
OFÍCIO DE LAUDES (ORAÇÃO DA MANHÃ) DO BEATO PIER GIORGIO FRASSATI

Invitatório

V. Abri os meus lábios, ó Senhor.
R. E minha boca anunciará vosso louvor.

Ant. Vinde, adoremos o Senhor: A sua glória resplandece 
nos seus santos.

Salmo 94(95) Convite ao louvor de Deus                  
“Animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda 

se disser ‘hoje’” (Hb 3,13).

–1Vinde, exultemos de alegria no Senhor, *
aclamemos o Rochedo que nos salva!
–2 Ao seu encontro caminhemos com louvores, * 
e com cantos de alegria o celebremos! (R.)

–3 Na verdade, o Senhor é o grande Deus, *
o grande Rei, muito maior que os deuses todos.
–4 Tem nas mãos as profundezas dos abismos, * 
e as alturas das montanhas lhe pertencem;
–5 o mar é dele, pois foi ele quem o fez, *
e a terra firme suas mãos a modelaram. (R.)

–6 Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, 
* e ajoelhemos ante o Deus que nos criou!
=7 Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, 
† e nós somos o seu povo e seu rebanho, *
as ovelhas que conduz com sua mão. (R.)

=8 Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: †
“Não fecheis os corações como em Meriba, *
9 como em Massa, no deserto, aquele dia,
– em que outrora vossos pais me provocaram, *
apesar de terem visto as minhas obras”. (R.)

=10Quarenta anos desgostou-me aquela raça †
e eu disse: “Eis um povo transviado, *

11seu coração não conheceu os meus caminhos!”
– E por isso lhes jurei na minha ira: *
“Não entrarão no meu repouso prometido!” (R.)

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Ant. Vinde adoremos o Senhor: A sua glória resplandece 
nos seus santos

Hino

Unamo-nos, ó irmãos,
Com coração puro e ardente
Aos louvores festivos
Da Igreja de Cristo.

Neste dia santo em que
A caridade Divina une o
Bem- aventurado Pier Giorgio Frassati
Ao reino dos eleitos.

A chama do Espírito
Imprimiu no seu coração
O selo do Amor de Deus.

Ele é modelo, é guia para
todos que servem os
membros  sofredores
Do corpo do Senhor.

Querido amigo dos pobres,
Intercede por nós,
Sustenta os nossos passos
Na verdade do Amor.

A Ti seja o Louvor, ó Cristo
Imagem do Pai, que mostras aos teus santos
A força do Espírito. Amém.

1. Ant. A paz esteja em tua alma. Todo outro dom que se 
possa possuir nesta vida é vão. (Pier Giorgio Frassati)

Salmo 62 (63), 2-9.  Sede de Deus
“Vigia diante de Deus, quem rejeita as obras das trevas”

(1Ts 5,5).

–Sois vós, ó Senhor, o meu Deus!* 
Desde a aurora ansioso vos busco! 
= A minh'alma tem sede de vós, †
minha carne também vos deseja,*
como terra sedenta e sem água! 

–Venho, assim, contemplar-vos no templo,*
para ver vossa glória e poder.
– Vosso amor vale mais do que a vida:*
e por isso meus lábios vos louvam. 

– Quero, pois, vos louvar pela vida,*
e elevar para vós minhas mãos!
– A minh'alma será saciada,*
como em grande banquete de festa; 

– cantará a alegria em meus lábios,*
ao cantar para vós meu louvor!
– Para mim fostes sempre um socorro;*
de vossas asas à sombra eu exulto!
– Minha alma se agarra em vós;*
com poder vossa mão me sustenta. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia.

1. Ant. A paz esteja em tua alma. Todo outro dom que se 
possa possuir nesta vida é vão. (Pier Giorgio Frassati)

2. Ant. Brilha a vossa luz diante dos homens: que vejam 
as vossa boas obras e rendam glória ao Pai.



Cântico Dn 3,57-88.56 Louvor das criaturas ao Senhor
“Louvai o nosso Deus, todos os seus servos” (Ap 19,5).

– Obras do Senhor, bendizei o Senhor,*
louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim!
– Céus do Senhor, bendizei o Senhor!
Anjos do Senhor, bendizei o Senhor! 

