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NOVENA AO BEM-AVENTURADO
JOÃO BATISTA SCALABRINI
“Jesus deve ser o princípio e o fim de nossas ações, a alma
de nossa alma, a vida de nossa vida” (Scalabrini).
Sinal da cruz: (intenções)
Confie a Scalabrini sua vida, família e trabalhos...
Você é convidado(a) a rezar cada dia um pensamento e
a oração de João Batista Scalabrini.
Leia, reflita e medite as palavras de nosso Fundador.
Conclua rezando o Pai Nosso (usando sua criatividade).

Palavras de Scalabrini:
1º DIA: “A família cristã é um pequeno reino fundado,
alimentado e governado pelo amor”.
2º DIA: “A oração torna o homem superior a si mesmo:
transforma-o, transfigura-o, sublima-o e diviniza-o”.
3º DIA: “Cristo na Eucaristia é a força e a sabedoria de Deus,
e nós pregamos Cristo, força e sabedoria de Deus”.
4º DIA: “Quem tem fé, quem vive de fé, não só ama a Deus,
mas se sente impulsionado a fazer com que também os outros
O amem, porque o amor nunca se adapta à indiferença”.
5º DIA: “Ide apóstolos de Jesus Cristo: ide, mensageiros
velozes... ao povo que vos espera”.
6º DIA: “Educar é depositar toda a verdade na mente do
educando, da mais simples à mais elevada, é abrir seu coração
aos mais nobres sentimentos”.
7º DIA: “O catecismo deve ser ensinado em todos os lugares e
sempre, na igreja, na escola e na família”.
8º DIA: “O cuidado dos enfermos, útil e louvável, em todo
lugar e sob todas as formas, torna-se uma necessidade absoluta
entre os que estão fora da pátria”.
9º DIA: “Vivamos como viveu Maria, imitemos Maria na
medida da graça que Deus nos dá. A seu exemplo, roguemoslhe ser fervorosos na oração, humildes nas palavras, nos afetos,
cheios de amor de Deus e de caridade sincera com todos os
irmãos”.

ORAÇÃO
Ó Senhor Jesus Cristo, obrigado por
terdes dado à vossa Igreja o Bem-aventurado
João Batista Scalabrini, apóstolo da catequese
e mensageiro da Palavra, pai dos migrantes e
desamparados, filho devoto de Maria e da
Eucaristia, Pastor da Caridade.
A exemplo de Scalabrini, dai-me “olhos
para ver as necessidades e os sofrimentos dos
nossos irmãos e inspirai-me palavras e ações
para confortar os desanimados e oprimidos”.
Enviai à vossa Igreja novos missionários
e missionárias, para que continuem ajudando
aos migrantes, aos peregrinos e aos mais
necessi-tados.
Fazei sentir vossa presença consoladora
junto aos que sofrem e a todas as pessoas de
boa vontade.
Ó Senhor Jesus Cristo, pela poderosa
intercessão do Bem-aventurado João Batista
Scalabrini, dai-me a graça de ...
Isto vos peço com confiança filial, a Vós
que viveis e reinais com o Pai na unidade do
Espírito Santo. Amém

Bem Aventurado João Batista Scalabrini,
Rogai por nós. Amém!

