivos. 
Eles deixarão para o Senhor pronunciar a palavra de cura e 
que traz a paz interior e a liberdade para servir ao próximo (n 
220)  
  

Venerável Padre Fundador, por sua intercessão que Deus nos ajude a 
aceitar nossas limitações e a usá-las para compreender as limitações dos 
outros. Que Deus nos dê a mesma dedicação e prontidão ao serviço da 
Sociedade de Maria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 

Dia 7 

Um livro do Pe. Colin 
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Colin reza constantemente  

 

Ao buscar a vontade de Deus 
sozinho, Colin era uma pessoa 
de oração constante, 
especialmente com assuntos 
importantes em vista - dos 
quais ele tinha muitos. 
Ele, portanto, rezaria o tempo 
todo e faria com que outros 
rezassem muito com suas 
intenções. 
Ele estudaria o assunto, 
consultaria muitos, mas 
confiava, sobretudo na oração 

(FA 349, 12). 
  

Oração para apropriar-se do espírito Marista 

A tradição marista pode continuar a ser uma tradição, se 
oferecer uma experiência do Evangelho semelhante à de Jean
-Claude Colin e de seus companheiros. Sucessivas gerações 
fazem da tradição a sua própria, por meio da oração e da 
reflexão sobre os eventos cruciais da fundação da Sociedade 
(n 50).  

Venerável Padre Fundador, por sua intercessão que Deus faça de todos 
nós pessoas de oração, tanto individualmente como em comunidade. Que 
nossa tomada de decisão seja guiada pela oração. E que possamos 
continuar a servir aos outros rezando por suas intenções. Tudo isso 
pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém.  

Dia 8 

O estudo do Pe. Colin,  

La Neylière 



 

Colin RESOURCES/… prayers, novenas…./2000….1120 12 

Colin, O Marista 
 

O nome marista não é um título 
vazio. Venham, se somos 
maristas, isso deve ser visto em 
nossa conduta. 
Há muito a ser feito. Colin foi e 
continua sendo o verdadeiro 
modelo de um marista (FA 395, 
4). 
  
Seguir Cristo como Maria 
A Sociedade, como a Igreja, 
encontra seu modelo em Maria, a 
mulher de fé. A sua espiritualidade 
é simples e modesta em sua 

expressão, próxima da vida do povo simples, de cunho 
apostólico, e marcada pela espontaneidade e alegria. Ela se 
esforça por fazer sua a experiência cristã vivida por Maria (n 
117).  
  

Venerável Padre Fundador, por sua intercessão que Deus nos fortaleça 
em nossa vocação de sermos discípulos como Maria e servir as pessoas 
como ela. Por nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, que convosco vive e 
reina na unidade do Espírito Santo. Amém. 

Nossa Senhora da Boa Viagem 

Dia 9 

Se souber de alguma graça milagrosa recebida 

por intercessão exclusiva do Pe. Colin, por favor informe:  

Pe. Carlo-Maria Schianchi SM, Postulator, Padri Maristi  
Via Alessandro Poerio 63, 00152 Rome, Italy 

Email: postulator@maristsm.org 

mailto:postulator@maristsm.org