(R. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim!
Ou
R. A ele glória e louvor eternamente)

– Águas do alto céu, bendizei o Senhor!*
Potências do Senhor, bendizei o Senhor!
– Lua e sol, bendizei o Senhor!*
Astros e estrelas, bendizei o Senhor! (R.)

– Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor!*
Brisas e ventos, bendizei o Senhor!
– Fogo e calor, bendizei o Senhor!*
Frio e ardor, bendizei o Senhor! (R.)

– Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor!*
Geada e frio, bendizei o Senhor!                                        
– Gelos e neves, bendizei o Senhor!*
Noites e dias, bendizei o Senhor! (R.)

– Luzes e trevas, bendizei o Senhor!*
Raios e nuvens, bendizei o Senhor!
–Ilhas e terra, bendizei ao Senhor!*
Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! (R.)

– Montes e colinas, bendizei o Senhor!*
Plantas da terra, bendizei o Senhor!
– Mares e rios, bendizei o Senhor!*
Fontes e nascentes, bendizei o Senhor! (R.)

– Baleias e peixes, bendizei o Senhor!*
Pássaros do céu, bendizei o Senhor!
– Feras e rebanhos, bendizei o Senhor!*
Filhos dos homens, bendizei o Senhor! (R.)

– Filhos de Israel, bendizei o Senhor!*
Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim!
– Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor!*
Servos do Senhor, bendizei o Senhor! (R.)

– Almas dos justos, bendizei o Senhor!*
Santos e humildes, bendizei o Senhor!
– Jovens Misael, Ananias e Azarias, bendizei o Senhor,*
louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! (R.)

– ao Pai e ao Filho e ao espírito Santo*
louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim!
– Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus!*
Sois digno de louvor e de glória eternamente! (R.)
No fim deste cântico não se diz Glória ao Pai

2 Ant. Brilha a vossa luz diante dos homens: que vejam 
as vossa boas obras e rendam glória ao Pai.

3 Ant. Nisto todos saberão que vós sois os meus 
discípulos: se uns aos outros vos amardes.

     Salmo 149 A alegria e o louvor dos santos
“Os filhos da Igreja, novo povo de Deus, se alegrem no 

seu Rei Cristo Jesus” (Hesíquio).

– Cantai ao Senhor Deus um canto novo,* 
e o seu louvor na assembléia dos fiéis! 
– Alegre-se Israel em quem o fez,*
e Sião se rejubile no seu Rei! 
– Com danças glorifiquem o seu nome,*
toquem harpa e tambor em sua honra! 

– Porque, de fato, o Senhor ama seu povo*
e coroa com vitória os seus humildes. 
– Exultem os fiéis por sua glória,*
e cantando se levantem de seus leitos, 
– com louvores do Senhor em sua boca*
e espadas de dois gumes em sua mão, 

– para exercer sua vingança entre as nações,*
e infligir o seu castigo entre os povos, 
– colocando nas algemas os seus reis,*
e seus nobres entre ferros e correntes, 
– para aplicar-lhes a sentença já escrita:*
Eis a glória para todos os seus santos. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia.
   
3 Ant.Nisto todos saberão- que vós sois os meus 
discípulos:-se uns aos outros vos amardes.

Leitura Breve: 
I Coríntios 8-10; 12-13

A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o 
dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa 
profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o 
imperfeito desaparecerá. Hoje vemos como por um 
espelho, confusamente; mas então veremos face a face. 
Hoje conheço em parte; mas então conhecerei totalmente, 
como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a 
esperança e a caridade – as três. Porém, a maior delas é 
a caridade.

Responsório Breve

R. Ele tem o coração -* Na aliança de seu Deus.
R.Ele tem.
V.Os seus passos não vacilam. *Na aliança.
V.Segue firme no caminho. * Na aliança. Glória ao Pai.
R. Os justos.

Cântico Evangélico

Ant. Homem das bem-aventuranças, Jovem revestido de 
amor. Dai-nos a tua mão e nos indica o caminho do 
Senhor.



