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Todos os dias a novena se inicia assim:
G: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém!
G. Anjos e todos os santos e santas de Deus!
T: Intercedei por nós!
G. Rainha de todos os Santos e Santas, medianeira de todas as
graças, Mãe do belo Amor!
T. Rogai por nós!
T. Coração Eucarístico de Jesus, uní-nos perfeitamente à vossa
adoração, agradecimento, reparação e oração. Fazei-nos, convosco, uma só hóstia de sacrifício à Trindade e de sacramento para
os irmãos e irmãs.
G. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos louvamos e agradecemos, porque escolhestes o vosso servo São Justino
Maria Russolillo, para ser apóstolo das vocações e promotor da
santificação universal. Vós que nos amais imensamente, concedei-nos a graça de imitá-lo na estrada da santidade, tornando-nos
santos e santificadores, para o incremento do vosso Reino sobre a
terra. Fazei, ó Pai Santo, que celebrando esta novena, cresçamos
na fé, esperança e caridade e nos disponhamos a levar todas as
pessoas à divina união convosco. Nós vos pedimos por Cristo Nosso Senhor. Amém!
A. Amém!
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1° DIA: Vocação à vida
1 L. Do livro do Gênesis(1,26-31)
E Deus disse: «Façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Que eles dominem os peixes do mar, as aves do céu, os
animais domésticos e toda a terra e também os bichinhos que se
remexem sobre a terra”. E Deus criou o ser humano à sua imagem,
à imagem de Deus ele o criou, macho e fêmea os criou. E Deus
os abençoou e disse: “Sejam fecundos, multipliquem-se, encham
a terra e a submetam. Dominem os peixes do mar, as aves do céu
e todos os seres que se remexem sobre a terra”. E Deus disse:
“Vejam! Eu lhes dou as ervas que semeiam sementes, ervas que
estão sobre a terra inteira; e todas as árvores com frutos que semeiam sementes: será alimentos para vocês. E para todas as feras da
terra, para todas as aves do céu e para todo bichinho da terra que
tenha vida, dou a relva como alimento”. E assim foi. E Deus viu tudo
o que havia feito, e tudo era muito bom. Veio o entardecer e veio o
amanhecer. Foi o sexto dia.
2 L. Agradeço-lhe por me fazer entender que a minha criação foi o
primeiro beijo que Você me deu e com ele me transfundiu a vida, a
alma, a graça. Foi naquele momento que me chamou pela primeira
vez! Me chamou à vida sua, ao consórcio da natureza, à amizade
e intimidade das suas divinas Pessoas, e tudo isso gratuitamente.
Vou descansar seguro, tranquilo, aninhado no mistério do seu amor.
(G. Russolillo, Devocionário italiano, pp. 308-309).

G. Ó Pai, que suscitastes na Igreja São Justino Maria Russolillo e fizestes dele um apóstolo das vocações, por sua intercessão fazei que
cada pessoa acolha a vocação à vida e a realize segundo o desígnio
do vosso amor. Por Cristo, Nosso Senhor, Amém!
Todos:
Pai Nosso.
Ave Maria.
Ladainha de São Justino Maria Russolillo.
Oração para obter graças.
Ó meu Deus e meu Tudo.
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2° DIA: Vocação à fé
1L. Do Evangelho segundo Lucas (17,5-6)
Os apóstolos disseram ao Senhor: “Aumenta em nós a fé”. O Senhor
respondeu: “Com a fé que vocês têm, como um grão de mostarda,
poderiam dizer a essa amoreira: ‘Arranque-se pela raiz e plante-se
no mar’. E ela lhes obedeceria”.
2L. Como é verdade que sem a fé é impossível agradar a Deus,
assim é também verdade que com pouca fé lhe agradaremos pouco,
com muita fé lhe agradaremos muito, com suma fé agradaremos
a Deus sumamente. Só crescendo na fé cresceremos nas divinas
complacências e predileções. Só difundindo a fé, levaremos as pessoas e todo o mundo ao Reino de Deus.
(G. Russolillo, Ascensione, Opere, vol. I, p. 29)

