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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
Depois de reflexão madura e de muito aconselhamento junto ao 
Mestre de Noviços, Roberto resolveu ser Irmão professo, deixando o 
encaminhamento ao sacerdócio. Tornou-se o Irmão Roberto. O fato 
surpreendeu a toda comunidade, que interpretou essa decisão como 
uma atitude de humildade. Ele estava convicto de ser chamado por 
Deus, como Irmão; por isso, procurou, passo a passo, corresponder a 
esse chamado. Assim como São Geraldo Magela, santo de sua 
devoção e patrono dos Irmãos Coadjutores, foi incansável e não 
queria perder a mínima parcela de tempo. No trabalho ele sabia unir 
o espírito de oração e os exercícios de piedade. Conformar-se com a 
vontade de Deus, abandonar-se em tudo e obedecer prontamente às 
ordens dos superiores, representantes de Deus, foi sempre a sua 
grande preocupação. Seu propósito sempre foi seguir Jesus casto, 
pobre, obediente e torná-lo mais conhecido através de seus atos, 
quer na comunidade como em todos os lugares onde estivesse. 
Procurou em tudo cumprir as normas de sua Congregação e imitar 
seu Pai Fundador São Gaspar Bertoni.

 O Servo de Deus Roberto Giovanni nos fala
“O irmão leigo é um imitador de Cristo na obscuridade da oficina de 
Nazaré antes de sua vida pública; de Maria Santíssima seguindo o 
Divino Mestre desde o nascimento até a consumação da tragédia do 
Gólgota.
No silêncio do convento ou na humildade de uma casa paroquial, 

vive o Irmão esquecido no recolhimento, na oração, e no trabalho. 
Não o atraem as glórias do mundo, porque sua alma predestinada 
compreende que são efêmeras, apenas um momento diante da 
Eternidade; prepara-se para as glórias maiores no Reino 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 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.