                        O Messias e seu Precursor

–68 Bendito seja o Senhor Deus de Israel, * 
que a seu povo visitou e libertou; 
–69 e fez surgir um poderoso Salvador *
na casa de Davi, seu servidor, 

–70 como falara pela boca de seus santos, * 
os profetas desde os tempos mais antigos, 
–71 para salvar-nos do poder dos inimigos * 
e da mão de todos quantos nos odeiam. 

–72 Assim mostrou misericórdia a nossos pais, * 
recordando a sua santa Aliança 
–73 e o juramento a Abraão, o nosso pai, * 
de conceder-nos 74 que, libertos do inimigo, 

= a ele nós sirvamos sem temor † 
75 em santidade e em justiça diante dele, * 
enquanto perdurarem nossos dias. 
=76 Serás profeta do Altíssimo, ó menino, † 
pois irás andando à frente do Senhor * 
para aplainar e preparar os seus caminhos, 

–77 anunciando ao seu povo a salvação, *
que está na remissão de seus pecados; 
–78 pelo amor do coração de nosso Deus, * 
Sol nascente que nos veio visitar 

–79 lá do alto como luz resplandecente *
a iluminar a quantos jazem entre as trevas 
= e na sombra da morte estão sentados † 
e para dirigir os nossos passos, * 
guiando-nos no caminho da paz. 

– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

Ant. Homem das bem-aventuranças, Jovem revestido de 
amor. Dai-nos a tua mão e nos indica o caminho do 
Senhor.

Preces
Supliquemos ao Bom Deus, de onde emana todo bem e 
santidade, para que nos conceda a graça de seguir o 
exemplo da vida bem-aventurada de Pier Giorgio 
Frassati. Rezemos:
R: Conduzi-nos, Senhor, Para o Alto. 
– Senhor; dai-nos a graça de alcançar a perseverança 

da fé e de defendermos continuamente pelo patrimônio 
da Verdade que é Seu Filho Jesus Cristo; pedimos-te, 
Senhor.                                                                            
R: Conduzi-nos, Senhor, Para o Alto.
– Vós chamastes todo homem à santidade. Concedei 
que jamais nos acomodemos em nossos pecados, mas 
que a santidade seja nossa maior Meta; pedimos-te, 
Senhor.
R: Conduzi-nos, Senhor, Para o Alto.
– Presenteaste-nos com a Comunhão dos Santos: tornai 
profícua, para nossos irmãos desfavorecidos, nossa 
amizade com Pier Giorgio Frassati; pedimos-te, Senhor.

R: Conduzi-nos, Senhor, Para o Alto. 
– Sois, Senhor, o grande júbilo dos vossos santos. 
Erradicai de nossos corações todo tipo de tristeza e 
ensinai-nos a viver o verdadeiro cristianismo, que é pura 
alegria; pedimos-te, Senhor.
R: Conduzi-nos, Senhor, Para o Alto. 
– Manifestais vossa Misericórdia nos nossos amigos 
terrenos, Senhor. Fazei que sejamos instrumentos de 
salvação para todos eles no caminho à verdadeira Pátria; 
pedimos-te, Senhor.
R: Conduzi-nos, Senhor, Para o Alto. 
– Por vossa Bondade, e não por nossos méritos, fazei 
com que vivamos Cristo, a única Vida, e que não façamos 
de conta que estamos vivendo; pedimos-te, Senhor.
R: Conduzi-nos, Senhor, Para o Alto. 

(intenções livres)

Unidos como a família de Deus, rezemos como o Senhor 
nos ensinou: Pai-Nosso.

Oração

Ó Pai, vós destes ao jovem Pier Giorgio Frassati a alegria 
de encontrar Cristo e de viver com coerência a fé no 
serviço dos pobres e doentes; pela sua intercessão, 
concedei-nos também alcançar como ele os caminhos das 
bem-aventuranças evangélicas e imitar a sua 
generosidade para difundir na sociedade espírito do 
Evangelho. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

Conclusão

V.O senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos 
conduza à vida eterna.
R.Amém.



