
NOVENA EM LOUVOR A 
SÃO GASPAR BERTONI

VIII Dia, 10 de junho

Homem do Santo Abandono



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

Dedicou toda a sua vida, abandonando-se, filial e totalmente, à 

vontade de Deus. Apoiado na oração, de onde obtinha forças e 

energia, sempre conseguia perceber e realizar os desígnios 

do Pai em tudo. Desde os 35 anos de idade, enfrentou sérios 

problemas de saúde. Um tumor na perna direita o prostrou na 

cama, e com isso suportou terríveis dores e sofrimentos, mas 

sem jamais se queixar. Mais de 200 incisões foram-lhe feitas. 

De seu leito de dor continuou suas atividades como mestre, 

pregador de exercícios espirituais e, sobretudo conselheiro 

dos que a ele acorriam, fazendo de suas enfermidades 

instrumentos de redenção e louvor a Deus, chamando-as de 

"Escola de Deus". Celebrou a Santa Missa pela última vez em 

10 de setembro de 1843.



São Gaspar Bertoni nos fala

“O Espírito Santo chama algumas pessoas para 

uma caminhada de maior perfeição, o total 

abandono em Deus. Pouquíssimos são os que 

compreendem o quanto Deus neles realizaria, 

se Ele não encontrasse obstáculo a seus 

desígnios. ”

(A Gramatica de Padre Gaspar: meditações 

cotidianas, nº 126)



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.

.


