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Oh Deus, que em tua
Providência
continuamente envias
operários à tua messe,
Tu inspiraste a
Marcelino Champagnat,
Juan-Claudio Colin,
Esteban Déclas, Esteban
Terraillon e seus
companheiros o
compromisso de fundar
uma nova congregação
que tivesse o espírito de
Maria e tomasse o seu
nome. Faz com que nós,
seus herdeiros, homens
e mulheres da família
marista, sigamos seu
exemplo.
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Dá-nos a graça de entender
mais claramente o nosso
chamado a realizar no nosso
mundo atual os propósitos
que eles idearam; de
acolher novamente a obra
de Maria que nos foi
confiada hoje para construir
tua Igreja de amanhã na
simplicidade, na humildade
e na solidariedade
compassiva; e de ir à
missão, abertos aos
impulsos do Espírito,
sensíveis às necessidades do
Povo de Deus, prontos para
nos entregar totalmente,
com o que somos e temos,
confiando na ajuda de
Maria, nossa Boa Mãe e
nossa primeira e perpétua
superiora. Com a certeza de
que tudo podemos naquele
que nos dá forças, elevamos
nossa oração por Jesus
Cristo, nosso Senhor.
Amém.
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