OFÍCIO DA HORA MÉDIA (ORAÇÃO DO MEIO DIA) DO BEATO PIER GIORGIO FRASSATI

V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 
R. Socorrei-me sem demora. 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia

Hino

Ó Deus, verdade e força 
que o mundo governais, 
da aurora ao meio-dia, 
a terra iluminais. 

De nós se afaste a ira, 
discórdia e divisão. 
Ao corpo dai saúde, 
e paz ao coração. 

Ouvi-nos, Pai bondoso, 
por Cristo Salvador, 
que vive com o Espírito 
convosco pelo Amor. 

Ant. Quem fizer a vontade do Pai, - no Reino dos céus 
entrará.

Salmo 122 (123) Deus, esperança do seu povo 
“Dois cegos. começaram a gritar: Senhor, Filho de Davi, 

tem piedade de nós!” (Mt 20,30). 

–1 Eu levanto os meus olhos para vós, * 
que habitais nos altos céus. 
–2 Como os olhos dos escravos estão fitos * 
nas mãos do seu senhor, 

– como os olhos das escravas estão fitos * 
nas mãos de sua senhora, 
– assim os nossos olhos, no Senhor, * 
até de nós ter piedade. 

–3 Tende piedade, ó Senhor, tende piedade; * 
já é demais esse desprezo! 
–4 Estamos fartos do escárnio dos ricaços * 
e do desprezo dos soberbos! 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

Salmo 123(124) O nosso auxílio está no nome do Senhor 
“O Senhor disse a Paulo: Não tenhas medo, porque eu 

estou contigo” (At 18,9-10). 

–1 Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, * 
que o diga Israel neste momento; 
–2 se o Senhor não estivesse ao nosso lado, * 
quando os homens investiram contra nós, 
–3 com certeza nos teriam devorado *
no furor de sua ira contra nós. 

–4 Então as águas nos teriam submergido, * 
a correnteza nos teria arrastado, 

–5 e então, por sobre nós teriam passado * 
essas águas sempre mais impetuosas.
–6 Bendito seja o Senhor, que não deixou * 
cairmos como presa de seus dentes!

–7 Nossa alma como um pássaro escapou * 
do laço que lhe armara o caçador; 
– o laço arrebentou-se de repente, * 
e assim nós conseguimos libertar-nos. 
–8 O nosso auxílio está no nome do Senhor, * 
do Senhor que fez o céu e fez a terra! 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Salmo 124(125) Deus, protetor de seu povo 
A paz para o Israel de Deus (cf. Gl 6,16). 

–1 Quem confia no Senhor é como o monte de Sião: * 
nada o pode abalar, porque é firme para sempre. 
=2 Tal e qual Jerusalém, toda cercada de montanhas, † 
assim Deus cerca seu povo de carinho e proteção, * 
desde agora e para sempre, pelos séculos afora. 

=3 O Senhor não vai deixar prevalecer por muito tempo † 
o domínio dos malvados sobre a sorte dos seus justos, * 
para os justos não mancharem suas mãos na iniqüidade. 

=4 Fazei o bem, Senhor, aos bons e aos que têm reto 
coração, † 
5 mas os que seguem maus caminhos, castigai-os com os 
maus! * 
Que venha a paz a Israel! Que venha a paz ao vosso 
povo! 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

Ant.Quem fizer a vontade do Pai,- no Reino dos céus 
entrará.

Leitura Breve                           
1Pd 1,15-16

Como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos 
também em todo o vosso comportamento, porque está 
escrito: Sede santos, porque eu sou santo.

V. Homens justos, alegrai-vos no Senhor!
R. Celebrai e bendizei seu santo nome!

Oração                                                                                      
Ó Pai, vós destes ao jovem Pier Giorgio Frassati a alegria 
de encontrar Cristo e de viver com coerência a sua fé ao 
serviço dos pobres e doentes; pela sua intercessão 
concede-nos também alcançar como ele os caminhos das 
bem-aventuranças evangélicas e imitar a sua 
generosidade para difundir na sociedade espírito do 
Evangelho. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

V. Bendigamos ao Senhor
R. Demos graças a Deus



OFÍCIO DAS VÉSPERAS (ORAÇÃO DA TARDE) DO BEATO PIER GIORGIO FRASSATI

V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 
R. Socorrei-me sem demora. 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia

Hino
Jesus, prêmio e coroa
Dos teus servos fiéis,
Glorifica o teu nome.
Concede a tua Igreja,
Que venera o beato Píer Giorgio
A vitória sobre o mal.

