Novena pela
Beatificação e
Canonização do
Servo de Deus
Roberto Giovanni
VI Dia,
Seminarista exemplar



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 não era só um bom aluno, mas um excelente seminarista e
um modelo para todos. Ele jogava muito bem futebol. Jogava sempre
com a mão no peito. Terna era a sua participação nos atos comuns,
sobretudo para com os atos de piedade. Ficava horas diante do
Santíssimo Sacramento e levantava de madrugada para desfrutar
dessa intimidade com o Divino Mestre e com sua Mãe Santíssima.
Terminou regulamente seus estudos de primeiro grau na “Escola
Apostólica Santa Cruz, em Rio Claro – SP; fez o Postulado, recebeu a
batina e iniciou seu Noviciado. Sempre foi dotado de uma piedade
sólida e constante, de uma obediência heroica, de uma caridade
exemplar, das mais belas maneiras no trato com as pessoas e de uma
profunda humildade que edificava a todos, por ser extremamente
aplicado e zeloso. Possuía espírito de controle das vontades, que fez
crescer nele o senso de responsabilidade no desempenho de suas
obrigações; enorme amor à Congregação e ao seu Fundador, São
Gaspar Bertoni. Emitiu a Primeira Profissão dos votos(pobreza,
castidade e obediência) em 16 de setembro de 1931 e Profissão
Perpétua no dia 16 de setembro de 1937.



O Servo de Deus Roberto Giovanni nos fala
“Quanto a mim, procurei copiar aquilo que transborda do coração
em torno da figura paternal do Bem Aventurado Gaspar: seu
entusiasmo, a sua dedicação e devotamento, a presença do Pai que
domina toda sua vida, seus trabalhos, suas realizações, a cada
instante e que o acompanha no momento mais sagrado que é o do
Santo Sacrifício do altar, que constituía o ponto mais culminante do
Bem aventurado Pai e onde ele hauria a força de Deus para grandes
coisas que realizou a favor da expansão de Reino do amor de Cristo
nas almas.”



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.



.

