Novena pela
Beatificação e
Canonização do
Servo de Deus
Roberto Giovanni
IV Dia,
Vida e Oração



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
Ao se aproximarem as festas de carnaval, enquanto as pessoas saiam
para os clubes e ruas, festejando o Momo Rei, Roberto, no íntimo do
seu quarto e fazendo dele uma cela monacal, intensificava suas
orações pela salvação da humanidade. Quantas vezes dona Severina,
ao se levantar durante a noite, observava a luz do quarto de seu filho
ainda acesa e o via ajoelhado com a cabeça reclinada na parede,
rezando.



O Servo de Deus Roberto Giovanni nos fala



“Como é importante sentir a força da oração em horas dramáticas e
difíceis. A prece infunde vigor e poderosa energia interior. Quem tem
experiência sabe. A oração transforma as pessoas! Não por fora, mas
por dentro. Pessoa transformada tem novos olhos para ver, cérebro
novo para avaliar, coração novo para sentir e amar.
A oração não nos livra do sofrimento, mas amortece-o. O espinho já
não punge tanto.
A oração não tira a cruz dos nossos ombros, mas reforça-os
admiravelmente.
A oração não espanta as tempestades, mas apara seus raios que já
não assustam tanto.
A oração não seca as lágrimas, mas elas já não caem tão amargas,
rosto abaixo.”



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.

