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 Padre André Prévot nasceu em Le Teil (França) a 9 de 
novembro de 1840. Em 1885 entrou na Congregação 
dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. Foi 
Mestre de Noviços e depois Superior Provincial e 
Assistente Geral.
 Durante toda a sua vida religiosa consagrou-se ao 
amor do Coração de Jesus e à reparação. Praticava 
a mortificação; amava a vida interior e a oração 
contínua e era animado por um ardente zelo pela 
salvação das almas. Sua união com Deus era habitual 
e cultivava uma grande devoção à Eucaristia e à Maria. 
Nele, a abnegação de si e a austeridade de vida se 
harmonizavam com a caridade, a paciência, a candura 
e a bondade. Em seus livros transparece toda a sua 
fisionomia espiritual, humilde, serena e confiante.
 Morreu em Brugelette (Bélgica) a 26 de novembro 
de 1913. 
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Oração

Coração divino de Jesus, nós vos adoramos e vos 
amamos como fonte de toda graça e santidade.  
Onde repousa um raio do vosso amor, florescem  
as mais belas virtudes.
Assim amastes Padre André Prévot.
Introduzindo-o nos mistérios do vosso Coração 
transpassado, comunicastes-lhe a sua humildade,  
o seu espírito de vítima, a sua ternura filial para  
com Maria Santíssima.
Inflamastes de amor divino o seu coração e o  
fizestes palpitar ao ritmo da caridade que  
ultrapassa todas as medidas.
Por isso, nós vos pedimos, ó divino Coração de Jesus, 
que glorifiqueis o vosso Servo e susciteis também  
em nós o desejo da santidade.
Guiai-nos pelos difíceis caminhos da virtude, 
especialmente da humildade e da mortificação, e, pela 
sua intercessão, concedei-nos, a nós e aos nossos mais 
queridos, o dom da paz, a graça que vos pedimos... e a 
perseverança final no vosso Coração. Amém.
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