
NOVENA EM LOUVOR A 
SÃO GASPAR BERTONI

VII Dia, 9 de junho

Fundador dos Estigmatinos



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

Diante do altar de Santo Inácio de Loyola, Gaspar, teve uma 

visão: percebeu a vontade de Deus para a realização de um 

corajoso projeto, que aconteceu a partir de 4 de novembro de 

1816, no prédio anexo à Igreja dos Estigmas, juntamente com 

o Pe. João Maria Marani e Paulo Zanolli. Com eles passou a 

viver em comum tendo uma vida de pobreza, humildade, 

oração e zelo pastoral. Era a fundação de uma nova 

comunidade Vida Consagrada, que mais tarde passaria a ser 

chamada de Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso 

Senhor Jesus Cristo. Além de fundar uma congregação, ele 

ajudou na formação de outras, prestando auxílio espiritual e 

institucional aos fundadores(as).



São Gaspar Bertoni nos fala

“Meio particularmente eficaz para promover a 

comunhão fraterna é a pobreza em grau 

elevado, que é característica do religioso, em 

razão do voto. No estado religioso tudo é 

comum: os corações, as mentes, os corpos e o 

que é necessário à manutenção e ao teor de 

vida. Em Atos dos Apóstolos (4, 32) está escrito 

que ‘a multidão dos fiéis era um só coração e 

uma só alma’. Imediatamente é acrescentado 

que tudo entre eles era posto em comum.”

(A Gramatica de Padre Gaspar: meditações 

cotidianas, nº 197)



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.

.


