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NOVENA DE SÃO MARCELINO CHAMPAGNAT

1° DIA - Amor ao Próximo
Início

Dirigente: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e 
a intercessão de Maria, a Boa Mãe, estejam conosco.

Todos: Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos!

D: Divino Espírito Santo, presente no meio de nós, ajudai-nos nesta oração, enchendo nossos cora-
ções de fé e acendendo neles o fogo do vosso amor.

T: Vinde, Espírito Santo consolador, aumentai a nossa fé e o nosso amor.

D: Virgem Maria, nossa Boa Mãe, ajudai-nos a ter a mesma confiança que São Marcelino Champagnat 
manifestou durante toda a sua vida.

T: Boa Mãe, dignai-vos abençoar-nos, conservar-nos e santificar-nos.

Conhecendo São Marcelino Champagnat

D: Um dia chamaram o padre. Champagnat à cabeceira de uma senhora doente para confessá-la. En-
controu-a em penúria, sem ter sequer lenha para o fogão, para se aquecer. Confessou-a e consolou-a, 
exortando-a a confiar em Deus e a oferecer-lhe os seus sofrimentos e as suas privações. Entretanto, 
compreendendo que em tais circunstâncias não bastavam palavras de conforto, mandou trazer-lhe 
todo o necessário: comida, roupa e lenha. Quando a mulher faleceu, assumiu o cuidado de um seu 
filho que ficara órfão. Por causa da prolongada doença da mãe e da extrema indigência, o menino não 
recebera nenhum princípio religioso e já havia adquirido maus hábitos que, ao lhe corromper o caráter 
e o coração, tornaram inúteis por muito tempo os cuidados que tiveram para com ele. Entretanto, os 
Irmãos, a quem o Pe. Champagnat o confiou, não lhe deixaram faltar nada. Assim, mais tarde, mudou 
de comportamento, fez a sua Primeira Comunhão, pediu para ser Irmãos, foi aceito, tendo-se tornado 
o piedoso Irmão Nilamon. Ele, um menino de rua, que se tonou Irmão, graças aos cuidados que o padre 
Champagnat lhe dedicou.

(momento de reflexão)
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Invocações:

D: São Marcelino, servo amoroso e filho confiante de Maria Santíssima, a Boa Mãe, 

T: Rogai por nós!

D: São Marcelino, que destes aos Irmãos o nome de Maria,

T: Rogai por nós!

D: São Marcelino, que nos ensinastes a “oferecer tudo a Jesus por Maria”,

T: Rogai por nós!

Intercessão:

Ó Pai santo, vós nos revelastes o mandamento da nova lei por meio do vosso Filho Unigênito, nosso 
Senhor Jesus Cristo, e nos destes em São Marcelino Champagnat um admirável exemplo de vivência 
desse mandamento do amor. Concedei-nos, seguindo seus ensinamentos e seus exemplos, amar os 
irmãos e irmãs, levar às pessoas o conhecimento da graça e da verdade do Evangelho. Pelo mesmo 
Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.

D: Com todo amor e confiança, rezemos: 

T: Pai-nosso | Ave-Maria

Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e, pela intercessão de Maria e de São Marcelino 
Champagnat, nos conduza, um dia, à vida eterna. Amém.

Oração para pedir uma graça

São Marcelino Champagnat, durante a tua vida caminhaste na presença de Deus, cheio de fé e profun-
da confiança na proteção de Maria, e foste misericordioso para com o próximo, cheio de amor e cari-
nho pelos pobres e pequeninos, os prediletos de Deus. Por isso, com grande confiança, nos dirigimos 
a ti. Consegue-nos do Senhor a graça... (citar o seu pedido pessoal). Isso te pedimos para a glória de 
Deus, nosso Pai querido. Amém.

São Marcelino Champagnat, rogai por nós!

Lembrai-vos

Lembrai-vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à 
vossa proteção, imploraram a vossa assistência e reclamaram o vosso socorro, fosse por vós desam-
parado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como à minha mãe 
recorro, de vós me valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não 
rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e 
de me alcançar o que vos rogo. Amém.
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Final

D: O Senhor esteja conosco!

T: Ele está no meio de nós!

D: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.

T: Amém!

D: Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.

T: Graças a Deus.

