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Genealogia e infância



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 intercessão de São 

Gaspar Bertoni, a quem me dirijo com o mais 

profundo ato de confiança. Por Cristo, nosso 

Senhor. Amém.



Seguindo os passos de São 

Gaspar Bertoni

Gaspar Luís Dionísio Bertoni, nosso São Gaspar Bertoni, nasceu 

em Verona, localizada ao norte da Itália, no dia 9 de outubro de 

1777. Filho primogênito de Francisco Luís Bertoni e Brunora

Ravelli. Recebeu o sacramento do Batismo um dia após seu 

nascimento na Paróquia São Paulo de Campo Márcio, Crismado 

em 6 de setembro de 1791, na Catedral de Verona, e a Primeira 

Eucaristia em 1788. Educado por sua mãe, Gaspar, desenvolveu 

boas qualidades humanas e virtudes cristãs. Gostava das coisas 

harmoniosas, simples e possuía uma memória extraordinária, 

além de ter paixão pela música. Sua infância foi marcada pelo 

triste falecimento de sua irmã Metilde, vítima de varíola, em 

1786, com apenas três anos.



São Gaspar Bertoni nos fala

“Deus, que nos deu o ser e a vida, por meio de 

sua mão criadora, nos introduziu neste mundo 

com a seguinte finalidade: conhecer, amar, 

louvar, servir o Autor dos bens e promover sua 

glória nesta terra para poder merecer uma 

gloriosa recompensa e uma perfeita felicidade 

no Céu.”

(A Gramatica de Padre Gaspar: meditações 

cotidianas, nº 5)



Ladainha de São Gaspar Bertoni
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, ouvi-nos.

Cristo, atendei-nos.

Deus Pai dos céus, tende piedade de nós.

Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós.

Deus Espírito Santo, tende piedade de nós.

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós.

Santa Maria, rogai por nós.

São José, rogai por nós.

São Gaspar Bertoni, rogai por nós.

Fiel discípulo do Crucificado, rogai por nós.

Obediente e dócil à divina vontade, rogai por nós.

Espelho de vida sacerdotal e de Vida Consagrada, rogai por nós.

Mensageiro zeloso do Evangelho, rogai por nós.

Mestre na vida espiritual, rogai por nós.

Anjo do Conselho, rogai por nós.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.

Rogai por nós, São Gaspar Bertoni, nosso pai fundador, para que sejamos 

dignos das promessas de Cristo.



Oração Final
Ó Pai, que inspirastes o vosso servo sacerdote 

São Gaspar Bertoni a dedicar-se todo inteiro ao 

serviço da Igreja, como testemunha e apóstolo 

dos sofrimentos de Cristo: concedei-nos seguir 

o seu exemplo para sermos fiéis operários da 

vossa vinha e mensageiros de vossa palavra. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. Amém.

Pai Nosso

Ave Maria

Glória ao Pai...

São Gaspar Bertoni, rogai por nós.

.


