Novena pela
Beatificação e
Canonização do
Servo de Deus
Roberto Giovanni
VIII Dia,
Um presente para Casa Branca



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
Após trabalhar nas Comunidades Estigmatinas de Rio Claro - SP,
Castro - PR e Ituiutaba - MG, em 1939 o Irmão Roberto Giovanni foi
transferido para Casa Branca - SP. Lá ele dedicou-se aos trabalhos
domésticos e ao pessoal que o rodeava. Ainda prestou serviços
humildes na formação de jovens da Congregação Mariana, crianças
da Cruzada Eucarística e Catecismo. No ano de 1963 foi transferido
para Campinas - SP, onde exerceu função de Secretario Adjunto na
Cúria Provincial. Em 1964 retornou para Casa Branca, retomando suas
atividades no Santuário Nossa Senhora do Desterro: a constante
assistência espiritual ao povo, especialmente mediante suas duas
paixões; os pobres e os doentes. Era muito procurado para
aconselhamento e bênçãos. Até mesmo o bispo diocesano, Dom
Tomás Vaquero, dizia muitas vezes que ia até a igreja do Desterro
para receber a bênção de Irmão Roberto. Foi o responsável pela
coluna “Santuário de Nossa Senhora do Desterro” durante toda a
existência da revista “Ecos Estigmatinos”, antigo meio de
comunicação mensal da Congregação Estigmatina. Durante os quase
52 anos que trabalhou em Casa Branca o Irmão Roberto Giovanni
soube transmitir, com seu jeito simples e humilde, a perfeição e a
santidade. Em 7 de agosto de 1980 ele recebeu o título de “Cidadão
Casa-branquense”.



O Servo de Deus Roberto Giovanni nos fala
“Que o amor nos una a todos para juntos implantarmos a Justiça e a
Fraternidade, irmãs que trocam entre si o beijo da Paz, na
construção de uma Casa Branca mais branca, mas pacifica, mais
coesa, mais operante na consecução dos mais nobres ideais da
fraternidade e do progresso.”



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.