SEGUNDO DIA -  Paciência e bondade
Início

Dirigente: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e 
a intercessão de Maria, a Boa Mãe, estejam conosco.

Todos: Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos!

D: Divino Espírito Santo, presente no meio de nós, ajudai-nos nesta oração, enchendo nossos cora-
ções de fé e acendendo neles o fogo do vosso amor.

T: Vinde, Espírito Santo consolador, aumentai a nossa fé e o nosso amor.

D: Virgem Maria, nossa Boa Mãe, ajudai-nos a ter a mesma confiança que São Marcelino Champagnat 
manifestou durante toda a sua vida.

T: Boa Mãe, dignai-vos abençoar-nos, conservar-nos e santificar-nos.

Conhecendo São Marcelino Champagnat

Em certa ocasião, uma pessoa caridosa pediu ao padre Champagnat que visitasse um infeliz que, além 
de deficiente, enfermo e mergulhado na mais profunda miséria, proferia horríveis blasfêmias contra 
a religião e grosseiros insultos contra quem tinha a caridade de visitá-lo e levar-lhe alguma ajuda. O 
Padre fez de tudo para tocar aquele coração endurecido, mas foi inútil. Chegando em casa, disse ao 
Irmão encarregado de levar esmolas aos doentes: “Só há um jeito de conquistar aquele homem: fa-
zer-lhe o bem e responder as injúrias com benefícios. A caridade e somente a caridade pode realizar 
a sua conversão. Assim, é preciso dar-lhe todo o necessário para manter alguém constantemente ao 
lado dele para servi-lo, assisti-lo durante a noite, falar-lhe com extrema paciência e bondade rezar 
muito, como também deixar algum tempo de falar de religião a fim de evitar mais blasfêmias. Deus 
fará o resto”. De fato, assim aconteceu. 

(momento de reflexão)
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Invocações

D: São Marcelino Champagnat, presença paterna, humana e evangelizadora,

T: Rogai por nós!

D: São Marcelino Champagnat, homem feliz pela presença de Maria,

T: Rogai por nós!

D: São Marcelino Champagnat, verdadeiro pai, sempre perto de quem precisa, que faz tudo para todos, 
a fim de ganhá-los a Cristo,

T: Rogai por nós!

Intercessão:

Ó Pai santo, vós nos revelastes o mandamento da nova lei por meio do vosso Filho Unigênito, nosso 
Senhor Jesus Cristo, e nos destes em São Marcelino Champagnat um admirável exemplo de vivência 
desse mandamento do amor. Concedei-nos, seguindo seus ensinamentos e seus exemplos, amar os 
irmãos e irmãs, levar às pessoas o conhecimento da graça e da verdade do Evangelho. Pelo mesmo 
Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.

D: Com todo amor e confiança, rezemos: 

T: Pai-nosso | Ave-Maria

Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e, pela intercessão de Maria e de São Marcelino 
Champagnat, nos conduza, um dia, à vida eterna. Amém.

Oração para pedir uma graça

São Marcelino Champagnat, durante a tua vida caminhaste na presença de Deus, cheio de fé e profun-
da confiança na proteção de Maria, e foste misericordioso para com o próximo, cheio de amor e cari-
nho pelos pobres e pequeninos, os prediletos de Deus. Por isso, com grande confiança, nos dirigimos 
a ti. Consegue-nos do Senhor a graça... (citar o seu pedido pessoal). Isso te pedimos para a glória de 
Deus, nosso Pai querido. Amém.

São Marcelino Champagnat, rogai por nós!

Lembrai-vos

Lembrai-vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à 
vossa proteção, imploraram a vossa assistência e reclamaram o vosso socorro, fosse por vós desam-
parado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como à minha mãe 
recorro, de vós me valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não 
rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e 
de me alcançar o que vos rogo. Amém.
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Final

D: O Senhor esteja conosco!

T: Ele está no meio de nós!

D: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.

T: Amém!

D: Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.

T: Graças a Deus.

TERCEIRO DIA – Coração de Pai
Início

Dirigente: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e 
a intercessão de Maria, a Boa Mãe, estejam conosco.

Todos: Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos!

D: Divino Espírito Santo, presente no meio de nós, ajudai-nos nesta oração, enchendo nossos cora-
ções de fé e acendendo neles o fogo do vosso amor.

T: Vinde, Espírito Santo consolador, aumentai a nossa fé e o nosso amor.