Seguindo os seus passos
Pelo caminho da cruz,
Ele agrada a Deus Pai.

Sábio e vigilante,
Testemunhou o Evangelho
Com palavras e ações.

Da cidade dos santos,
Onde reina glorioso
Guie-nos e proteja-nos.

A ti, Cristo seja o louvor,
Ao Pai e ao Espírito 
Pelos séculos dos séculos.Amém

1 Ant. Por ti não farás nada, mas se tiverdes Deus por 
centro de tuas ações, então, sim, chegarás a finalidade 
última.( Pier Giorgio Frassati)

Salmo 14(15)

–1 'Senhor, quem morará em vossa casa *
e em vosso Monte santo habitará?'

–2 É aquele que caminha sem pecado *
e pratica a justiça fielmente;
– que pensa a verdade no seu íntimo *
3 e não solta em calúnias sua língua;

– que em nada prejudica o seu irmão, *
nem cobre de insultos seu vizinho;
–4 que não dá valor algum ao homem ímpio, *
mas honra os que respeitam o Senhor;

– que sustenta o que jurou, mesmo com dano; *
5 não empresta o seu dinheiro com usura,
– nem se deixa subornar contra o inocente. *
Jamais vacilará quem vive assim!

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém

1 Ant. Por ti não farás nada, mas se tiverdes Deus por 
centro de tuas ações, então, sim, chegarás a finalidade 
última.( Pier Giorgio Frassati)

2 Ant. Queria que fizéssemos um pacto indestrutível, que 
não conhece limites temporais nem fronteiras físicas: a 
aliança da oração. (Pier Giorgio Frassati)

Salmo 111 (112)

–1 Feliz o homem que respeita o Senhor *
e que ama com carinho a sua lei!
–2 Sua descendência será forte sobre a terra, *
abençoada a geração dos homens retos!

–3 Haverá glória e riqueza em sua casa, *
e permanece para sempre o bem que fez.
–4 Ele é correto, generoso e compassivo, *
como luz brilha nas trevas para os justos.

–5 Feliz o homem caridoso e prestativo, *
que resolve seus negócios com justiça.
–6 Porque jamais vacilará o homem reto, *
sua lembrança permanece eternamente!

–7 Ele não teme receber notícias más: *
confiando em Deus, seu coração está seguro.
–8 Seu coração está tranqüilo e nada teme, *
e confusos há de ver seus inimigos.

=9 Ele reparte com os pobres os seus bens, †
permanece para sempre o bem que fez, *
e crescerão a sua glória e seu poder.

=10 O ímpio, vendo isto, se enfurece, †
range os dentes e de inveja se consome; *
mas os desejos do malvado dão em nada.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

2 Ant. Queria que fizéssemos um pacto indestrutível, que 
não conhece limites temporais nem fronteiras físicas: a 
aliança da oração. (Pier Giorgio Frassati)

3 Ant. No dia que o Senhor quiser, nos reencontraremos 
na nossa verdadeira Pátria,  cantando os Louvores de 
Deus.

Cântico Ap 15,3-4
–3 Como são grandes e admiráveis vossas obras, *
ó Senhor e nosso Deus onipotente!
– Vossos caminhos são verdade, são justiça, *
ó Rei dos povos todos do universo!
(R. São grandes vossas obras, ó Senhor!)
=4 Quem, Senhor, não haveria de temer-vos, †
e quem não honraria o vosso nome? *
Pois somente vós, Senhor, é que sois santo!               (R.)
= As nações todas hão de vir perante vós, †
e prostradas haverão de adorar-vos, *
pois vossas justas decisões são manifestas!                (R.)
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

3. Ant.. No dia que o Senhor quiser, nos reencontraremos 
na nossa verdadeira Pátria,  cantando os Louvores de 
Deus.



Leitura Breve                     
Rm 8, 28-30

Sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que 
amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o 
seu desígnio. Pois,aqueles que de antemão ele 
conheceu, esses também predestinou  a serem 
conformes á imagem do seu Filho, a fim de ser ele o 
primogênito entre muitos irmãos. E aqueles que 
predestinou , também chamou; e os que chamou, 
também justificou, e os que justificou, também glorificou.

