Novena a São João Batista Piamarta
A novena consiste em 9 dias de oração suplicando a
intercessão de São João Batista Piamarta para o alcance das graças de
que necessitamos. Vários milagres foram alcançados pela intercessão
de Padre Piamarta, canonizado pelo Papa Bento XVI aos 21 de
outubro de 2012.
Para iniciar a novena, pede-se que acenda uma vela diante
de alguma imagem do santo. A novena consta de:
1234-

Sinal da Cruz
Reflexão do tema do dia
Propósito do dia
Oração a São João Batista Piamarta

Nós vos louvamos, ó Deus misericordioso, porque
suscitastes em São João Batista Piamarta um grande exemplo de
doação para a educação da juventude à vida cristã no trabalho, na
família e na sociedade. Dai-nos por sua intercessão que possamos
viver e agir no vosso amor de Pai, experimentando a força da vossa
graça, para, assim, alcançarmos a felicidade eterna e concedei-nos
também, por sua intercessão, a graça que confiantes vos pedimos. Por
Cristo Nosso Senhor. Amém. (Pai Nosso, Ave-Maria e Glória.)
5- Ladainha a São J. B. Piamarta
Senhor, tende piedade de nós
Cristo, tende piedade de nós
Senhor, tende piedade de nós
Cristo, ouvi-nos
Cristo, atendei-nos
Deus Pai do Céu, 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.
Santa Virgem das Virgens, rogai por nós.
São João Batista Piamarta, rogai por nós.
Apóstolo dos jovens, rogai por nós.
Protetor de quem está nas dificuldades, rogai por nós.
Socorredor dos jovens desanomados, rogai por nós.
Amparo das crianças abandonadas, rogai por nós.
Conselheiro das almas, rogai por nós.

Profeta dos novos tempos, rogai por nós.
Padre suavíssimo, rogai por nós.
Testemunha da caridade, rogai por nós.
Coração amante de Deus, rogai por nós.
Pérola do clero, rogai por nós.
Espelho de vida cristã, rogai por nós.
Exemplo de humildade, rogai por nós.
Causa de fraterna alegria, rogai por nós.
Orientador das almas, rogai por nós.
Conselheiro iluminado, rogai por nós.
Glória dos pequenos , rogai por nós.
Pai dos pobres, rogai por nós.
Cumpridor dos desígnos de Deus, rogai por nós.
Vós que cultivastes as virtudes de toda classe social, rogai por nós.
Vós que proporcionastes aos jovens uma família, rogai por nós.
Vós que experimentastes desde criança a beleza da vida
contemplativa, rogai por nós.
Vós que unistes a oração e o trabalho, rogai por nós.
Vós que servistes e promovestes “os pequenos”, rogai por nós.
Vós que tivestes a sede do martírio, rogai por nós.
Vós que celebrastes os divinos mistérios da salvação, rogai por nós.
Vós que amastes e anunciastes a palavra de Deus, rogai por nós.
Vós que conduzistes a Deus muitos corações, rogai por nós.
Vós que fizestes brotar muitas vocações, rogai por nós.
Vós que amastes com filial devoção a Maria, a mãe de Deus, rogai
por nós.
Vós que fostes o fermento cristão no mundo do trabalho, 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.
1º Dia: João Piamarta e sua experiência com Cristo
Reflexão
“Era enamorado dos mistérios da vida de Jesus. Transmitia
também aos outros, sobretudo na liturgia que era sempre bem
preparada este amor para com Deus” (Testemunha ao Processo).
Padre Piamarta havia entendido uma verdade evangélica muito
simples, mas importantíssima, que a santidade e o apostolado não
consistem em ‘fazer coisas santas’, mas em ‘ser santos’.

