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NO DIA 4 DE MARÇO DE 2016 

O PAPA FRANCISCO AUTORIZOU 

A IGREJA A PROCEDER A  

BEATIFICAÇÃO 

 
do Venerável  

 

Frei Maria-Eugênio do Menino Jesus, 
Henrique Grialou, 

1894-1967 
Carmelita Descalço, 

Fundador do Instituto Nossa Senhora da Vida  
 
 

 
 

 

 

 

 

Da parte de 

Diocese de Avinhão 

 

Ordem dos Carmelitas Descalços 

 

Instituto secular Nossa Senhora da Vida 



 

  - 2 - 

Comunicado de Imprensa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Declaração de Dom François Fontlupt,  

bispo de Rodez e Vabres 
A diocese acolhe com grande alegria o anúncio da próxima beatificação do 

padre Henrique Grialou, mais conhecido pelo nome de Maria-Eugênio do Menino 
Jesus. Ele nasceu no Gua, na bacia mineira de Decazeville. Ele cresceu, 
estudou, e recebeu seu chamado ao sacerdócio e à vida religiosa do Carmelo 
nesta diocese. Ele amou profundamente a sua terra natal, que modelou sua 
personalidade, concreta, realista, otimista e tão generosamente entregue à 
sua vocação e à sua missão. Ele voltava a ela sempre que podia. 

Eu desejo que este acontecimento seja para cada uma e cada um de nós a 
ocasião de descobrir o belo testemunho deste homem de Deus todo voltado 
para os outros, e de continuar o caminho, confiando no Espírito Santo, o mais 
próximo possível das necessidades do nosso tempo. Que isso seja também 
um impulso e um encorajamento para nós durante o presente sínodo diocesano. 

Declaração de Dom Jean-Pierre Cattenoz,  
arcebispo de Avinhão 

Em 1932 o Frei Maria-Eugênio do Menino Jesus, carmelita descalço, pediu 
ao arcebispo de Avinhão que visitasse o pequeno grupo que começava em 
Nossa Senhora da Vida, no vilarejo de Venasque. Dom Llobet o fez no dia 1° 
de maio; estava chovendo. Quando ía embora, ele lhes disse: “Está chovendo, 
germinará!”. 

De fato, o grupo se desenvolveu. Ele se tornou o Instituto Nossa Senhora da 
Vida, um instituto secular de três ramos, feminino, masculino e sacerdotal; 
atuante em vários países do mundo. 

Hoje, através da decisão do Papa Francisco, a Igreja dá o seu acordo para a 
beatificação do Frei Maria-Eugênio do Menino Jesus, padre, carmelita, 
fundador. 

Hoje, de certa maneira, o bom Deus o coloca na “vitrine do Paraíso”, 
segundo sua expressão, para nos propor-lhe como modelo. No seguimento de 
Santa Teresinha e de todos os santos do Carmelo, o Senhor nos convida a 
entrar, pela fé em Jesus, na intimidade divina. Ele nos convida a descobrir, na 
humildade, a alegria de nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, sobre os 
caminhos do Amor. 

Possa nossa Igreja se preparar para viver este acontecimento importante 
para todos nós, descobrindo toda a riqueza espiritual da vida e do ensinamento 
do Frei Maria-Eugênio do Menino Jesus. 

Avinhão, 4 de março de 2016 

+ Jean-Pierre Cattenoz, arcebispo de Avinhão 
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Anúncio Oficial 
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/03/04/0165

/00358.html  

Declaração dos três Responsáveis Gerais do Instituto Nossa 
Senhora da Vida 

“O maior ato de caridade que nós possamos fazer para o mundo e para a 

humanidade é o de lhe oferecer um santo, seja este santo outra pessoa ou nós 

mesmos.” (Frei Maria-Eugênio, 1961) 

O Instituto Nossa Senhora da Vida acolhe com grande alegria e reconhecimento o 
anúncio da beatificação do seu fundador, Frei Maria-Eugênio do Menino Jesus, 

religioso da ordem do Carmelo. 

Testemunha luminosa e humilde dos caminhos que levam até Deus, atento às 

necessidades essenciais da nossa época e da Igreja, o Frei Maria-Eugênio pôde dizer 
um dia: almas que procuram a Deus, essas existem em todos os lugares. Ah! Como eu 

gostaria de encontrá-las e lhes falar do Amor Infinito. 

