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Latin
Origines Maristes Doc 50
In nomine Patris et Filii et Spiritus
Sancti.
Omnia ad majorera Dei gloriam et
Mariae Genitricis Domini Jesu
honorem.
Nos infra scripti ad majorera Dei
gloriam et Mariae Genitricis Domini
Jesu concurrere satagentes, asserimus
et notum faci-mus, nos sinceram
intentionem firmamque voluntatem
habere nosmet ipsos consecrandi,
quam prius opportunum erit, piissimae
Mariistarum instituendae
Congregationi: quapropter prœsenti
actu et subscrip-tione nos omniaque
nostra in quantum possumus
irrevocabiliter dedicamus Beatae
Virginis Societati: illudque non
pueriliter, non leviter, non ex aliquo
humano fine aut spe temporalis
emolumenti, sed serio, mature,
assumpto consilio, omnibus coram
Deo perpensis, propter solam majorem
Dei gloriam et Marae Genitricis
Domini Jesu honorem:

devovemus nos omnibus poenis,
laboribus, incommodas, et, si
aliquando necessarium est, cruciatibus,
cura possimus omnia in eo qui nos
confortat Christo Jesu: cui eo ipso
fidelitatem promittitans, in gremio
Sanctissimae Matris Ecclesiae
catholicae Romaniae, ejusdem Summo
capiti Pontifici Romano totis viribus
adhaerentes, necnon Reverendissimo
Episcopo ordinario nostro, ut simus
boni ministri Christi Jesu, enutriti
verbis fidei et bonœ doctrinae quam
ipsius gratia assecuti sumus:
confidentes quod, sub amico pacis ac
religionis Christianissimi Regis nostri
regimine, brevi in lucem prodibit illa
institutio, solemniter pollicemur nos
omnia nostra impensuros esse ad
salvandas modis omnibus animas sub
augustissimo nomine Virginis Mariœ
ejusdemque auspiciis.

A promessa de Fourvière

Omnia tamen salvo meliori
Superiorum judicio.
Laudetur sancta et immaculata Beatae
Mariae Virginis Conceptio. Amen.

Português e latim

Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Tudo para a maior
glória de Deus, e para a honra de
Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus
Cristo!
Nós, abaixo assinados, queremos
trabalhar para a maior glória de Deus e
de Maria, mãe de nosso Senhor Jesus
Cristo, afirmamos que temos a sincera
intenção e a firme vontade de nos
consagrar, logo que surgir
oportunidade, à instituição da
piedosíssima Congregação dos
Maristas.

Eis porque, pelo presente ato, que leva
nossas assinaturas, dedicamo-nos
irrevogavelmente, nós e tudo o que
temos, tanto quanto possível, à
Sociedade da Bem- aventurada Virgem
Maria.
Este compromisso nós o assumimos,
não levianamente como crianças, nem
por razões humanas ou por algum
interesse temporal, mas com toda a
sinceridade, após o termo refletido
seriamente, tomado conselho e pesado
tudo diante de Deus, unicamente para
a glória de Deus e honra de Maria, mãe
de nosso Senhor Jesus Cristo.

Para atingirmos este objetivo, dispomo
-nos a assumir quaisquer
contrariedades, trabalhos, sofrimentos
e, se preciso, todos os tormentos; tudo
podendo naquele que nos dá forças,
nosso Senhor Jesus Cristo, a quem, por
isso mesmo, prometemos fidelidade,
no seio de nossa Mãe, a santa Igreja
Católica e Romana; unindo-nos com
todas as nossas energias, ao chefe
santíssimo desta mesma Igreja, o
romano pontífice, e também ao nosso
reverendíssimo bispo, para, deste
modo, sermos bons ministros de Jesus
Cristo, nutridos pelas palavras da fé e
da sã doutrina que recebemos por sua
graça; confiamos que, sob o governo
pacífico e religioso de nosso rei
cristianíssimo, esta maravilhosa
instituição será fundada.
Prometemos solenemente nos doar,
nós e tudo que temos, para salvarmos
as almas por todos os meios, sob o
nome augustíssimo de Virgem Maria e
sob seus auspícios. Respeitamos,
entretanto, em tudo, o parecer dos
superiores.
“Louvada seja a santa e imaculada
Conceição da Bem- aventurada Virgem
Maria! Assim seja!”

