
NOVENA EM LOUVOR A 
SÃO GASPAR BERTONI

IX Dia, 11 de junho

Morte e Honra dos Altares



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

No seu leito de morte um irmão lhe perguntou: "Padre, o 

senhor precisa de alguma coisa?" E ele respondeu: "Preciso 

sofrer". Morreu santamente no dia 12 de junho de 1853, aos 75 

anos de vida. A notícia de sua morte se espalhou entre a 

população de Verona: "Morreu um santo". Foi declarado bem-

aventurado, dia primeiro de novembro de 1975, pelo Papa 

Paulo VI. Canonizado em primeiro de novembro de 1989 pelo 

Papa João Paulo II. Sua memória litúrgica é celebrada no dia 

12 de junho.



São Gaspar Bertoni nos fala

“O passado já foi. O futuro ainda está por vir. Só 

o presente existe e está em minhas mãos. 

Vivamos o dia a dia, da manhã ao meio-dia, do 

meio-dia à noite realizando tudo com o maior 

empenho. Talvez não nos será dado outro tempo 

para glorificar a Deus. ”

(A Gramatica de Padre Gaspar: meditações 

cotidianas, nº 339)



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.

.


