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Fundador dos Estigmatinos

“No fundo do próprio nada se encontra Deus.”

O presente e-book compartilha um roteiro de oração

Fundadores de uma das Associadas do Grupo UBEC.



1. Oração preparatória

Dispor-se: 

Q Buscar um lugar tranquilo e agradável que ajude na concentração.

Q Encontrar uma boa posição corporal.

Preparar-se: 

Q Repetir algumas vezes o refrão meditativo: Mestre onde moras? Mestre onde estás? 
No meio dos jovens, no meio das jovens. Vem e verás! (Melodia: https://www.youtube.
com/watch?v=fJCEf9OCXlw)

Q Procurar ficar em silêncio interior e exterior por alguns minutos.

Q Respirar lentamente, profundamente e suavemente, com os olhos fechados, pres-
tando atenção no ar que entra e sai pelo nariz.

Q Colocar-se na presença de Deus e tomar consciência dessa presença.

Enquanto me encontro aqui, Deus está presente, insuflando-me de vida e 
a tudo o que me rodeia. Durante uns momentos mantenho-me em silêncio 
e tomo consciência da presença deste Deus de amor.

Entregar-se: 

Deus não é alheio à minha liberdade:
só o Espírito pode encher de vida os meus desejos mais profundos,
conduzindo-me suavemente para o bem.
Peço a graça de deixar que o Espírito me encha e me conduza.



2. Composição da história
 Em nove de outubro de 1777, nasce em Verona, cidade situada no norte da Itália, Gas-
par Luiz Dionísio Bertoni. Tivera uma infância como uma criança normal deve ter, mas sem-
pre voltado para um espírito de oração, impulsionado pela mãe. Aos 18 anos, em 1795, toma 
a firme decisão de ingressar no seminário de sua tão amada Verona, iniciando os estudos 
de Teologia que o preparariam para o sacerdócio. Passado o tempo de preparação, no dia 
20 de setembro de 1800, recebeu, juntamente com outros companheiros, o sacramento da 
ordem. Exerceu o início de seu apostolado com simplicidade e modéstia, sempre servindo a 
Deus e ao seu povo.

 Gaspar, vendo a situação da juventude local, que estava sendo afligida pelas con-
sequências da guerra entre Áustria e França, toma a iniciativa de fundar os Oratórios Ma-
rianos, com a intenção de congregar e orientar toda a juventude veronense. Foi um belo 
trabalho realizado por Bertoni em toda Verona, fazendo com que a juventude vivenciasse 
cada vez mais a esperança e o Cristo Ressuscitado.

3. Pedido de graça
 Que o exemplo de Jesus, que se faz humano por minha causa (EE 104), tendo como 
exemplo e inspiração, a vida e o testemunho de serviço de São Gaspar Bertoni, me inspire 
em meu cotidiano.

Q Nesse breve relato da história de São Gaspar Bertoni, o que mais me toca, me cha-
ma atenção, o que mais aquece o meu coração?

Q Quais elementos da história dele, percebo em minha vida, quais valores, quais prin-
cípios?



4. Rezando a história
Q Nesse breve relato da história de São Gaspar Bertoni, o que mais me toca, me chama 
atenção, o que mais aquece o meu coração?

Q Quais elementos da história dele, percebo em minha vida, quais valores, quais princí-
pios?

5. Texto Bíblico
Jo 16, 12-15

“Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. 
Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele 
não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido; e até as coisas futuras vos 
anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu

e vo-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá 
e vos anunciará, é meu”.

6. Conversando com o texto sagrado
 A proposta de oração com o texto bíblico, não é para tentarmos interpretá-lo, mas 
para sentir o texto, devemos ler, meditar, ler de novo, repetir, ruminar, como se faz com 
um pedaço de chocolate. Vai deixando derreter na boca, até se gastar. Ou seja, deixar as 
palavras tocarem o coração e não a razão.

 Imagine a Trindade Santa, aqui e agora, ao seu lado, abra o coração e conte tudo. 
Partilhe seus pensamentos, sentimentos, angústias, alegrias...

Algumas questões para ajudar na reflexão:

Q  O que sinto quando rezo a partir do presente texto bíblico? 



Q Sinto-me consolado/a, inquieto/a, indiferente?

Q Qual a conexão que faço entre a história de São Gaspar Bertoni e o texto bíblico?

Q Quais aspectos da memória de São Gaspar Bertoni me chamam a atenção?

Q Quais outros textos poderiam me ajudar a rezar a vida e a minha missão de educador?

7. Aprofundando a oração
 

 Na presença da Trindade Santa (Pai, Filho e Espírito Santo), que te ama, olhe com ho-
nestidade para tudo o que sentiu nesse momento que passou e que tem passado em sua 
vida: os altos e os baixos, o estado geral. Veja-se diante de Jesus, converse com Ele sobre 
aquilo que mais te tocou na oração, partilhe os sentimentos, os pensamentos, as sensa-
ções... Converse com essa presença Amorosa de Deus, como conversa com um/a amigo/a. 
Por onde Ele tem passado? Onde e como você sente a presença Dele?

Encerre esse diálogo rezando um Pai Nosso.
 

8. Registro e conclusão da oração
Sugerimos que anote o que foi marcante para sua oração: sentimentos, apelos, resistências, 
medos, intuições...

Conclua este momento orante, rezando a Oração de São Gaspar Bertoni:

São Gaspar Bertoni, que vivestes numa consagração generosa a Deus, fazendo sempre 
Sua vontade através do serviço ao povo, à juventude e ao clero, intercedei por nós junto 
ao Senhor. Através da escola do sofrimento soubestes imitar a Cristo, que sofreu, morreu 
e ressuscitou por nós. Pedi a Nosso Senhor para que também nós saibamos nos doar 
aos irmãos, unindo nossos esforços e sofrimentos na oferta generosa para implantar-
mos o amor e a justiça na nossa família, na comunidade e na sociedade. Alcançai-nos 
de Deus a graça... e, especialmente, a de atingirmos o objetivo de nossa caminhada com 
Cristo. Amém. 



Brasília, Março/2022. 
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