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Primeiros Estudos e Adolescência



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

Aos seis anos de idade, iniciou o curso primário. Aos oito, o 

ginásio na Escola São Sebastião, onde foi aluno dos Jesuítas. Por 

volta dos quinze, começou a estudar Filosofia. À medida que ia 

crescendo, Gaspar se tornara um adolescente engraçado, 

gostava de imitar personagens importantes, além de ser alegre, 

o que fazia dele um líder. Pelo fato de ter recebido uma 

profunda formação espiritual, tinha um grande amor à 

Eucaristia e visitava a igreja todos os dias.



São Gaspar Bertoni nos fala

“Os estudos são um meio de promover a glória 

de Deus, sobretudo no trabalho apostólico junto 

aos outros. Assim, é claro que se deve, em 

primeiro lugar e antes de tudo, promover a 

glória divina em nós mesmos, almejando vitória 

plena sobre si, antes de entrar em campo para 

conquistar, com a arma dos estudos, os 

corações dos outros.”

(A Gramatica de Padre Gaspar: meditações 

cotidianas, nº 287)



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.

.