“Não são nossas boas obras que nos salvam, mas é Jesus em
nós que nos salva, agindo em nós. A ação e a vida são dEle, não
nossas. Todas as coisas, até bonitas que fazemos sem Ele, não têm
valor.” (S. J. B. Piamarta) Meditemos nisso!
Propósito do dia
Escolher um gesto concreto de caridade cristã e uma prática
de oração para exercitar o amor ao próximo e a Deus.
2º Dia: Padre Piamarta e a Sagrada Família de Nazaré
Reflexão
“Nos primeiros tempos da Igreja procuravam imitar a

Sagrada Família; como fruto disso nasceram pais, mães, filhos santos.
Agora não se quer mais olhar a Sagrada Família. A família moderna,
em geral, se deixa guiar pelo instinto e pela paixão [...] e, o mal pior é
experimentado pelos filhos.” (S. J. B. Piamarta)
O padre dizia que existem três ensinamentos da Sagrada
Família para as nossas famílias:
“Maria e José nos ensinam a viver a virtude da pureza do
nosso estado de vida; ensinam também o amor recíproco e que os
esposos não unam só os corpos, mas também a razão e o espírito.
Devem-se amar os corpos como ‘membros de Cristo’ e ‘templos do
Espírito Santo’, e como corpos destinados à ressurreição. Mais do
que os corpos devem-se amar as almas, as virtudes, as boas obras. A
Sagrada Família nos ensina o amor recíproco, a sermos cordiais e
prontos na mútua ajuda. Nos ensina a maneira de sermos afáveis e a
saber dialogar. Certamente a celestial delicadeza entre Maria, José e
Jesus, condena as nossas ofensas, iras, durezas, os escândalos que
acontecem nas nossas famílias.” (S. J. B. Piamarta)
Propósito do dia
- Rezar uma dezena do terço por uma família que você julga
estar necessitando da presença da Sagrada Família de Nazaré.
3º Dia: Padre Piamarta e a Virgem Maria.
Reflexão
“Nossa Senhora é uma isca muito doce com que Deus atrai a

si os pecadores. Quando Deus quer converter uma alma, se serve de
Nossa Senhora.” “Levanta os olhos ao céu! Lá está Maria (...) A ela
recorra com amor, alegria e confiante, e você experimentará os suaves
prodígios da sua caridade”. (S. J. B. Piamarta)

Padre Piamarta tinha uma devoção terníssima à Nossa
Senhora e a invocava com grande confiança. Experimentava-a como
Mãe amorosíssima e as jaculatórias em sua honra eram frequentes
sobre os seus lábios. Em suas exortações particulares e nas pregações
nunca faltava o convite à devoção de Maria.

“Quando explicava a Sagrada Escritura e batia o sino que era
o sinal de sair da Igreja e ele encerrava a palestra, nós jovens
ficávamos mal humorados desejando que o tempo não passasse”,
diziam os alunos do instituto.

Propósito do dia
Acender uma vela rezando três “Ave-Maria” pelos os jovens que estão
vagando pelo o mundo sem formação cristã e social.

Propósito do dia
Propósito do dia
Rezar ao menos um mistério do terço contemplando a
coroação de Maria ao céu.

Acender uma vela recorrendo uma passagem bíblica para
meditar sobre ela, por exemplo, o evangelho do dia. Lendo-a 5 vezes
em voz baixa, pergunte-se: “O que Deus tem para me dizer com esta
palavra?” “O que eu tenho para dizer a Deus?”

4º Dia: Padre Piamarta e sua devoção aos santos.
6º Dia: A devoção de Padre Piamarta pela Eucaristia.
Reflexão
“Leiam a vida dos santos e perceberão o maravilhoso efeito
produzido nos corações pelo exemplo das suas vida. Os que viviam
perto dos santos ficavam comovidos e nascia neles a vontade de imitálos no exercício das virtudes”. (S. J. B. Piamarta)

Reflexão
“Sim, proclamamos, diante do mundo zombeteiro, que nós amamos

Os santos preferidos de Padre Piamarta foram São Felipe
Néri, São Francisco Xavier, São Francisco de Sales, Santo Inácio de
Loyola, Santa Teresa de Avila. Ele não somente admirava estes santos
pelas virtudes que tinham praticado, mas os fazia ser imitados, por ele
mesmo e por todos os seus jovens.