D: Virgem Maria, nossa Boa Mãe, ajudai-nos a ter a mesma confiança que São Marcelino Champagnat 
manifestou durante toda a sua vida.

T: Boa Mãe, dignai-vos abençoar-nos, conservar-nos e santificar-nos.

Conhecendo São Marcelino Champagnat

Ao escrever a um irmão, Champagnat derrama seu coração de pai. Um exemplo é a carta escrita ao 
Irmão Denis, em 1838: “Sabeis todos que eu não respiro senão o vosso bem. Não há nenhum bem 
verdadeiro que eu não deseje para vós e pelo qual não esteja disposto a tudo empreender para conse-
gui-lo para vós. Espero que estejais convencidos de que vos amo a todos, muito ternamente. Quero e 
desejo com ardor que nos amemos uns aos outros como filhos do mesmo pai que é Deus e da mesma 
mãe que é a Igreja. Maria é nossa Mãe comum. Ela não poderá ver com indiferença que conservemos 
algo em nosso coração contra coirmãos que ela ama tanto quanto a nós”. 

(Momento de reflexão)  
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Invocações

D: São Marcelino Champagnat, apóstolo da infância e da juventude,

T: Rogai por nós!

D: São Marcelino Champagnat, homem de profunda confiança em Deus,

T: Rogai por nós!

D: São Marcelino Champagnat, mestre da pedagogia, da presença e do amor,

T: Rogai por nós!

Intercessão:

Ó Pai santo, vós nos revelastes o mandamento da nova lei por meio do vosso Filho Unigênito, nosso 
Senhor Jesus Cristo, e nos destes em São Marcelino Champagnat um admirável exemplo de vivência 
desse mandamento do amor. Concedei-nos, seguindo seus ensinamentos e seus exemplos, amar os 
irmãos e irmãs, levar às pessoas o conhecimento da graça e da verdade do Evangelho. Pelo mesmo 
Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.

D: Com todo amor e confiança, rezemos: 

T: Pai-nosso | Ave-Maria

Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e, pela intercessão de Maria e de São Marcelino 
Champagnat, nos conduza, um dia, à vida eterna. Amém.

Oração para pedir uma graça

São Marcelino Champagnat, durante a tua vida caminhaste na presença de Deus, cheio de fé e profun-
da confiança na proteção de Maria, e foste misericordioso para com o próximo, cheio de amor e cari-
nho pelos pobres e pequeninos, os prediletos de Deus. Por isso, com grande confiança, nos dirigimos 
a ti. Consegue-nos do Senhor a graça... (citar o seu pedido pessoal). Isso te pedimos para a glória de 
Deus, nosso Pai querido. Amém.

São Marcelino Champagnat, rogai por nós!

Lembrai-vos

Lembrai-vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à 
vossa proteção, imploraram a vossa assistência e reclamaram o vosso socorro, fosse por vós desam-
parado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como à minha mãe 
recorro, de vós me valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não 
rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e 
de me alcançar o que vos rogo. Amém.
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Final

D: O Senhor esteja conosco!

T: Ele está no meio de nós!

D: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.

T: Amém!

D: Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.

T: Graças a Deus.

QUARTO DIA – Amor sem Medidas
Início

Dirigente: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e 
a intercessão de Maria, a Boa Mãe, estejam conosco.

Todos: Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos!

D: Divino Espírito Santo, presente no meio de nós, ajudai-nos nesta oração, enchendo nossos cora-
ções de fé e acendendo neles o fogo do vosso amor.

T: Vinde, Espírito Santo consolador, aumentai a nossa fé e o nosso amor.

D: Virgem Maria, nossa Boa Mãe, ajudai-nos a ter a mesma confiança que São Marcelino Champagnat 
manifestou durante toda a sua vida.

T: Boa Mãe, dignai-vos abençoar-nos, conservar-nos e santificar-nos.

Conhecendo São Marcelino Champagnat

Um dia, chamaram o padre Champagnat para assistir um doente. Ele apressou-se em ir à sua casa 
e encontrou um pobre homem coberto de chagas, na miséria, com apenas alguns trapos a cobrir-lhe 
a nudez e as úlceras. Profundamente movido de compaixão ao ver tantas dores e miséria, dirigiu-lhe 
algumas palavras de conforto. Depois, correu para casa, chamou o Irmão ecônomo e ordenou-lhe que 
levasse imediatamente colchão, lençóis e cobertores ao infeliz que acabara de visitar. 

