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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

 Roberto Giovanni frequentou, de 1910 a 1915, o curso primário. 
Neste período fez muitos amigos e dedicava, desde os bancos 
escolares, especial atenção aos membros da Conferência de São 
Vicente de Paulo e da Congregação Mariana da igreja Santa Cruz. Aos 
sábados, à noite, ele não perdia as reuniões Congregados dos 
Marianos e lembrava aos amigos mais íntimos a também não se 
esquecer dos compromissos religiosos. Quando via as obras de 
caridade realizadas pelos vicentinos, ficava muito feliz, isso porque 
enxergava no mais carente a figura do próprio Jesus. Chegou a ser o 
Presidente da Conferência de São Vicente de Paulo. Foi um 
adolescente que participava, assiduamente, dos deveres da Igreja.

 O Servo de Deus Roberto Giovanni nos fala

 “Os pais, pelo sacrossanto dever de amar seus filhos, devem cuidar 
de seu bem temporal. Além deste dever de provê-los de alimentos e 
vestuários, e assim cuidar da sua saúde, têm a obrigação de 
incentivar neles o hábito do trabalho e pensar nos seus futuros. 
Sobretudo, devem rezar frequentemente pelos seus filhos e, com a 
palavra e o exemplo, educá-los para uma vida realmente cristã.”

 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.


