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 Leão Dehon nasceu em La Capelle (França) a 14 de 
março de 1843. Aos 21 anos de idade se formou em 
Direito civil em Paris, mas a sua vocação não era ser 
advogado.
 Pouco depois, e contra os projetos do pai, dirigiu-
se para Roma para estudar teologia. Foi ordenado 
sacerdote na basílica de São João do Latrão a 19 de 
dezembro de 1868. Foi testemunha ocular do Concílio 
Vaticano I, do qual participou como estenógrafo.
 Retornou à diocese de Soissons, em São Quintino. 
Ali se deparou com os desafios sociais e religiosos da 
cidade e deu início a algumas atividades: o Patronado 
São José, o Colégio São João, uma revista. Desse 
modo, pretendia responder às carências sociais que 
via na realidade que o circundava.
 Em 1878 fundou a Congregação dos Sacerdotes 
do Sagrado Coração de Jesus (SCJ), à qual dedicou o 
resto da sua vida e todos os seus esforços.
 Morreu a 12 de agosto de 1925 em Bruxelas. No seu 
testamento espiritual deixou um grande dom: “Eu vos 
deixo o mais maravilhoso dos tesouros: o Coração de 
Jesus”.
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Oração

Deus onipotente e eterno,
que em vossos santos realizais sempre coisas 

admiráveis,
fazei que o vosso servo fiel Leão Dehon,

que, irradiando exemplos de virtude e de zelo,
tanto realizou pela salvação da juventude,

e tanto se dedicou para propagar a devoção ao 
Coração divino de Jesus,

seja elevado à honra dos altares;
e por sua intercessão, e unicamente para a vossa glória,

concedei-me a graça...,
que ardentemente desejo. Amém
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