- Mas, Padre, não temos nenhum colchão sobrando.

- Como? Não encontrou nenhum colchão na casa?

- Não, nenhum, Padre. Deve lembrar-se que dei o último, faz alguns dias.
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- Pois bem! Retire o colchão da minha cama e leve-o, agora mesmo, ao pobre homem.

Muitas vezes aconteceu-lhe despojar-se dessa forma, para assistir aos indigentes. Assim, por muitas 
noites, dormiu no chão.

(Momento de reflexão)

Invocações

D: São Marcelino Champagnat, amigo e protetor das crianças e dos jovens,

T: Rogai por nós!

D: São Marcelino Champagnat, apóstolo do jeito de Maria,

T: Rogai por nós!

D: São Marcelino Champagnat, coração compassivo para com os doentes e pobres,

T: Rogai por nós!

Intercessão:

Ó Pai santo, vós nos revelastes o mandamento da nova lei por meio do vosso Filho Unigênito, nosso 
Senhor Jesus Cristo, e nos destes em São Marcelino Champagnat um admirável exemplo de vivência 
desse mandamento do amor. Concedei-nos, seguindo seus ensinamentos e seus exemplos, amar os 
irmãos e irmãs, levar às pessoas o conhecimento da graça e da verdade do Evangelho. Pelo mesmo 
Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.

D: Com todo amor e confiança, rezemos: 

T: Pai-nosso | Ave-Maria

Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e, pela intercessão de Maria e de São Marcelino 
Champagnat, nos conduza, um dia, à vida eterna. Amém.

Oração para pedir uma graça

São Marcelino Champagnat, durante a tua vida caminhaste na presença de Deus, cheio de fé e profun-
da confiança na proteção de Maria, e foste misericordioso para com o próximo, cheio de amor e cari-
nho pelos pobres e pequeninos, os prediletos de Deus. Por isso, com grande confiança, nos dirigimos 
a ti. Consegue-nos do Senhor a graça... (citar o seu pedido pessoal). Isso te pedimos para a glória de 
Deus, nosso Pai querido. Amém.

São Marcelino Champagnat, rogai por nós!
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Lembrai-vos

Lembrai-vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à 
vossa proteção, imploraram a vossa assistência e reclamaram o vosso socorro, fosse por vós desam-
parado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como à minha mãe 
recorro, de vós me valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não 
rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e 
de me alcançar o que vos rogo. Amém.

Final

D: O Senhor esteja conosco!

T: Ele está no meio de nós!

D: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.

T: Amém!

D: Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.

T: Graças a Deus.

QUINTO DIA – Coração sem fronteiras
Início

Dirigente: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e 
a intercessão de Maria, a Boa Mãe, estejam conosco.

Todos: Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos!

D: Divino Espírito Santo, presente no meio de nós, ajudai-nos nesta oração, enchendo nossos cora-
ções de fé e acendendo neles o fogo do vosso amor.

T: Vinde, Espírito Santo consolador, aumentai a nossa fé e o nosso amor.

D: Virgem Maria, nossa Boa Mãe, ajudai-nos a ter a mesma confiança que São Marcelino Champagnat 
manifestou durante toda a sua vida.

T: Boa Mãe, dignai-vos abençoar-nos, conservar-nos e santificar-nos.

Conhecendo São Marcelino Champagnat

Nas instruções aos Irmãos, dizia-lhes Champagnat: “Não tenham medo das ameaças nem receiem 
pelo futuro. Maria nos congregou nesta casa. Ela não permitirá que a maldade dos homens nos ex-
pulse daqui. Mais do que nunca, sejamos fiéis em honrá-la vivendo como seus verdadeiros filhos, 
imitando suas virtudes. Redobremos de confiança e lembremos ser ela o nosso Recurso Habitual, a 
nossa Boa Mãe. E estabeleceu o canto da Salve Rainha, no início da oração da manhã, em toda a co-
munidade Marista.

(Momento de reflexão)
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Invocações

D: São Marcelino Champagnat, servo amoroso e confiante da Boa Mãe, Maria,

T: Rogai por nós!

