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▪ Ambiente familiar cristão, simples e bom 
senso

▪ Terceiro de cinco irmãos, fica órfão de pai 
aos 10 anos

▪ Repara no sofrimento e coragem da mãe

▪ Nutre um sentimento de ternura, que alimentará 
a sua bondade e delicadeza de coração

▪ 1ª comunhão (18 de junho de 1905)

▪ Forte apelo para o Sacerdócio

▪ Pároco insiste na ida para o Seminário Menor de 
Graves

▪ “…mas tudo isso ficava caro e a minha mãe não 
tinha que pensar só em mim…”
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▪ 1910 – parte sozinho para Suse (Itália) para a 
Congregação dos Padres do Espírito Santo

▪ “… com onze anos incompletos, no mês de setembro.”

▪ Não quer que os estudos dele sejam um peso para a 
família

▪ Após 2 anos “… compreendi que a Congregação não 
era própria para mim, escrevi-lhes uma carta a dizer 
que não voltava”.

▪ Regressa a casa e vai aprender mecânica, por vontade 
da mãe, colocando o desejo de ser Padre em segundo 
plano “quando for maior e tiver possibilidades”.

▪ 2 de outubro de 1911, entra para o Seminário de 
Rodez

▪ “Reza muito por mim, para que eu seja como a Irmã 
Teresa (do Menino Jesus), o grão de areia do Bom Deus, 
para que Ele possa fazer de mim o que quiser, servir-se da 
minha vida, pouco a pouco, aqui ou ali, ou tirar-ma doutra 
maneira, como Ele quiser. Pede para mim esta 
conformidade perfeita com a Sua vontade”.
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▪ 1914-1918 – I Guerra Mundial

▪ Cruz de Guerra e Legião de Honra pela sua coragem e 
intrepidez

▪ Adquire “a experiência dos homens”.

▪ Regressa ao Seminário de Rodez, onde, em 1921, nasce 
o desejo interior de ingressar no Mosteiro da Ordem dos 
Carmelitas Descalços

▪ Faltavam as certezas exteriores para confirmar o 
chamamento interior (o diretor espiritual não aprovou o seu 
desejo – “você está louco”)

▪ Pede um sinal, pela boca do seu diretor, durante a Páscoa

▪ “Pois bem, não me volte a falar dessa história do Carmelo!”

▪ Enfrentará ainda o veto do Bispo e a oposição da mãe

▪ 4 de fevereiro de 1922 é ordenado presbítero

▪ “Sou padre, padre para toda a eternidade! … Esta palavra 
penetra-me, basta-me, nada mais quereria ouvir hoje. Sou 
padre”!
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▪ “Esta manhã, o Bispo impôs-me as mãos, 
consagrou as minhas mãos e Vós sois, Ó Jesus, 
o Sumo Sacerdote! … Jesus, sereis meu 
amanhã e todos os dias da minha vida…”

▪ “Quereis associar-me ao vosso sacrifício … 
Quereis que eu seja uma hóstia, ofereço-me a 
Vós para tudo o que quiserdes, para a paz e 
alegria, assim como para a obscuridade e 
sofrimento. Mas ensinai-me a ser virtuoso 
como Vós, a permanecer dócil a todas as 
Vossas vontades divinas”.

▪ “E vós, ó Maria… devo-vos tudo, pois fostes vós 
que me guiastes e fizestes de mim o que sou. 
Dar-vos-ei tudo, pois, especialmente o meu 
coração com a alegria de que está repleto … 
quero continuar a ser vosso filho”.
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▪ “Partirei daqui para o noviciado dos Padres 
Carmelitas de Fontainebleu. O chamamento do 
Bom Deus parece-me irresistível e, apesar de todos 
os obstáculos, parece-me não dever esperar mais.”

▪ No entanto, o sofrimento da mãe atinge-o 
profundamente

▪ ”Acredita, minha boa mamã, que compreendo o teu 
desgosto e que agora choro contigo, choremos 
juntos. Mas é preciso cumprir a vontade de Deus. 
Consagrando-me, tu deste-me a Ele para tudo o que 
ele quisesse e Ele chama-me, de uma forma 
absolutamente imperiosa, à vida religiosa. A minha 
vocação é absolutamente certa… e no entanto tu 
sabes quanto resisti por causa do desgosto que te 
causava. Mas o chamamento do Bom Deus tornou-
se cada vez mais nítido. Também eu chorei ao 
pensar no sacrifício que te impunha, mas não 
posso resistir à vontade do Bom Deus tão 
claramente manifestada…”
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▪ Carmelo de Avon, em 24 de fevereiro de 1922

