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Ano Jean Gailhac 
 

SER DE DEUS! “VIVER EM DEUS, DE DEUS E PARA DEUS!”    

25 | Janeiro | 2023 
 

 

 

 

Venerável Jean Gailhac 
Celebração  

da entrada na Vida Plena  

 
 

 

 

O período tradicional, no hemisfério norte, para 

a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 

vai de 18 a 25 de janeiro. Hoje é o último dia 

desta semana, dia em que celebramos a 

Conversão de São Paulo. 

 

 

 

 

Diz-nos Jean Gailhac 
 

"A UNIDADE faz a força e a beleza". Tudo o que não é unido não tem força nem beleza… 

A unidade interior é esta caridade que Deus derrama nos corações pelo seu Espírito Santo.  

É este fogo sagrado que Jesus Cristo veio trazer à terra e que Ele deseja ver reinar em todos os 

corações, a fim de que, fundidos neste fogo de amor, façam um só, na caridade. GS/8/VIII/81/A 

 

Cântico – Segredo de Viver  - Letra e Música: M. Céu Quinteiro, rscm 
 

Eu nunca sou eu só 

Nós somos Corpo em Comunhão 

E percorremos juntas/os 

O caminho de Teu Pão 

 Reforça em nós, Senhor 

 Em ondas de Harmonia 

 Os laços de Aliança 

 No Coração de Maria 

 

Oração 
 

Deus, tu és a fonte da nossa sabedoria.  

Nós te pedimos sabedoria e coragem para praticar a justiça e a caridade.  

Pedimos sabedoria e coragem para crescer na unidade de teu Filho, Jesus Cristo,  

que contigo e com o Espírito Santo, reina agora e para sempre.  

Amen. 
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Contemplemos a Conversão de São Paulo, e procuremos interiorizar o nosso chamamento a 

“viver em Deus, de Deus e para Deus” 

 

Leitura dos Atos dos Apóstolos (9, 3-6.8.12.17.19-20) 
 

N  - Naqueles dias… Saulo, na viagem, quando estava já próximo de Damasco,  

  viu-se de repente envolvido numa luz intensa vinda do Céu. 
  Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: 
 

JC  - “Saulo, Saulo, porque Me persegues?” 
 

S  - “Quem és Tu, Senhor?” 
 

JC  - “Eu sou Jesus, a quem tu persegues.  

  Mas levanta-te, entra na cidade e aí te dirão o que deves fazer.” 
 

N  - Saulo ergueu-se do chão, mas, embora tivesse os olhos abertos, não via nada. 

  Entretanto, Saulo teve uma visão, em que um homem chamado Ananias 

  entrava e impunha-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. 

  Ananias partiu, entrou na casa, impôs as mãos a Saulo e disse-lhe: 
 

An  - “Saulo, meu irmão, quem me envia é o Senhor, 

  – esse Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas – 

  a fim de recuperares a vista e ficares cheio do Espírito Santo.” 
 

N  - Imediatamente lhe caíram dos olhos uma espécie de escamas e recuperou a vista. 

  Então levantou-se, recebeu o batismo e, tendo tomado alimento, readquiriu as forças. 

  Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco  

  e começou logo a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. 

 

Cântico – Bless the Lord, my soul  - Taizé 
 

Bless the Lord, my soul, 

and bless God's holy name. 

Bless the Lord, my soul, 

Who leads me into life. 

 

Oração de Jean Gailhac 
 

Que Deus me continue a conceder em abundância a sua misericórdia para que eu seja um bom 

padre, que Ele apague as minhas faltas e eu tenha a felicidade de morrer como santo sacerdote. 

Eu prometi a Deus ser todo dele, viver só para O amar e O fazer amar.  
GS/7/X/78/C 

 

A morte do Padre Santo     

 

Quando a vida de Gailhac se aproximava do fim, o seu “amigo 

espiritual”, Abbé Jean, escreveu-lhe palavras de consolação e de paz: 

 

Toda a sua vida foi consagrada ao serviço de Deus. Quando se 

entregou ao bom Deus, ficou acordado que se entregaria 

inteiramente, na condição de que Ele fizesse de si um santo e o 

deixasse trabalhar pela santificação das pessoas. Cumpriu a sua 

promessa. Deus cumprirá a Dele.  
 

Conheço a sua alma tão bem ou melhor que o meu amigo, e por isso 

tenho o direito de lhe dizer novamente: "Pax Christi!” 
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Bem sabe que o bom Deus tornou inseparáveis as nossas almas e corações, que estou sempre 

unido a si, pois o divino Mestre confiou a sua alma ao meu cuidado.  

É, pois, com toda a Sua autoridade que lhe digo: esteja em paz. É amigo d’Ele. Ele cuida de si. 

