
 
26 julho de 1953: introdução da Causa de 

Beatificação do Pe. Jean Gailhac 
 

Entre 1949 e 1951 decorreu o designado 

julgamento ordinário exigido pela Santa Sé. A 26 

de julho de 1953, o Papa Pio XII assinou a comissão 

da introdução da Causa do Fundador. Foi 

Postulador da Causa o Mons. R. Fontenelle. À data, 

era Superiora Geral a Madre Gerard Phelan, por 

quem foi criado o Fundo de Beatificação.  

 

22 de junho de 1972: data oficial da proclamação do 

Pe. Jean Gailhac como “Venerável” 
 

A Sagrada Congregação dos Ritos - como era 

então designada a Congregação para as Causas 

dos Santos - levou a cabo uma investigação sobre 

os documentos relativos à vida, atividade 

apostólica e virtudes de Gailhac.  

Na sessão de 18 de janeiro de 1972, na presença 

da Superiora Geral - Ir. Margarida Maria 

Gonçalves-, os Cardeais responderam, por 

unanimidade, que o Servo de Deus Jean Gailhac 

praticou todas as virtudes cristãs em grau heroico. 

A 22 de junho de 1972, o Papa Paulo VI promulgou 

o decreto declarando que as virtudes teológicas de 

fé, esperança e caridade relativas a Deus e ao 

próximo, assim como as virtudes cardeais de 

prudência, justiça, fortaleza e temperança estavam 

presentes em grau heroico em Jean Gailhac.  

Na data de proclamação de Gailhac como 

Venerável, o Mons. Emidio Federici - Postulador -

apresentou a sua demissão. A pedido da Ir. 

Margarida Maria, o Pe. Paolo Molinari, sj 

disponibilizou-se para ser o Postulador da Causa, 

iniciando este trabalho em maio de 1974. 

 

1976: Interrupção do processo de beatificação por 

decisão do Conselho Geral Ampliado (CGA) 
 

A Superiora Geral - Ir. Maria de Lourdes Machado 

-, considerando o grande montante de dinheiro 

gasto na Causa do Fundador ao longo dos anos, 

marcou uma reunião com o Pe. Molinari para fazer 

o ponto de situação sobre o processo. Nesta 

reunião, em junho de 1976, o Pe. Molinari fez 

referência a uma cura atribuída à intervenção de 

Jean Gailhac - o caso do Pe. Froc, capelão em 

Renè - França, mas que não foi reconhecida como 

‘milagre’ pela Sagrada Congregação dos Ritos. Em 

outubro de 1976, a Ir. Maria de Lourdes informou 

o Pe. Molinari que o Conselho Geral Ampliado, 

ocorrido em julho, decidira interromper o trabalho 

na Causa da Beatificação. 

 

1990: Centenário da Morte de Jean Gailhac.  

Ponto de situação com o Pe. Paolo Molinari, sj 
 

Durante o Ano Centenário várias Irmãs de 

diferentes Províncias pediram ao Conselho Geral 

para reavivar o processo de Beatificação de Jean 

Gailhac. Em junho de 1990, a Superiora Geral - Ir. 

Patricia Connor - consultou o Pe. Molinari sobre a 

Causa de Gailhac. O Pe. Molinari fez o historial do 

processo entre 1974-1976 e informou que a Santa 

Sé continuava a exigir os dois ‘milagres’ 

convencionais: um para a beatificação e outro para 

a canonização, vendo neles um sinal de Deus a 

confirmar a santidade.  

 

1997: ponto de situação com o Pe. Paolo Molinari, sj 
 

Como havia sido pedido pelo CGA, em outubro de 

1996 a Superiora Geral - Ir. Catherine Dolan - 

reuniu com o Pe. Molinari para fazer o ponto de 

situação da Causa de beatificação de Gailhac. 

Várias Irmãs do Instituto vinham manifestando o 

desejo e pedido de se prosseguir com o processo. 

Nessa reunião, o Pe. Molinari esclareceu que todo o 

trabalho necessário sobre os requisitos de 

documentação continuava válido. Referiu, ainda, 

que essa fora a parte mais dispendiosa do 

processo. O que faltava era um ‘milagre’ aceite 

pelo painel de juízes eclesiásticos.  

Embora o entendimento do Pe. Molinari sobre 

‘milagre’ fosse mais abrangente, o ‘milagre’ 

convencional continuava a ser uma exigência da 

Santa Sé como confirmação da santidade da 

pessoa.  

O Pe. Molinari sugeriu à Superiora Geral que 

encorajasse as Irmãs e outros ao conhecimento, 

apreço e amor pela pessoa e carisma de Gailhac. 