▪ Tomou hábito a 10 de março de 1922

▪ Faz a Profissão a 11 de março de 1923

▪ Noviciado foi período de despojamento e solidão 
dolorosa

▪ Encontrou no Carmelo “o comércio constante com o 
Bom Deus”

▪ “A oração é, de alguma maneira, o sol e o centro de todas 
as ocupações do dia. Tem-se a impressão, todas as 
noites, de que só isso se fez de importante… A oração, 
aqui, é uma grande consolação e faz-me esquecer o resto. 
Esquecer tudo, aliás, é a minha principal ocupação; nada 
se perde com isso, pois se reencontra tudo e o mundo 
inteiro em Jesus e pode ser-se-lhe muito mais útil.”

▪ Em 1925 dirige o boletim “Carmel”

▪ A 11 de março de 1926 faz a Profissão Solene.
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▪ Aproximação forte aos Santos do Carmelo

▪ Santa Teresa de Ávila (apercebe-se que é a 
oração que nos forma para a fé contemplativa, 
que nos entrega à ação do Espírito Santo e que o 
Espírito Santo prepara, Ele mesmo, o seu 
apóstolo)

▪ Profeta Elias (aprende a entrega total à vontade 
de Deus: “Como profeta, Elias depende só de 
Deus e esta dependência é absoluta. Só age por 
sua ordem. … A sua atitude normal, poderia 
dizer-se, é uma atitude de expectativa. … É para a 
obra ordenada diretamente por Deus que 
conserva toda a energia. Utilizá-la para uma obra 
pessoal seria, quanto a ele, desviar-se, em parte, 
da sua missão. Ele é instrumento de Deus. … 
Para Deus poder dar as suas ordens e ser 
plenamente obedecido, o instrumento tem de se 
perder a si mesmo.”)
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▪ Santa Teresa do Menino Jesus (viveu a beatificação e 
canonização com grande alegria espiritual: “Esta 
glorificação da pequena Irmã é a forma como melhor 
concebo a glorificação do próprio Jesus. A missão da 
pequena Bem-aventurada é uma efusão de amor 
divino nas almas, da forma que o Bom Deus deseja 
para a nossa época. … Eis-nos agora oficialmente 
encorajados a percorrer esse caminho, a acreditar, 
também nós, no amor divino e a fazer tudo pela 
realização da missão da nossa amável Bem-
aventurada.”)

▪ São João da Cruz (proclamação do Doutoramento em 
1926: “Deus uniu entre si estes dois mestres da 
ciência do amor antes de no-los apresentar na mesma 
luz… peçamos aos nossos dois Santos que tornem 
mais puro e límpido o olhar da nossa fé. Eles dir-nos-
ão… como se entregaram à ação da Sabedoria e como 
a Sabedoria do Amor os imolou. Nesses cumes, nada 
mais os separa, os ensinamentos destes dois doutores 
em ciência do amor confundem-se.”)
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▪ Tornou-se Superior a 14 de agosto de 1928

▪ Vésperas da Assunção de Nossa Senhora

▪ Preocupação em difundir a Doutrina dos Santos do 
Carmelo

▪ Este espírito se podia colocar ao alcance de todos 

▪ Era possível viver este espírito em pleno mundo, 
adaptado às necessidades do nosso tempo

▪ Sentia a necessidade de “fazer qualquer coisa”

▪ 1929 – nasce a “fundação”

▪ Pequeno grupo de professoras de Marselha

▪ Desejo de conhecer a doutrina do Carmelo e aprender 
a ciência da contemplação

▪ Santa Teresa do Menino Jesus e São João da Cruz

▪ Maio de 1931 inicia cursos sobre oração
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▪ Nomeado Prior de Agen, em 1932

▪ Noviciado na sub-província do Sul de França

▪ Procura ensinar a vocação do Carmelo

▪ “Saber-se habitado por Deus, pela graça do batismo, e 
ter o desejo constante de ir ao encontro desse Deus 
interior, que cada dia se vai descobrindo mais, na 
oração e na vida de oração.”

▪ Exorta todos a penetrar no Espírito da Ordem, a 
beberem das fontes vitais do Carmelo, a alimentar-
se com os escritos do santos (“um dos mais 
preciosos tesouros da Ordem e da Igreja”)

▪ Cumprir a missão carmelitana: conduzir as almas nos 
caminhos da oração.