Uma testemunha afirma que Padre Piamarta rezava muito
diante da Eucaristia; ele acordava as quatro da manhã e até as sete
horas, ficava em oração. Irmã Amabile confirma: “Numa tarde, num
dia muito quente, logo após o almoço, entrando na igreja encontrei o
padre imóvel, de braços abertos, diante do Sacrário.”

Propósito do dia

Jesus Cristo Eucarístico. O céu e a terra escutem estas minhas
palavras! Gritemos com voz forte para toda a humanidade que nós
amamos, adoramos Jesus Eucaristia”! (S. J. B. Piamarta)

Propósito do dia

8º Dia: Padre Piamarta abandonado à Divina Providência.
Reflexão
Padre Piamarta pôde realizar obras tão importantes perseverando na
oração e tendo uma confiança inquebrantável na Divina Providência.
“A paterna providência de Deus está em relação somente ao

necessário e não ao supérfluo. O Senhor prometeu que
providenciaria as nossas necessidades e não as nossas vaidades e
coisas supérfluas.” (S. J. B. Piamarta)
Propósito do dia
Fazer uma doação de acordo com seu coração a uma das Obras
Piamartinas.
9º Dia: Padre Piamarta e o amor pela juventude.
Reflexão
Falar de Padre Piamarta e falar de seu amor pelos jovens é a
mesma coisa. A vida dele, tão dura e tão empenhada, tem uma só
explicação: queria salvar muitos jovens. Desde o início do seu
ministério sacerdotal, ele sempre teve esta grande ‘paixão’ que foi
aumentando sempre mais como uma vocação específica e carismática.

Escolher um dos santos dos quais Piamarta era devoto e
fazer um breve estudo sobre ele.

Dediquemos de nosso dia pelo menos 30 minutos para
adorarmos Jesus Eucarístico.

5º Dia: Piamarta, homem que meditava a Palavra de Deus.

7º Dia: Pietas et Labor, lema de vida deste santo.

Reflexão
“Se vocês escutam superficialmente a Palavra de Deus, e vêem

Reflexão
“A humanidade toda é condenada à lei do trabalho. São Paulo

somente a parte humana da pregação, não prestando atenção naquilo
que Deus lhe diz, vocês perderão a parte melhor da mensagem. É
como comer somente a casca da maçã e não a maçã inteira”. (S. J. B.

trabalhava para ganhar o seu sustento e não esperava que o Senhor
lhe mandasse a comida pelos Anjos.” “Padre, devemos só rezar?”
“Não! Não sejam nem Marta nem Maria, mas sejam Marta e Maria”.

“Se os jovens caem no pecado, as pessoas os desculpam,
afirmando: “Coitados, eles devem aproveitar deste tempo favorável
para gozar de todas as alegrias! O que dizer de tudo isso? Podem com
facilidade ser desculpados das duas fraquezas? Acho que não. E eles
encontrarão o tempo para começar uma vida nova e de bondade?”

Piamarta).
Padre Piamarta quando pregava convencia e tocava nos
corações, dando a impressão de ser um profeta do novo testamento.
Os autores de que ele mais gostava e que mais apresentava eram São
Paulo, São João e São Tiago. A sua pregação se tornava fortíssima
contra o erro religioso e contra o pecado mortal. Na sua pregação não
era preocupado das regras da arte da oratória, mas falava sempre com
convicções profundas e com palavras repletas do amor de Deus.

(S. J. B. Piamarta)

(S. J. B. Piamarta)

Este era o ensino central dado pelo Padre. Ele não era só “Pietas” ou
só “Labor”, mas era “Pietas et Labor”. Queria, usando palavras mais
simples, que os seus jovens fossem divinos e humanos: rezassem e
trabalhassem.

Propósito do dia
Pensar num/numa jovem que precisa conhecer Deus melhor
e rezar uma dezena do terço por ele ou ela.

