
Jean-Claude Colin  
 

...  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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