D: São Marcelino Champagnat, amigo e protetor das crianças e dos jovens,

T: Rogai por nós!

D: Ó Maria, comunicai-nos uma fé vigorosa no Cristo Vivo, a fim de que sejamos acessíveis a sua pre-
sença entre nós.

T: Ó Maria, sede a mãe e rainha das nossas casas, dos nossos jovens, das nossas famílias, de todos 
os que se consagram na vida religiosa ou sacerdotal. Amém! 

Intercessão:

Ó Pai santo, vós nos revelastes o mandamento da nova lei por meio do vosso Filho Unigênito, nosso 
Senhor Jesus Cristo, e nos destes em São Marcelino Champagnat um admirável exemplo de vivência 
desse mandamento do amor. Concedei-nos, seguindo seus ensinamentos e seus exemplos, amar os 
irmãos e irmãs, levar às pessoas o conhecimento da graça e da verdade do Evangelho. Pelo mesmo 
Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.

D: Com todo amor e confiança, rezemos: 

T: Pai-nosso | Ave-Maria

Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e, pela intercessão de Maria e de São Marcelino 
Champagnat, nos conduza, um dia, à vida eterna. Amém.

Oração para pedir uma graça

São Marcelino Champagnat, durante a tua vida caminhaste na presença de Deus, cheio de fé e profun-
da confiança na proteção de Maria, e foste misericordioso para com o próximo, cheio de amor e cari-
nho pelos pobres e pequeninos, os prediletos de Deus. Por isso, com grande confiança, nos dirigimos 
a ti. Consegue-nos do Senhor a graça... (citar o seu pedido pessoal). Isso te pedimos para a glória de 
Deus, nosso Pai querido. Amém.

São Marcelino Champagnat, rogai por nós!

Lembrai-vos

Lembrai-vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à 
vossa proteção, imploraram a vossa assistência e reclamaram o vosso socorro, fosse por vós desam-
parado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como à minha mãe 
recorro, de vós me valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não 
rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e 
de me alcançar o que vos rogo. Amém.
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Final

D: O Senhor esteja conosco!

T: Ele está no meio de nós!

D: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.

T: Amém!

D: Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.

T: Graças a Deus.

SEXTO DIA – Educar é amar
Início

Dirigente: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e 
a intercessão de Maria, a Boa Mãe, estejam conosco.

Todos: Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos!

D: Divino Espírito Santo, presente no meio de nós, ajudai-nos nesta oração, enchendo nossos cora-
ções de fé e acendendo neles o fogo do vosso amor.

T: Vinde, Espírito Santo consolador, aumentai a nossa fé e o nosso amor.

D: Virgem Maria, nossa Boa Mãe, ajudai-nos a ter a mesma confiança que São Marcelino Champagnat 
manifestou durante toda a sua vida.

T: Boa Mãe, dignai-vos abençoar-nos, conservar-nos e santificar-nos.

Conhecendo São Marcelino Champagnat

Champagnat, em suas instruções, repetia aos Irmãos: “Educar não é ensinar a ler, escrever e iniciar nos 
diversos conhecimentos. Essas noções bastariam se o homem fosse só para este mundo. Mas outro 
destino o aguarda. Ele existe para o céu, para Deus. É para atingir essa finalidade que há de ser edu-
cado. Educar é, pois, desvendar tão nobre e sublime destino e oferecer os meios para atingi-lo. Numa 
palavra, educar uma criança ou um jovem é fazer dele um bom cristão e virtuoso cidadão”. (Momento 
de reflexão).

Invocações

D: São Marcelino Champagnat, compassivo com o próximo e aberto às maravilhas de Deus,

T: Pedi por nós ao Senhor!

D: São Marcelino Champagnat, pai e fundador da Família Marista,

T: Pedi por nós ao Senhor!
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D: São Marcelino Champagnat ouviu o apelo do Senhor e a ele se entregou totalmente.

T: Queremos ter o ardor de Marcelino Champagnat, um coração sem fronteiras para amar. 

Intercessão:

Ó Pai santo, vós nos revelastes o mandamento da nova lei por meio do vosso Filho Unigênito, nosso 
Senhor Jesus Cristo, e nos destes em São Marcelino Champagnat um admirável exemplo de vivência 
desse mandamento do amor. Concedei-nos, seguindo seus ensinamentos e seus exemplos, amar os 
irmãos e irmãs, levar às pessoas o conhecimento da graça e da verdade do Evangelho. Pelo mesmo 
Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.

