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 Oração inicial

 Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. 
Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados 
e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade 
para que possa rezar digna, atenta e devotamente esta Novena, e 
mereça ser atendido na presença da vossa divina Majestade. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

 Servo de Deus Roberto Giovanni, que vivestes numa consagração 
generosa a Deus, fazendo sempre Sua vontade através do serviço aos 
pobres e doentes, intercedei por nós junto ao Senhor.

 Seguindo os passos do Servo de Deus Roberto Giovanni

 O Servo de Deus Roberto Giovanni nasceu na cidade de Rio Claro - SP, 
no dia 18 de março de 1903 (nos documentos da Congregação 
Estigmatina a data de nascimento é 16 de março). Foi o quinto dos 
treze filhos de Paschoal Giovanni e Severina Padula, imigrantes 
italianos. Recebeu o sacramento do Batismo no dia 21 de julho do 
mesmo ano; o da Crisma em 1909 e fez a Primeira Comunhão em 19 
de setembro de 1915. Todos os três sacramentos foram administrados 
na Matriz São João Batista, na sua cidade natal. Roberto teve uma 
infância sem relevância, no entanto, era cheio de entusiasmo por 
todos os divertimentos infantis, participando sempre de todas as 
recreações escolares, partidas de futebol, corridas e atletismo. O 
menino foi criado no seio de uma família católica, no temor do 
Senhor e envolvido por um grande testemunho, recebendo assim uma 
sólida formação religiosa e intelectual.

 O Servo de Deus Roberto Giovanni nos fala

 “É realmente muito belo no lar cristão reinar a paz, a concórdia e a 
harmonia! Mas são tantos os laços e ciladas armadas para fazer 
corromper a família cristã. Quanta virtude e o Dom da fortaleza do 
Espírito Santo são necessários para não se deixar arrastar ao mau 
caminho!”

 Oração final

 Santíssima Trindade, que ornastes o vosso servo Roberto Giovanni 
com a graça da consagração religiosa, e tendo ele dedicado toda a 
sua vida para manifestar o amor a Vós, na prática da caridade para 
com todos que o procuravam, suplicamos a graça da Beatificação e 
Canonização deste vosso servo, em razão das virtudes heroicas e 
testemunho cristão que nos deu. Imploramos, pela sua intercessão, a 
graça de que necessitamos (fazer o pedido). Por Cristo, nosso Senhor. 
Amém.

 Pai Nosso...Ave Maria...

 Glória ao Pai...

 Servo de Deus Roberto Giovanni, intercedei por nós.