Responsório Breve

R. É justo o nosso Deus -* O senhor ama a justiça.
R. É Justo.
V. Quem tem reto coração - há de ver a sua face.* O 
Senhor ama.
V.Examina o justo e o ímpio - e detesta o que ama o 
mal.*

Cântico Evangélico: Magnificat Lc 1, 46-55
Ant. Jesus me visita todas as manhãs na Eucaristia – Eu 
a retribuo à minha maneira humilde: visitando os pobres. 
(Pier Giorgio Frassati)

–46 A minha alma engrandece ao Senhor * 
47 e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador; 
–48 porque olhou para humildade de sua serva, * 
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. 

–49 O Poderoso fez em mim maravilhas * 
e Santo é o seu nome! 
–50 Seu amor para sempre se estende * 
sobre aqueles que o temem; 

–51 manifestou o poder de seu braço, * 
dispersou os soberbos; 
–52 derrubou os poderosos de seus tronos * 
e elevou os humildes; 
–53 saciou de bens os famintos, * 
despediu os ricos sem nada. 
–54 Acolheu Israel, seu servidor, * 
fiel ao seu amor, 

–55 como havia prometido a nossos pais, * 
em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. 
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Ant. Jesus me visita todas as manhãs na Eucaristia – Eu 
a retribuo à minha maneira humilde: visitando os pobres. 
(Pier Giorgio Frassati)

Preces

- Ao Deus de Amor, que se revela nos seus santos, 
abramos os nossos corações. Que por intercessão do 
beato Pier Giorgio Frassati nossas preces possam ser 
atendidas. Rezemos:
R. Jovem das bem aventuranças, intercedei por nós.

- Que Pier Giorgio possa interceder por todos os jovens 
que ainda não descobriram a alegria de 
viver,especialmente os que se encontram nas drogas.
R. Líder dos jovens, rogai por nós.
- Que Pier Giorgio interceda por todas as famílias. Que os 
pais sejam capazes de ensinar aos filhos a subirem 
sempre para o alto, que é Cristo.
R. Sustento da vida familiar, rogai por nós.
- Que Pier Giorgio interceda pelos desempregados, 
excluídos, pelos que sofrem violência, para que saibamos 
repartir o pão com justiça.
R. Opositor de toda injustiça, rogai por nós.
- Que Pier Giorgio seja estímulo de santidade para todos 
os leigos, para que possam, por meio de uma fé firme,
serem verdadeiras testemunhas do Cristo ressuscitado.
R. Fiel às promessas do batismo, rogai por nós.
- Que Pier Giorgio interceda pela Igreja de Cristo, a fim de 
que os sacerdotes sejam santos e dignos ministros de 
Deus.
R. Filho fiel da Igreja, rogai por nós.
- Que Pier Giorgio, que tanto amou os doentes, interceda 
por todos os sofrem, para pelo seu sofrimento, possam se
sentir acolhidos e amados por Deus.
R. Conforto dos doentes, rogai por nós.
- Que Pier Giorgio, que se encontra com Deus, interceda 
por todos os nossos queridos falecidos, para que unidos,
um dia, possamos cantar os eternos louvores ao Senhor.
R.Conquistador das almas, rogai por nós.

Atentos ao modelo e oração dado por Cristo, Nosso 
Senhor, e com Píer Giorgio, digamos: Pai-Nosso

Oração

Ó Pai, vós destes ao jovem Pier Giorgio Frassati a alegria 
de encontrar Cristo e de viver com coerência a fé no 
serviço dos pobres e doentes; pela sua intercessão, 
concedei-nos também alcançar como ele os caminhos das 
bem-aventuranças evangélicas e imitar a sua 
generosidade para difundir na sociedade espírito do 
Evangelho. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

Conclusão da Hora

O Senhor nos abençoe, 
nos livre de todo o mal 
e nos conduza à vida eterna. Amém


