
NOVENA EM LOUVOR A 
SÃO GASPAR BERTONI

V Dia, 7 de junho

Formador do Clero



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

Em 1810, foi convocado por seu Bispo para restituir a dignidade 

do clero, sendo o orientador espiritual do seminário. Em pouco 

tempo, o seminário se torna exemplo de ordem e disciplina, 

modelo de dedicação e serviço para padres e seminaristas. São 

Gaspar foi um notável conselheiro, no qual pessoas distantes, 

governantes e até seu próprio Bispo pedia seus conselhos.



São Gaspar Bertoni nos fala

“Não saberia dizer quem, sobre esta terra, Deus 

quis exaltar mais do que seus sacerdotes. 

Afirma S. Paulo: ‘que as pessoas nos consideram 

como ministros de Cristo e administradores dos 

mistérios de Cristo’ (1Cor 4,1). Esta é a ideia 

exata que o povo cristão deve formar a respeito 

dos sacerdotes. Então, quando vemos um deles, 

devemos dizer: eis um ministro de Cristo, 

dispensador dos mistérios celestes e 

embaixador do grande Soberano.”

(A Gramatica de Padre Gaspar: meditações 

cotidianas, nº 178)



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.

.