D: Com todo amor e confiança, rezemos: 

T: Pai-nosso | Ave-Maria

Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e, pela intercessão de Maria e de São Marcelino 
Champagnat, nos conduza, um dia, à vida eterna. Amém.

Oração para pedir uma graça

São Marcelino Champagnat, durante a tua vida caminhaste na presença de Deus, cheio de fé e profun-
da confiança na proteção de Maria, e foste misericordioso para com o próximo, cheio de amor e cari-
nho pelos pobres e pequeninos, os prediletos de Deus. Por isso, com grande confiança, nos dirigimos 
a ti. Consegue-nos do Senhor a graça... (citar o seu pedido pessoal). Isso te pedimos para a glória de 
Deus, nosso Pai querido. Amém.

São Marcelino Champagnat, rogai por nós!

Lembrai-vos

Lembrai-vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à 
vossa proteção, imploraram a vossa assistência e reclamaram o vosso socorro, fosse por vós desam-
parado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como à minha mãe 
recorro, de vós me valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não 
rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e 
de me alcançar o que vos rogo. Amém.

Final

D: O Senhor esteja conosco!

T: Ele está no meio de nós!

D: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.

T: Amém!

D: Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.

T: Graças a Deus.
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SÉTIMO DIA – Fortaleza e coragem
Início

Dirigente: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e 
a intercessão de Maria, a Boa Mãe, estejam conosco.

Todos: Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos!

D: Divino Espírito Santo, presente no meio de nós, ajudai-nos nesta oração, enchendo nossos cora-
ções de fé e acendendo neles o fogo do vosso amor.

T: Vinde, Espírito Santo consolador, aumentai a nossa fé e o nosso amor.

D: Virgem Maria, nossa Boa Mãe, ajudai-nos a ter a mesma confiança que São Marcelino Champagnat 
manifestou durante toda a sua vida.

T: Boa Mãe, dignai-vos abençoar-nos, conservar-nos e santificar-nos.

Conhecendo São Marcelino Champagnat

Apenas ordenado sacerdote, Champagnat foi envido à paróquia pobre de La Valla, região montanhosa, 
de camponeses desassistidos e ignorantes das riquezas do próprio batismo. Certo dia, ele foi cha-
mado à cabeceira de um jovem, chamado João Batista Montagne, que estava prestes a morrer, sem o 
mínimo de conhecimento e prática de religião. Mais impressionado pelo abandono espiritual do que 
pela doença que consumia os dias desse jovem, Champagnat demorou-se bastante tempo ao pé do 
leito dele, para prepará-lo a receber a unção dos enfermos. Voltando a La Valla, veio-lhe à mente o 
pensamento que alimentava desde antes da ordenação, o de fundar uma Congregação de Irmãos para 
a instrução e formação cristã da juventude. Guiado pelo Espírito Santo, sem receio, apesar das dificul-
dades, meteu-se logo a concretizar o seu projeto. Assim, no dia 2 de janeiro de 1817, iniciou o Instituo 
Marista, com o nome de Pequenos Irmãos de Maria.

(Momento de reflexão)

Invocações

D: São Marcelino Champagnat, homem cheio de fé, confiança e amor,

T: Pedi por nós ao Senhor!

D: São Marcelino Champagnat, guiado pelo Espírito Santo,

T: Pedi por nós ao Senhor!

D: São Marcelino Champagnat, atento aos sinais do tempo,

T: Tornai-nos sensíveis às necessidades da Igreja e solidários com os mais necessitados.
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Intercessão:

Ó Pai santo, vós nos revelastes o mandamento da nova lei por meio do vosso Filho Unigênito, nosso 
Senhor Jesus Cristo, e nos destes em São Marcelino Champagnat um admirável exemplo de vivência 
desse mandamento do amor. Concedei-nos, seguindo seus ensinamentos e seus exemplos, amar os 
irmãos e irmãs, levar às pessoas o conhecimento da graça e da verdade do Evangelho. Pelo mesmo 
Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.

D: Com todo amor e confiança, rezemos: 

T: Pai-nosso | Ave-Maria

Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e, pela intercessão de Maria e de São Marcelino 
Champagnat, nos conduza, um dia, à vida eterna. Amém.

