Novena pela
Beatificação e
Canonização do
Servo de Deus
Roberto Giovanni
V Dia,
Entrada no Seminário Estigmatino



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 jovem Roberto, que já possuía a semente de uma sólida formação
cristão-católica, nutria grande simpatia e desejo de seguir na vida
religiosa. E assim, durante a fase preparatória para a sua entrada no
Seminário ele ia cultivando grandes virtudes para que, quando
chegasse à época do ingresso tivesse posse dessas virtudes que o
tornariam um bom religioso.
Roberto contava os dias, as horas e os minutos para entrar para o
Seminário. E quando a cidade de Rio Claro celebrava mais uma data
de sua emancipação política, ou seja, 21 de junho de 1927, a Igreja
também celebrava a Memória Litúrgica de São Luís Gonzaga; no lar
dos Giovanni o clima era de tristeza para a família e de alegria para
o jovem Roberto, pois era a data de sua partida.
O querido pai, senhor Paschoal, fez questão de acompanhar o filho
até o Seminário e assim, pai e filho tiveram a oportunidade de ir
conversando pelas ruas em direção ao Seminário. Chegando lá,
aconteceu o último abraço entre pai e filho. O grande patriarca faz
sua imolação entregando seu querido filho à Congregação dos
Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo.



O Servo de Deus Roberto Giovanni nos fala
“Corresponder sempre à graça da vocação: vida irrepreensível;
evitar escândalos; ser puro; ser prudente; viver no mundo, mas não
para o mundo; ser humilde e abnegado; ser paciente; mortificado;
ser homem de saber; ser modelo de virtude.
Não há outro tesouro de maior valor que esse da vocação religiosa.
Este é um convite, um chamado de Deus.”



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
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.