Não tanto pela “glória” da beatificação, mas para 

maior aprofundamento e vivência da 

espiritualidade, unidade de espírito e conversão 

pessoal. Sublinhou a importância de pedirmos a 

intercessão de Gailhac por alguma necessidade e 

de estarmos abertas à possibilidade de um 

‘milagre’. 

 

Janeiro de 2006: ponto de situação com  

o Pe. Paolo Molinari, sj 
 

A Superiora Geral - Ir. Catherine Dolan - reuniu com 

o Pe. Molinari para fazer o ponto de situação da 

Causa à luz da mudança de Papa - Bento XVI - e 

da cura da Ir. Maureen Kelleher. O Pe. Molinari 

falou de poucas e não substanciais alterações nos 

requisitos exigidos pela Santa Sé. Relativamente à 
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cura de Maureen, referiu que, uma vez que tinha 

feito quimioterapia, esta poderia ser uma razão 

para não ser considerada uma cura “miraculosa”. A 

cura não foi inexplicável pela ciência.  

O Pe. Molinari ficou bem impressionado pelo 

crescente interesse dos Leigos na pessoa de Gailhac 

e encorajou-nos a reforçar o conhecimento e amor 

ao Fundador, a tornar o seu espírito vivo nas nossas 

próprias vidas e serviços apostólicos. Aconselhou, 

ainda, a estarmos atentas a mudanças que 

pudessem estar a acontecer na vida das pessoas, 

por influência de Gailhac.       

 

Janeiro de 2010: ponto de situação com o  

Pe. Paolo Molinari, sj 
 

Em dezembro de 2009, o Pe. Molinari comunicou 

que, tendo atingido a idade limite estabelecida 

para o cargo, cessava as suas funções como 

Postulador da Causa de Gailhac.  

Em janeiro de 2010, a Superiora Geral - Ir. 

Terezinha Cecchin - reuniu com o Pe. Molinari para 

uma atualização do processo. Uma vez mais, ele 

confirmou que o único tipo de ‘milagres’ 

reconhecidos pela Santa Sé era o de uma cura física 

inexplicável pela ciência. O Pe. Molinari expressou 

a sua convicção pessoal sobre a existência de outro 

tipo de ´milagres´ para além das curas físicas. 

Referiu, ainda, que a vivência do carisma por parte 

dos membros do Instituto, seria o melhor modo de 

suscitar noutros o desejo de conhecer a vida e obra 

do Fundador e de seguir o seu exemplo.  

Segundo o Pe. Molinari, o/a Postulador/a deveria 

ser, de preferência, uma RSCM (ou grupo de RSCM) 

com a preparação específica requerida. Sugeriu, 

ainda, a angariação de fundos como meio possível 

de suportar as despesas relativas à Causa.  

 

Junho de 2019 e fevereiro de 2020: pedido de 

revitalização do processo de beatificação do Pe. Jean 

Gailhac pela Província Portuguesa (cf. Carta do CG e 

Documento anexo enviados em junho 2020) 
 

Na 2ª fase do Capítulo Provincial - out/nov 2019 - 

foi manifestado o desejo profundo e recomendado 

apresentar ao Conselho Geral o pedido de 

revitalização do processo de beatificação e 

posterior canonização do Fundador. Este desejo foi 

reforçado e confirmado quer pelas Irmãs quer pelos 

Colaboradores da Província Portuguesa, durante as 

Assembleias de comunicação do Capítulo Provincial. 

 

De fevereiro a outubro de 2020 

passos dados pelo Conselho Geral (CG) 
 

Foi consultado o Pe. Orlando Zanovelli, CSSp -

Postulador dos Missionários do Espírito Santo - 

acerca dos requisitos e passos necessários no 

processo. De acordo com o Pe. Orlando, para que 

o processo de beatificação e posterior canonização 

possa avançar, continua a ser imprescindível uma 

cura física: um ‘milagre’ para a beatificação e outro 

para a canonização. Tal requer, segundo ele, que 

o conhecimento e a devoção a Jean Gailhac sejam 

intencional e vigorosamente promovidos; que a 

fama de santidade seja crescente e partilhada por 

um vasto público. 

O CG enviou uma Carta às Provinciais do Instituto, 

no sentido de envolver e auscultar o seu sentir e o 

parecer das RSCM, dos membros da FA SCM e 

Colaboradores, relativamente ao pedido de 

revitalização do processo de beatificação de Jean 

Gailhac. 
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ORAÇÃO 

pela beatificação do Ven. Pe. 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 Pe. 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  
………….(pedir a graça)………… 

  virmos a ser seus/suas imitadores/as. 

                                                Ámen. 