Ele cuida de si e das obras que lhe confiou… Esteja confiante e abandone-se.  
Abbé Jean 

 

Na quinta-feira, 23 de janeiro de 1890, a M. St. Félix perguntou 

ao Padre Gailhac se tinha "uma palavrinha” para ela transmitir 

ao Instituto.  

“Sim” – disse imediatamente Gailhac:  

“União...união, caridade... Todas, todas, sempre”.  
 

Quando o Padre Gailhac morreu, na cidade de Béziers levantou-

se um clamor que podia ser ouvido por toda a parte:  

“O padre santo! O padre santo morreu!" 
 

Cf. Uma Caminhada na Fé e no Tempo – Vol III 

 

Cântico – Ubi caritas - Taizé 
 

Ubi caritas et amor, 

Ubi caritas Deus ibi est. 

 

O “Padre Santo”, Jean Gailhac, diz-nos HOJE e SEMPRE: 
 

• Para fazer com que Deus seja conhecido e amado,  

é preciso estar cheio de Deus, alimentar-se de Deus, o que só se consegue na oração…  

Que a vossa vida seja toda em união com Deus.  

Vivam em Deus, de Deus e para Deus.   GS/21/IX/76/A 

 

• A vontade de Deus é que todos nós sejamos santos.  

Como fazer a Obra de Deus sem a santidade?  

Só os santos fazem santos!   GS/14/I/86/A 

 

• Sejam de Deus como Jesus Cristo e nada lhes custará. Tudo lhes será fácil.  

Jesus Cristo estará convosco e, no meio das provações, hão de saborear a paz.  

A esperança de possuir o céu tudo lhes tomará fácil.  

Quando se vive com Deus e de Deus, já se possui a Deus.    GS/23/II/88/A 

 

• Vivam para Deus, num amor constante e sem limites.  

A sua bondade infinita dar-lhes-á a luz e a graça para conhecerem a Sua vontade  

e a força para a cumprirem.      GS/3/VI/86/A 

 

Silêncio… 

 

Partilha… 

 

Cântico – Nada te turbe - Taizé 
 

Nada te turbe, nada te espante 

Quien a Dios tiene, nada le falta 

Nada te turbe, nada te espante 

Solo Dios basta 

Pai nosso… 
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ORAÇÃO para pedir a BEATIFICAÇÃO do Venerável Jean Gailhac 

 
 

Ó Deus,  

 que achais a Vossa glória  

 nos méritos dos Vossos santos 

 e Vos comprazeis  

 em exaltar as suas virtudes, 

escutai favoravelmente as preces que Vos dirigimos  

 em favor do vosso fiel Servo,  

 Padre Jean Gailhac,  

 fundador do Instituto das Religiosas  

 do Sagrado Coração de Maria. 

 

Lembrando-vos do zelo ardente  

 que ele testemunhou  

 pela salvação das pessoas,  

da caridade tão generosa  

 que exerceu em favor dos pobres, 

do amor tão forte  

 que o uniu à Igreja 

e da filial devoção que teve  

 pelo Sagrado Coração de Maria 

dignai-Vos glorificá-lo na terra  

 e conceder-nos, com a graça que Vos solicitamos, 
 

VIVERMOS EM DEUS, DE DEUS E PARA DEUS 
 

virmos a ser suas/seus fiéis imitadoras/es.  

Amen. 
 
Oração Final 
 

• Estar ressuscitado é estar transformado, é ser um com Jesus Cristo e viver apenas da sua 

vida.  
 

 TODAS/OS - Senhor, concede-nos a graça de vivermos transformados, ressuscitados. 
 

• A pessoa ressuscitada é aquela que, pela sua fidelidade à graça, vive do espírito de Jesus 

Cristo. 
 

 TODAS/OS - Senhor, concede-nos a graça de vivermos do Espírito de Jesus Cristo. 
 

• A pessoa verdadeiramente ressuscitada é aquela que vê Deus em tudo… que, numa palavra, 

só vive em Deus, de Deus e para Deus.  GS/29/III/83/A 
 

 TODAS/OS - Senhor, concede-nos a graça de vivermos em Deus, de Deus e para Deus. 
 

Amen. 
 

Cântico – Laudate Omnes Gentes - Taizé 
 

Laudate omnes gentes, 

Laudate Dominum. 

Laudate omnes gentes, 

Laudate Dominum. 

Sing, praises, all you peoples 

Sing praises to the Lord… 

Cantai todos os povos 

Louvai Nosso Senhor… 
 

Venerável 

Antoine Pierre Jean Gailhac 

 

Béziers 

13 - Novembro - 1802 

25 - Janeiro – 1890 

 


