Novena pela
Beatificação e
Canonização do
Servo de Deus
Roberto Giovanni
III Dia,
Um exemplo a ser seguido



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



Com o desejo de ajudar o pai nas despesas, Roberto Giovanni
conseguiu seu primeiro emprego no ano de 1915 como ajudante geral
num depósito de vinagre. Em 1916 passou a trabalhar como Contador
Mercantil, distinguindo-se pela eficiência e dedicação. O seu terceiro
emprego foi como Escriturário num Cartório, revelando-se como uma
pessoa honrada, delicada, afável e educada. Quando trabalhava no
Cartório ele ajudou muito a família de um amigo seu que ficou
tuberculoso, repartindo seu salário. Quando na rua via alguém
empurrando uma carrocinha de lixo ia logo ajudar.



O Servo de Deus Roberto Giovanni nos fala



“Não pode haver trabalho mais digno para o homem que este:
preparar os corações para a ação de Deus. Não pode haver emprego
melhor da vida, que anunciar o reino de justiça, do bem, da
caridade. Não há missão mais elevada e salutar que a que abre os
caminhos pelos quais as almas chegam à vida, à luz. Sem dúvida, em
torno de nós, no nosso tempo, a expectativa dos ânimos sobre o
sentido da vida é acentuadíssima, inquieta, indecisa, mas real.”



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.