Inseridos no mundo inteiro para dar testemunho desta presença do Deus vivo, os 

membros de Nossa Senhora da Vida desejam partilhar amplamente a mensagem e o 
ensinamento deste mestre de oração, missionário audacioso, e contribuir assim à sua 

missão de nos guiar pelos caminhos rumo a Deus. 

Emmanuelle Ruppert, Vincent Delépine, Padre Benoît Caulle 
 

Algumas frases  
do Frei Maria-Eugênio do Menino Jesus  

 
Deus, o fundamento de tudo, o único Ser a quem possamos 

decentemente sacrificar nossas vidas, eis o que se destaca entre tudo o 
que vemos diariamente (1918). 

Nossa vida consiste nisso: olhar Deus pela fé viva e colocar nossos atos 
à disposição do Espírito Santo (1953). 

Qual é o mundo que nos atrairá especialmente? É este mundo que não 
acredita em Deus, já que devemos dar testemunho da Sua presença, da 
Sua existência e da Sua vida (1966). 

Tudo o que Deus me dá é gratuito. O que é que eu fiz? É por vocês que 
ele me dá tudo” (janeiro de 1967). 

Eu entendi a Misericórdia. Santa Teresinha sentiu a sua doçura; eu sinto 
o seu poder (janeiro de 1967). 
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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. Ver detalhes na página 6. 

Diante da aprovação destes dois documentos e da atualidade da mensagem 
amadurecida e transmitida pelo Venerável Frei Maria-Eugênio do Menino Jesus, o 

Papa autorizou sua beatificação. 

 

 
PORQUE O FREI MARIA-EUGÊNIO? 

• Um homem tomado de amor por Deus e pelo mundo; 
• Um profeta para o século XX; 

• 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. 
 

QUANDO? 
Uma decisão será tomada conjuntamente por todos os atores deste 

acontecimento que reunirá um grande número de pessoas vindas de vários países.  
 

ONDE? 
Esta grande celebração acontecerá na diocese de Avinhão, onde o Frei Maria-

Eugênio passou os últimos anos da sua vida. 
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1967: Morre em Notre Dame de Vie 
Venasque-França 

Sua reputação de santidade se espalha pelo 
mundo inteiro. 

BREVE HISTÓRICO DOS ACONTECIMENTOS 

1932: fundação de Nossa Senhora da Vida 
1937-1955: a serviço da Ordem do Carmelo, em Roma 
1949-1951: publica sua grande obra: Quero ver a Deus 

(10ª edição em 2014, traduzido em 6 línguas) 

1908: descoberta de Santa Teresinha do Menino Jesus 
1911: seminarista 

1913-1919: soldado + guerra 

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 

ver p. 6 

4 de março de 2016 

o Papa Francisco autoriza a sua 
beatificação 

BEATIFICAÇÃO 
Data ainda não fixada  
Diocese de Avinhão 

2 de dezembro de 1894 
NASCIMENTO de HENRIQUE GRIALOU em AVEYRON – FRANÇA 

Sacerdote - 4 fevereiro de 1922, em Rodez 

Entrada no Carmelo de Avon - 24 de fevereiro 
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Ele será canonizado um dia? 
 

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 Papa Francisco autorizou a Beatificação. 
 
 

CONTATOS NO BRASIL 
 

 
 
 

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA VIDA 

 

SITE 
www.nossasenhoradavida.com.br 

 
E-MAIL 

contato@nossasenhoradavida.com.br 
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CONTATOS NA EUROPA 
 

DIOCESE DE AVINHÃO 
 
Padre Baudouin Ardillier, 
delegado episcopal de informação 
E-mail: baudouin.ardillier@diocese-avignon.com 
Tel: +33 (0)6 16 80 19 59 
 

VICE-POSTULADOR DA CAUSA DE 
CANONIZAÇÃO 

Padre Louis Menvielle 
E-mail: louismenvielle@gmail.com 
Tel: +39 33 16 44 52 53 
Tel: +39 06 69 88 45 57 
 

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA VIDA 
Christine Verny, Etienne Michelin 
E-mail: contactmedia@notredamedevie.org  
Tel: +33 (0)7 52 04 18 59 
 

SITE 
 

www.notredamedevie.org 
 

 