Oração para pedir uma graça

São Marcelino Champagnat, durante a tua vida caminhaste na presença de Deus, cheio de fé e profun-
da confiança na proteção de Maria, e foste misericordioso para com o próximo, cheio de amor e cari-
nho pelos pobres e pequeninos, os prediletos de Deus. Por isso, com grande confiança, nos dirigimos 
a ti. Consegue-nos do Senhor a graça... (citar o seu pedido pessoal). Isso te pedimos para a glória de 
Deus, nosso Pai querido. Amém.

São Marcelino Champagnat, rogai por nós!

Lembrai-vos

Lembrai-vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à 
vossa proteção, imploraram a vossa assistência e reclamaram o vosso socorro, fosse por vós desam-
parado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como à minha mãe 
recorro, de vós me valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não 
rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e 
de me alcançar o que vos rogo. Amém.

Final

D: O Senhor esteja conosco!

T: Ele está no meio de nós!

D: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.

T: Amém!

D: Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.

T: Graças a Deus.
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OITAVO DIA – Testamento Espiritual
Início

Dirigente: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e 
a intercessão de Maria, a Boa Mãe, estejam conosco.

Todos: Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos!

D: Divino Espírito Santo, presente no meio de nós, ajudai-nos nesta oração, enchendo nossos cora-
ções de fé e acendendo neles o fogo do vosso amor.

T: Vinde, Espírito Santo consolador, aumentai a nossa fé e o nosso amor.

D: Virgem Maria, nossa Boa Mãe, ajudai-nos a ter a mesma confiança que São Marcelino Champagnat 
manifestou durante toda a sua vida.

T: Boa Mãe, dignai-vos abençoar-nos, conservar-nos e santificar-nos.

Conhecendo São Marcelino Champagnat

Prevendo a sua morte, São Marcelino Champagnat reuniu todos os Irmãos ao redor do seu leito e 
comunicou-lhes seu testamento espiritual. Eis um trecho: “Eu vos peço queridos Irmãos, pela afeição 
que tendes por mim, que mantenhais sempre a santa caridade entre vós. Amai-vos uns aos outros 
como Jesus Cristo vos amou. Que não haja entre vós senão um mesmo coração e um mesmo espíri-
to. Que se possa dizer dos Irmãos o mesmo dos primeiros cristãos: ‘Vede como se amam’. É o mais 
ardente voto do meu coração neste último momento da minha vida. Sim, Irmãos, escutai as últimas 
palavras de vosso pai que são as mesmas do vosso amado Salvador: ‘Amai-vos uns aos outros’”. 

(Momento de reflexão)

Invocações

D: São Marcelino Champagnat que almejáveis oferecer “tudo a Jesus por Maria”,

T: Rogai por nós!

D: São Marcelino Champagnat, coração simples, alegre e esperançoso,

T: Rogai por nós!

D: São Marcelino Champagnat, coração simples e sem fronteiras,

T: Intercedei por nós junto ao Senhor!

Intercessão:

Ó Pai santo, vós nos revelastes o mandamento da nova lei por meio do vosso Filho Unigênito, nosso 
Senhor Jesus Cristo, e nos destes em São Marcelino Champagnat um admirável exemplo de vivência 
desse mandamento do amor. Concedei-nos, seguindo seus ensinamentos e seus exemplos, amar os 
irmãos e irmãs, levar às pessoas o conhecimento da graça e da verdade do Evangelho. Pelo mesmo 
Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.
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D: Com todo amor e confiança, rezemos: 

T: Pai-nosso | Ave-Maria

Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e, pela intercessão de Maria e de São Marcelino 
Champagnat, nos conduza, um dia, à vida eterna. Amém.

Oração para pedir uma graça

São Marcelino Champagnat, durante a tua vida caminhaste na presença de Deus, cheio de fé e profun-
da confiança na proteção de Maria, e foste misericordioso para com o próximo, cheio de amor e cari-
nho pelos pobres e pequeninos, os prediletos de Deus. Por isso, com grande confiança, nos dirigimos 
a ti. Consegue-nos do Senhor a graça... (citar o seu pedido pessoal). Isso te pedimos para a glória de 
Deus, nosso Pai querido. Amém.

São Marcelino Champagnat, rogai por nós!

