Pai Nosso, enchestes a vida do Vosso servo
Gilbert Keith Chesterton com um senso de
admiração e alegria, e destes-lhe uma fé que foi
a bse do seu trabalho incessante, cariadade para
com todos os homens, particularmente os seus
adversários, e uma esperança vinda da sua
gratidão pela dádiva da vida humana. Que a sua
inocência e o seu riso, a sua constância na luta
pela fé cristã, num mundo de descrença, a sua
devoção de toda a vida a Virgem Maria, e o seu
amor por todos os homens, especialmente os
pobres, traga alegria aos desesperados,
convicção e calor aos crentes tépidos e o
conhecimento de Deus aos que não têm fé.
Pedimos-vos que nos concedeis estes favores
através da sua intercessão, [e em especial
para/por...] para que a sua santidade possa ser
reconhecida por todos e a Igreja lhe possa
chamar de Abençoado. Pedimos isto por Cristo
Nosso Senhor. Amen
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