
Léontine DOLIVET  (1888-1974)

« Como o Bom Deus quiser »

Oração

Senhor nosso Deus
nós Vos damos graças 
por Léontine Dolivet.

Vós a atraίstes a Vós na oração.
Vós a alimentastes de Vossa graça pela Eucaristia.
Vós a conduzistes pelo caminho da humildade e da caridade.
Vós a chamastes a consagrar-Vos a sua vida.

Forti�cada pelo Espίrito Santo,
ela amou as crianças com grande amor,
ela cumpriu �elmente a sua missão de catequista
no seio de sua paróquia na Bretanha.

Por Jesus Cristo, Vosso Filho, nosso Senhor e nosso Deus, 
que vive e reina convosco na unidade do Espίrito Santo, 
um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém.

Pela sua intercessão,
REVELAI-NOS a grandeza do Baptismo que nos consagra a Vós,
DAI-NOS o mesmo zelo para dar a conhecer Jesus, 
                    único Salvador do mundo, 
ALCANÇAI-NOS a graça que nós Vos pedimos ... 

  

As pessoas que obtiverem graças pela intercessão de Léontine Dolivet são convidadas
a escrever a :  Postulation Cause de Léontine Dolivet ,   

Archevêché de Rennes, 45 rue de Brest  35042 Rennes Cedex

Com a autorização de Dom Pierre d’Ornellas, Arcebispo de Rennes, 
Dol e Saint-Malo.



Extractos dos Cadernos de Léontine

« A vida para mim é a Eucaristia. Não é ela como a 
encarnação renovada, a maravilhosa presença de 
Cristo, connosco e em nós ? Tudo deveria estar sempre 
pronto na minha alma para a visita de Jesus hóstia…
A minha vida cristã consiste em viver simplesmente a 
minha Missa ao longo de todo o dia… Minha vida deve 
parecer-se com uma procissão do Santίssimo Sacra-
mento, que vai de altar em altar e, entre cada altar, 
não se pára de rezar…
Pela Eucaristia, eu tenho de tornar-me um 
ostensório, um cibório vivo que mostra Jesus aos 
outros. »

« Dar-me, entregar-me sem contar no meu apostola-
do junto das crianças. Sim, pois se eu me dou a mim 
mesma, não dou nada. É Cristo ele próprio que eu 
devo desejar e esforçar-me de dar. Assim devo 
deixar-me invadir por Ele e deixa-l’O viver sem Lhe 
opôr nenhum obstáculo.  »   

« Nós, os catequistas, não temos de substituir os pais, 
mas de ajudá-los. Como eu os amo [estas crianças] ! 
Quando recomeçam as aulas, o meu coração transbor-
da de alegria e eu retomo o meu lugar de catequista. 
Sinto-me impotente diante da imensidão da tarefa ! 
Os meus desejos ? São imensos…   »

 Léontine Dolivet nasceu no dia 28 de Dezembro de 1888 
em Betton (distrito de Ille et Vilaine, em França).
 Aos 14 anos de idade, ela aponta no seu caderno « Vocação 
». Ela quer ser Carmelita. Sendo �lha única, ela �ca junto de 
seus pais. É no seio da sua paróquia que ela responde ao 
chamamento de Deus.
 A partir de 1905, depois da expulsão dos Frères de Ploërmel 
e do encerramento da escola para rapazes em 1903, Léontine 
dá instrução religiosa aos rapazes da sua cidade. Com o apoio 
do pároco, ela os reúne para a catequese quotidiana na casa 
dos seus pais, antes de usar a antiga escola comprada por 
Pierre Dolivet, seu pai, en 1908.
 Em 1909, ela cria em Betton a « obra dos catequistas 
voluntários » para a catequese dos rapazes da escola pública.
 Em 1910 ela escreve : « Eu sou uma cristã, eu sou uma 
apóstola ». Ela pronuncia os seus votos privados de castidade 
e de pobreza, consagrando-se a Deus. Ela redige a sua « regra 
de vida » em 1913 e consagra-se ao Sagrado Coração de Jesus 
em 1917.
 A sua vida é ritmada pela missa quotidiana, pela oração e 
pela preparação do catecismo. Cada ano ela vive um retiro 
espiritual em sua casa, pedindo para que ninguém a visite 
durante dez dias, a�m de se consagrar inteiramente à oração.
 Ela vive como « carmelita » na sua cidade e na sua paróquia, 
cumprindo o seu apostolado de catequista.
 Em 8 de Dezembro de 1957, em Betton, ela recebe a 
medalha de reconhecimento diocesano das mãos do Cardeal 
Roques, arcebispo de Rennes, pelos seus 53 anos de 
catecismo.
 Léontine Dolivet morre a 14 de Novembro de 1974, em 
Betton, na festa de todos os Santos da Ordem do Carmelo.

  