Lembrai-vos

Lembrai-vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à 
vossa proteção, imploraram a vossa assistência e reclamaram o vosso socorro, fosse por vós desam-
parado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como à minha mãe 
recorro, de vós me valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não 
rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e 
de me alcançar o que vos rogo. Amém.

Final

D: O Senhor esteja conosco!

T: Ele está no meio de nós!

D: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.

T: Amém!

D: Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.

T: Graças a Deus.

NONO DIA – A comunidade: uma grande família
Início

Dirigente: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e 
a intercessão de Maria, a Boa Mãe, estejam conosco.

Todos: Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos!

D: Divino Espírito Santo, presente no meio de nós, ajudai-nos nesta oração, enchendo nossos cora-
ções de fé e acendendo neles o fogo do vosso amor.
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T: Vinde, Espírito Santo consolador, aumentai a nossa fé e o nosso amor.

D: Virgem Maria, nossa Boa Mãe, ajudai-nos a ter a mesma confiança que São Marcelino Champagnat 
manifestou durante toda a sua vida.

T: Boa Mãe, dignai-vos abençoar-nos, conservar-nos e santificar-nos.

Conhecendo São Marcelino Champagnat

O padre Champagnat fez da comunidade dos primeiros Irmãos uma verdadeira família. Partilhou a 
vida deles em La Valla e em l’Hermitage (duas casas construídas por ele) e dedicou-se totalmente aos 
Irmãos. “Sabem, dizia-lhes, que só respiro por vocês, que não há nenhum bem verdadeiro que eu não 
peça a Deus cada dia e que eu não procure buscá-lo para vocês à custa dos maiores sacrifícios”. Em 
troca, os Irmãos amavam-no como um pai. Em contato com ele e junto a Boa Mãe, eles aprofundavam 
o sentido da fraternidade, da dedicação e da doação a serviço dos outros. Os Irmãos, fiéis a essa he-
rança, realizam o desejo do Fundador, levando a vida de comunidade num grande espírito de família. 
“Que não haja senão um só coração e um só espírito entre vocês.”

(Momento de reflexão)

Invocações

D: São Marcelino Champagnat, homem de ação e de zelo, simples e trabalhador,

T: Rogai por nós ao Senhor!

D: São Marcelino Champagnat, cheio de solicitude para com os pobres e enfermos,

T: Rogai por nós ao Senhor!

D: São Marcelino Champagnat, educador e apóstolo, descobre na família de Nazaré a pedagogia do 
amor como fundamento da verdadeira educação.

T: Educador e catequista, aprende com Maria a ser sinal vivo da ternura de Deus Pai no meio dos jovens.

Intercessão:

Ó Pai santo, vós nos revelastes o mandamento da nova lei por meio do vosso Filho Unigênito, nosso 
Senhor Jesus Cristo, e nos destes em São Marcelino Champagnat um admirável exemplo de vivência 
desse mandamento do amor. Concedei-nos, seguindo seus ensinamentos e seus exemplos, amar os 
irmãos e irmãs, levar às pessoas o conhecimento da graça e da verdade do Evangelho. Pelo mesmo 
Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.

D: Com todo amor e confiança, rezemos: 

T: Pai-nosso | Ave-Maria

Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e, pela intercessão de Maria e de São Marcelino 
Champagnat, nos conduza, um dia, à vida eterna. Amém.
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Oração para pedir uma graça

São Marcelino Champagnat, durante a tua vida caminhaste na presença de Deus, cheio de fé e profun-
da confiança na proteção de Maria, e foste misericordioso para com o próximo, cheio de amor e cari-
nho pelos pobres e pequeninos, os prediletos de Deus. Por isso, com grande confiança, nos dirigimos 
a ti. Consegue-nos do Senhor a graça... (citar o seu pedido pessoal). Isso te pedimos para a glória de 
Deus, nosso Pai querido. Amém.

São Marcelino Champagnat, rogai por nós!

Lembrai-vos

Lembrai-vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à 
vossa proteção, imploraram a vossa assistência e reclamaram o vosso socorro, fosse por vós desam-
parado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como à minha mãe 
recorro, de vós me valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não 
rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e 
de me alcançar o que vos rogo. Amém.

Final

D: O Senhor esteja conosco!

T: Ele está no meio de nós!

D: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.

T: Amém!

D: Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.

T: Graças a Deus.


