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Beatificação do Frei Maria-Eugênio do Menino Jesus 

UM EVENTO HISTÓRICO 
 

Sábado, 19 de novembro de 2016 

BEATIFICAÇÃO 
do Frei Maria-Eugênio do Menino Jesus,  

 
no Parque de Exposições de Avinhão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henri Grialou, 1894-1967 
 

durante uma  
MISSA INTERNATIONAL 

presidida pelo Cardeal Angelo Amato 
delegado pelo PAPA FRANCISCO 

 
 

SUMÁRIO 
Histórico da sua vida e da beatificação 
Programa completo da festa da beatificação 
Perguntas frequentes sobre a beatificação 
Links e contatos úteis 
Milagre atribuído ao Frei Maria-Eugênio 
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Etapas da beatificação 

 

1985-1994 

etapa diocesana do 

processo 

28 de maio de 2015 

reconhecimento médico do 

caráter inexplicável  

19 de dezembro de 2011 

o Papa Bento XVI 

o declara 

Venerável 

1994-2011 

etapa romana do 

processo 

Anos 80 

cura de um bebê 

4 de março de 2016 
Anúncio da autorização da beatificação, dada pelo 

Papa Francisco 

BEATIFICAÇÃO 
19 de novembro de 2016 no Parque de Exposições de Avinhão 

1 de março de 2016 

os Cardeais e os membros da 

Congregação ratificam 

este reconhecimento 

Um sinal de Deus? Levantamento histórico 

HISTÓRICO 
Etapas da sua vida 

2 de dezembro de 1894: Nascimento de Henri Grialou em Gua, Aveyron - França 
1904: Morte do seu pai 
1908: Ele descobre Santa Teresinha do Menino Jesus  
 e sua pequena via de confiança total no Amor Misericordioso 
1911: Entra no seminário de Rodez 
1913-1919: Serviço militar, participa da Primeira Guerra Mundial 
1922: Ele é ordenado sacerdote, em Rodez, no dia 4 de fevereiro 
 e entra no Carmelo de Avon no dia 24 do mesmo mês 
1924-1937: Lille – Tarascon – Agen - Mônaco 
1932: Funda o Instituto Nossa Senhora da Vida, reconhecido em 1948 como Instituto Secular 
1937-1955: Ele assume cargos alta de responsabilidade na Ordem do Carmelo, em Roma 
  (viagens oficiais: Oriente Médio, Ásia, América do Norte) 
1949-1951: Publica sua obra-prima: Quero ver a Deus 
1957-1960; 1963-1967: Superior da Província de Avinhão-Aquitânia 
  (inúmeras viagens) 
1962: Nossa Senhora da Vida é reconhecido como Instituto de direito pontifício 
27 de março de 1967: Morre em Nossa Senhora da Vida, Venasque - França 
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O PROGRAMA DA FESTA DA BEATIFICAÇÃO 
 

 

Sexta-feira, dia 18 de novembro de 2016  
21h: Momento de oração, 

em diversos locais da diocese 
de Avinhão 

e em Nossa Senhora da Vida, Venasque 

Sábado, dia 19 de novembro  
9h-11h: Acolhida e animação 
11h: MISSA INTERNACIONAL 

DE BEATIFICAÇÃO  
Transmissão ao vivo - KTO 

do Parque de Exposições de Avinhão 
onde milhares de pessoas são esperadas 

Animação para crianças e jovens 
 

Domingo, dia 20 de novembro  
14h: Instalação do relicário  

contendo os restos mortais do Frei Maria-Eugênio  
no santuário de Nossa Senhora da Vida 

 

Segunda-feira, dia 21 de novembro  
11h: Primeira missa em honra 

do bem-aventurado, em Nossa Senhora da Vida 

Informações & Precisões 
www.pere-marie-eugene.org 
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PERGUNTAS FREQUENTES 

O QUE É UMA BEATIFICAÇÃO? 
• Um ato oficial da Igreja Católica que declara que determinada pessoa é “bem-aventurada”. Para 

isto é necessário a elaboração e a aprovação de dois documentos, um relativo à santidade de 

vida e outro a um possível milagre dado à sua intercessão. 

• Sobre a sua vida: Um estudo muito sério, que durou 30 anos, e resultou no reconhecimento 

do Frei Maria-Eugênio como “Venerável” no dia 19 de dezembro de 2011. 

• Sobre um possível milagre: Trata-se da cura súbita e definitiva de um bebezinho nos anos 

80. 