▪ Em 1936 é nomeado Prior do Convento de Monte-
Carlo
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▪ Terceiro Definidor Geral (1937-39; 46-47)

▪ Primeiro Definidor Geral (1947-54)

▪ Visitador Apostólico das Carmelitas Descalças de 
França (1948-53)

▪ Vigário Geral (1954-55)

▪ Regressa a Le Petit Castelet como Superior

▪ “O mistério da Igreja revela-nos os desígnios do 
amor divino, o seu movimento; confia-nos o 
segredo da política divina no mundo, a finalidade 
da sua ação nas almas e da sua atividade exterior 
através dos acontecimentos. Este dogma não 
deveria ser objeto, simplesmente, da nossa 
contemplação, pois é essencialmente prático e tem 
de penetrar na nossa vida espiritual”.
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▪ “O Espírito Santo, o Espírito único que anima o 
Corpo Místico, quer a diversidade de dons, a 
diversidade de funções. (…) Para o Carmelo, este 
atributo divino é uma chama, chama de justiça em 
Santo Elias, chama de amor em Santa Teresa. Ela 
exaltou o amor, na Igreja… O Carmelo teresiano, no 
seguimento de Santa Teresa, caminha para a 
fornalha de amor e aspira a sepultar-se nela ara 
nela ser consumido”.

▪ “Essa função é a prece silenciosa de Cristo, por 
outras palavras, a oração. O Carmelo teresiano vive 
da oração, mantém o espírito de oração, não há 
dúvida de que é a sua especificidade, a sua função 
essencial”.
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▪ “…não se tratava tanto de satisfazer uma 
curiosidade intelectual (…) como de esclarecer uma 
experiência espiritual que tomava consciência de si 
e aspirava a penetrar mais profundamente em 
Deus.”

▪ Doação da propriedade de “Notre Dame de Vie”

▪ O Instituto é fundado em 1932.
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▪ A finalidade da fundação é unir estreitamente, no 
meio do mundo, vida contemplativa e vida 
apostólica, impregnando de oração todo o 
apostolado, para ser testemunha do Deus vivo, pela 
palavra e pela vida.

▪ “Num mundo que perdeu o sentido de Deus, que o 
está a perder talvez cada vez mais, o Instituto tem o 
seu lugar, tem a sua missão tanto mais urgente 
quanto mais vítimas faz o ateísmo; o ateísmo não 
nos põe em fuga, pelo contrário, atrai-nos, porque 
exige um testemunho (…) o testemunho que afirma 
a existência de Deus e os seus direitos”.

▪ Ensina que o dom de si é a disposição fundamental 
que atrai Deus e entrega a alma à invasão do 
Espírito Santo; afirma a descoberta que Santa 
Teresinha fez do Amor misericordioso, da pobreza 
espiritual que O atrai e que conduz à união.
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▪ “Quereria que fôsseis onde nós não podemos ir, a 
todas as avenidas, ao mar alto, a todos os meios.”

▪ Em 1937, é erigida a Comunidade a Fraternidade 
Secular da Ordem Terceira

▪ “É uma data importante para nós. Este reconhecimento 
oficial da autoridade eclesiástica e da Ordem do Carmelo, 
é como que uma segurança para a nossa ação, um 
encorajamento precioso, permite-nos dizer que 
caminhámos com acerto à luz de Deus”.

▪ “A disposição que peço a todas é uma nova consagração 
das vossas almas e das vossas pessoas a Notre-Dame de 
Vie, definitiva, sem condições, que vos entregue à ação de 
Deus, que vos envie ao apostolado para ensinar às almas 
o amor do seu divino Filho”.

▪ “Primavera da Igreja”

▪ “As horas de oração de dia e de noite não são apenas um 
exercício da vossa vida: é para que sejais fiéis ao próprio 
fundamento da vossa vocação que é uma experiência de 
Deus, um chamamento à busca de Deus, uma 
necessidade, uma sede de Deus”.
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▪ 1946 – Notre-Dame de Vie torna-se Pia união

▪ Pertença da ordem do Carmelo

▪ “Para separar o Instituto Notre-Dame de Vie do espírito 
do Carmelo, seria preciso queimar a Regra deste, pois 
ele é uma prova da perenidade do espírito de Elias no 
Carmelo, uma prova da sua vitalidade”.

▪ O Instituto é mariano.

▪ “A sua alma está aqui; sempre tivemos a impressão de 
que estava aqui a riqueza do coração da Santíssima 
Virgem que se quer manifestar de uma forma nova, 
num organismo particular. Todos sentimos, desde o 
princípio, que esta graça tem muito peso. Sempre a 
sentimos fecunda, poderosa, profunda”.

