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Breve perfil biográfico 
 

 
 
 
Padre Alberto Bourgeois. Sexto Superior geral (6 de junho de 1967 – 6 de junho de 
1979). Nasceu a 30 de janeiro de 1921 na França. Fez a primeira profissão a 29 de 
setembro de 1938 e foi ordenado a 6 de julho de 1947. Foi eleito sexto Superior geral 
da nossa Congregação a 6 de junho de 1967, e eleito para um segundo sexénio a 22 
de junho de 1973, concluiu o mandato a 6 de junho de 1979. Faleceu em Paris a 21 de 
novembro de 1992. 

 
 
 
 
 

BOURGEOIS, A., Reflexões sobre a nossa Regra de Vida,  
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Na vida e na experiência de fé do P. Dehon 
A apresentação que a nossa Regra de vida oferece da vida e da “experiência de fé do P. Dehon” é muito sucinta 
e reduzida ao essencial. Uma tal síntese não dispensa de um estudo mais aprofundado, indispensável mais do 
que nunca, partindo das fontes, se queremos entrar verdadeiramente em comunhão com esta “experiência”, 
como somos convidados a fazer (cf. n. 47) e se também quisermos, como é normal e desejável, para termos 
uma opinião sobre a verdade histórica, psicológica e espiritual do que todo o SCJ conhece sobre o P. Dehon. 
Qualquer que seja a situação, na Regra de vida, Cristo Jesus, para o P. Dehon é, antes de mais, uma experiência 
de fé e de amor, “um amor de que ele (o P. Dehon) experimenta a presença ativa na sua vida pessoal” (n. 2a). 
É a mesma experiência de S. Paulo segundo o texto conhecido e citado: “A vida que agora vivo na carne, vivo-
a na fé do Filho de Deus, que me amou e Se entregou por mim” (Gal 2,20) (n. 2).  
Nesta experiência Jesus Cristo aparece como uma Pessoa que ama com um amor provado pelo dom de si 
mesmo até à morte pelos homens, tornando-se “fonte de salvação para os homens”, pelo dom total ao Pai, em 
“obediência filial”. 
O n. 6 retomará estes elementos para descrever a finalidade da Congregação: “a oblação de Cristo ao Pai para 
salvação dos homens”. Mas a ordem “homens - Pai” é invertida, reencontrando o nível profundo e a hierarquia 
das razões da Paixão: “o mundo tem de saber que amo o Pai” (Jo 14,31). 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Intenção para Laudes ou Vésperas 

 
Abri os braços da vossa misericórdia ao nosso irmão Alberto Bourgeois, Superior geral, 
- recebei-o na paz do vosso reino. 
 

 
 
 

Oração pela Congregação e seus superiores (Adoração) 
 
Ó Jesus, bom pastor, 
concedei aos nossos superiores 
e a todos os que exercem a autoridade na Igreja, 
o espírito, as graças, as virtudes 
e tudo o que os faça bons pastores. 
Que o vosso Espírito desça sobre eles com todos os seus dons, 
a fim de que, intimamente unidos a vós, 
disponham todas as coisas com prudência, 
conduzindo-as ao seu fim com fortaleza e serenidade. 
 
Senhor, fazei os nossos superiores tão semelhantes a vós, 
que, com a força do exemplo, dirijam o rebanho que lhes foi confiado. 
Concedei, à nossa família religiosa 
a graça de formar um só coração e uma só alma, 
na obediência e na caridade. 
Fazei que nela ingressem 
somente os que vós mesmo chamastes e escolhestes. 
 
Abençoai-nos, abençoai as nossas casas e todas as nossas obras. 
As graças abundantes que emanam de vosso lado, aberto na cruz, 
não cessem de santificar esta comunidade, 
a fim de que viva na alegria 
e produza frutos que permaneçam. Amém. 

 