 

PORQUE O FREI MARIA-EUGÊNIO? 
• Um homem tomado de amor por Deus e pelo mundo; 

• Um profeta para o século XXI; 

• Um guia habilidoso para conduzir os homens ao encontro com Deus; 

• Um experto da oração silenciosa; 

• Um homem simples, que sofreu, próximo dos simples e dos sofredores; 

• Ele rezava constantemente e poderosamente pelos outros; 

• Incansavelmente ativo até o fim. 

 

O QUE É QUE ISSO MUDA? 
Celebrando a sua beatificação, a Igreja oferece a um número maior de pessoas a possibilidade de 

conhecer e se beneficiar do seu testemunho. Ela nos encoraja a confiar as nossas intenções à sua 
intercessão. 

 

O QUE ACONTECE EM UMA BEATIFICAÇÃO? 
A beatificação acontece ao longo de uma missa solene presidida pelo cardeal responsável da 

Congregação para as Causas dos Santos, com a leitura do decreto de beatificação. 
 

JÁ HOUVE BEATIFICAÇÕES EM AVINHÃO? 
 
Sim, no século XIV:  
Tomás de Aquino em 1323 
Ivo de Tréguier em 1347 
foram canonizados no Palácio dos Papas. 
 

PALÁCIO DOS PAPAS                                           PARQUE DE EXPOSIÇÕES 
 
 
DO  AO 
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LINKS E CONTATOS ÚTEIS 

 
+ INFORMAÇÕES 
 
 
INSCREVER-SE 
 individualmente 
 em família (atividades para as crianças) 
 em grupo 
 
 
PARTICIPAR 
 coral 
 orquestra 
 segurança 
 instalação 
 
FAZER UMA DOAÇÃO 
 
SOLICITAR UMA CREDENCIAL 
 
 

no site  www.pere-marie-eugene.org 
 

DIOCESE DE AVINHÃO  
Padre Baudouin Ardillier, delegado episcopal de comunicação 
E-mail: baudouin.ardillier@diocese-avignon.com  
Tel.: +33 6 16 80 19 59 
 
INSTITUTO NOSSA SENHORA DA VIDA 
Christine Verny, Padre Etienne Michelin 
E-mail: contactmedia.beatification@pere-marie-eugene.org  
Tel.: +33 7 52 04 18 59 
 
PROVÍNCIA CARMELITA DE AVINHÃO-AQUITÂNIA 
Frei François-Emmanuel 
E-mail: francoisemmanuel@windowslive.com  
 
VICE-POSTULADOR DA CAUSA DE CANONIZAÇÃO  
Padre Louis Menvielle 
E-mail: louismenvielle@gmail.com 
Tel.: +39 33 16 44 52 53 
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O MILAGRE PELA INTERCESSÃO DO FUTURO BEM-
AVENTURADO 

 
 

 
A cura súbita e definitiva 

de um bebezinho, 
ocorrida nos anos 80 

 
Uma situação que piora: 

Esta criança nasce com grandes quistos. Ela é operada com 11 dias, e logo em seguida 

reoperada com urgência. Alguns dias mais tarde, o cirurgião constata um fluxo importante, 

que provém de uma ferida do canal torácico. A criança, de 28 dias, se encontra em estado 

grave de desnutrição (3,2 kg). Os médicos ficam inquietos: a vida da criança está em perigo. 

Clamando ao céu: 

A mãe escreve no seu diário “seria preciso um milagre”… É este milagre que a tia-avó da 

criança vai implorar em suas orações, pela intercessão do Frei Maria-Eugênio, no dia em que 

ela recebe uma carta dos pais lhe contando que a situação não tem saída. 

A cura incrível: 

Ora, precisamente neste dia, sem explicação e sem nenhum sinal precedente de melhora, 

o fluxo, que não cessava, é interrompido subitamente. A mãe escreve no mesmo dia: “o 

milagre aconteceu hoje”. No dia seguinte, os médicos constatam que a criança está 

realmente curada. Ela começa a ganhar peso “como um avião que decola”, segundo os 

médicos. Três dias depois, ela pôde voltar para casa. Desde então, ela se encontra em perfeita 

saúde. 

 

28 de maio de 2015: Os médicos da Congregação para as Causas dos Santos 

reconheceram o caráter inexplicável desta cura, segundo os conhecimentos atuais da ciência. 

01 de dezembro de 2015: Os teólogos da mesma Congregação atribuíram a cura à 

intercessão do Frei Maria-Eugênio do Menino Jesus. 

01 de março de 2016: Os Cardeais e os membros da mesma Congregação ratificaram este 

reconhecimento. 

04 de março de 2016: O boletim oficial do Vaticano anuncia que o Papa Francisco autoriza 

a Beatificação. 
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