▪ “Para que possais alcançar o vosso fim 
sobrenatural indo ter com aqueles que têm fome e 
sede de Deus, é preciso dar-vos a possibilidade de 
vos adaptardes aos diversos países, aos diversos 
tempos. Fareis tudo o que proporcionar um 
contacto frequente, frutuoso, profundo”.
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▪ Intenção de formar apóstolos contemplativos

▪ É exigida a solidão.

▪ “A solidão deve fazer parte de toda a vida 
contemplativa. Pode ser intermitente, mas nesse caso 
ainda mais profunda e protegida.”

▪ “As atividades de apostolado e a contemplação 
alimentada com o pão quotidiano da oração, podem 
unir-se num equilíbrio harmonioso que as purifica, as 
enriquece e as fecunda mutuamente”.

▪ “Este equilíbrio de contemplação e ação caracteriza o 
profeta e faz o apóstolo perfeito”.

▪ Em 1947, o Papa Pio XII reconhece oficialmente os 
Institutos Seculares.

▪ A 15 de agosto de 1948, o Instituto torna-se um 
instituto Secular de direito diocesano.



O Chamamento de Deus

O Carmelo

Le Petit Castelet

Avignon-Aquitaine

Roma

O Instituto Secular

Notre-Dame de Vie

▪ Em 1947, um grupo de rapazes visitou o Padre 
Maria Eugénio

▪ Em 1954, foi erigida, em Pia União, o ramo masculino 
do Instituto

▪ O Padre Eugénio Maria constatou a necessidade de 
se estabelecer o ramo dos padres (1959)

▪ “Norte-Dame de Vie, Virgem fecunda, é uma realidade. 
Rezai pelo Instituto Secular dos padres, a Santíssima 
Virgem quere-o… Que este instituto nasça. Chegou o 
momento”.

▪ Em 24 de agosto de 1962 é assinado o “Decretum
Laudis”

▪ “Alguns dizem que foi o Padre Eugénio Maria que fez 
tudo isto. É um grande disparate. Como poderíamos 
ter levado a cabo semelhantes coisas? Se não fosse o 
Espírito Santo, não estaríeis aqui”.
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▪ A 21 de novembro de 1973, a Igreja reconhece o 
Instituto Secular Notre-Dame de Vie como um único 
Instituto de padres e leigos, homens e mulheres; 
árvore única com três ramos autónomos, segundo o 
pensamento do fundador.

▪ Arcebispo de Turim:

▪ “Acreditais muito na oração. É uma ideia fixa do Padre 
Eugénio Maria, para a defender está pronto para tudo. 
Isto agrada-me, pois o Carmelo é isso. O que fazeis é 
muito importante; o que sois é mais importante. Levai 
a oração para toda a parte… É a mais triste pobreza do 
mundo atual. É preciso encontrar-lhe remédio. Onde se 
chega com a oração, chega-se com o Espírito Santo, 
com a Santíssima Trindade, numa palavra, com o 
transcendente e o sobrenatural. Nisso está a salvação 
do mundo”.



▪ Beatificado, em Avignon, no dia 19 de novembro de 2016, pelo Papa Francisco

▪ “Eis o testamento que vos deixo: que a graça do Espírito Santo desça sobre vós, que 
todos possais dizer, o mais depressa possível, que o Espírito Santo é o vosso amigo, 
que o Espírito Santo é a vossa luz, que o Espírito Santo é o vosso mestre... É o voto 
que formulo para vós, é a prece que vou continuar sobre a terra, enquanto o Bom 
Deus cá me deixar e que, certamente, continuarei, por vós, por toda a eternidade.”



Oração pela Canonização
Deus nosso Pai, nós Vos agradecemos por terdes dado à Igreja o beato Frei Maria 
Eugênio do Menino Jesus. Caminhou unido a Cristo dócil ao Espírito Santo, a Quem 
chamava “seu amigo”, vivendo plenamente a graça do Carmelo pela contemplação, o 
compromisso missionário, e a confiança à Virgem Maria, Mãe da Vida. Seguindo seus 
passos, dai-nos descobrir as profundezas do vosso Amor e perseverar na oração para 
sermos testemunhas da vossa Misericórdia.

Concedei-nos, pela sua intercessão, a graça que Vos pedimos (…).

Fazei que o seu ensino atinja todos aqueles que dele precisarem na caminhada de fé.
E, se for de vossa Vontade, permiti que seja um dia canonizado
para glória do vosso Nome e para o bem do vosso Povo.

Por Jesus Cristo Nosso Senhor;

Amém.


