
NOVENA EM LOUVOR A 
SÃO GASPAR BERTONI

IV Dia, 6 de junho

Formador da Juventude



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

O seu apostolado foi marcado pela orientação às famílias, 

atendimento ao clero, acompanhamento e orientação espiritual, 

atendimento nos hospitais, formação religiosa através dos 

Oratórios Marianos, atendimento nas cadeias e 

encaminhamento profissional para a juventude. Os Oratórios 

Marianos, criados em 20 de junho de 1802, começaram com 7 

ou 8 meninos, de 10 a 15 anos e ofereciam formação e lazer 

para as crianças carentes, aula de catecismo e sólidas 

exortações espirituais. Os jovens do Oratório tinham 

características próprias: fervor à oração e evitavam as más 

companhias. Em 1810 um dos Oratórios chegou a assistir 400 

crianças.



São Gaspar Bertoni nos fala

“É necessário apegar-se a admirável modéstia, 

humildade, discernimento e zelo desde jovem. 

Se essas virtudes não são observadas desde a 

juventude, mais tarde o desânimo triunfará. É 

preciso renovar-se sempre.”

(A Gramatica de Padre Gaspar: meditações 

cotidianas, nº 189)



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.

.