G. Ó Pai, autor de todo o bem e dispensador de todo dom, por intercessão de São Justino Maria Russolillo, vos pedimos de aumentar
em nós a fé, a fim de que possamos viver no vosso amor e levar
todos os seres humanos até Vós. Por Cristo Nosso Senhor. Amém!
Todos:
Pai Nosso.
Ave Maria.
Ladainha de São Justino Maria Russolillo.
Oração para obter graças.
Ó meu Deus e meu Tudo.
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3° DIA: Vocação à santidade
1L. Da Primeira Carta de São Pedro apóstolo (1 Pd 1,15-16)
“Visto que é santo aquele que os chamou, tornem-se vocês também
santos em todo o modo de viver. Porque assim está escrito: “Sejam
santos, porque eu sou santo”.
2L. Ó meu Deus e meu Tudo! Pai, Filho e Espírito Santo, em cada
pessoa particular eu vejo um santo, no qual traço uma vossa ideia:
um mundo de beleza que nela quer revelar-se. Vejo em cada traço da
sua fisionomia física e moral, em cada postura do seu temperamento
e caráter, em cada ato das suas potências internas e externas. Vejo
em cada circunstância de tempo e de lugar e de pessoas no qual se
encontra a viver; vejo em cada aplicação particular das leis comuns
aos seus casos individuais. Vejo tantos outros sinais da vossa divina
vocação a ela dada para a vida, para a fé, para a santidade, tantos
outros sinais da vossa divina ação santificadora. Um tipo de santo
particular, do qual não existe outro exemplar, do qual não pretendeis
de forma alguma renunciar e que vós amais com infinita predileção.
(G. Russolillo, Spiritus Orationis, Opere, vol. II, p. 211)

G. Ó Deus nosso Pai, derramai sobre nós o vosso Santo Espírito, a
fim de que, pelo exemplo e pela intercessão de São Justino Maria
Russolillo, tornemo-nos santos e santificadores.
Por Cristo Nosso Senhor. Amém!
Todos:
Pai Nosso.
Ave Maria.
Ladainha de São Justino Maria Russolillo.
Oração para obter graças.
Ó meu Deus e meu Tudo.
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4° DIA: VOCAÇÃO À VIDA CONSAGRADA
1L. Do Evangelho segundo Marcos (Mc 10,21)
E Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse: “Só uma coisa lhe
falta: Vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres, e você terá
um tesouro no céu. Depois, venha e me siga”.
2L. Depois, a pessoa, destacando-se do mundo e elevando-se a
Deus, é como que investida e arrebatada pelos esplendores da sua
santidade, e seus primeiros efeitos é o desejo, até ao tormento, da
oração e da penitência. Progredindo, a pessoa se torna mais pura de
coração e começa a ver Deus, como que a contemplar o rosto de Jesus, e consequentemente, a sentir um princípio de amor pessoal de
“Deus-Jesus” mais vivo e é levada a doar-se a ele mais diretamente
e a seguí-lo mais amorosamente. O asceta se torna o religioso. O
religioso encontrou o modo como animar todas as suas ocupações
do pensamento e do amor de Jesus, não somente com intenção da
sua glória, amor e vontade; tudo que faz serve a alimentar o amor
de Deus... Este amor pessoal de Deus diretamente e intensamente
cultivado, impulsiona a dar-se sempre mais a Deus em todos os
modos, por todos os títulos, com todos os vínculos, em um tormento
amoroso que o torna insaciável de dar e doarse, de ser tomado e
possuído por Deus.
(G. Russolillo, Faciamus Hominem, Opere, Vol. IV, p. 322-323)

G. Ó Pai, pela intercessão de São Justino Maria Russolillo, que consumiu a sua vida pelas vocações, chamai tantos jovens a seguir-vos
mais de perto e a viver em plenitude o batismo na vida consagrada,
para que sejam sinais proféticos da união esponsal para a qual chamais todos os vossos filhos.
Por Cristo Nosso Senhor, Amém!
Todos:
Pai Nosso.
Ave Maria.
Ladainha de São Justino Maria Russolillo.
Oração para obter graças.
Ó meu Deus e meu Tudo.
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5° DIA: Vocação ao sacerdócio
1L. Da Primeira Carta de São Paulo apóstolo aos Coríntios
(1Cor 11,23-25)
De fato, eu mesmo recebi do Senhor aquilo que lhes transmiti. A saber:
Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus pegou o pão, e dando
graças o partiu e disse: “Isto é o meu corpo, que é para vocês. Façam
isso em memória de mim”. Do mesmo modo, depois de cear, pegou
também o cálice e disse: “Este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Todas as vezes que dele beberem, façam isso em memória de mim”.
2L. O dom da real e pontifical dignidade é assumido entre os
seres humanos somente pelo sacerdote, e o dom de “doador da
vida” é confiado somente ao sacerdote, o trabalho divino se realiza
somente na ação do sacerdote. O sacerdote se coloca entre Jesus,
primeiro sacerdote, pela sua essência divino-humano, e o povo, que
pode ser chamado povo sacerdotal, pela participação do sacerdócio
de Jesus Cristo ao qual é incorporado, ou melhor, ele chega a estar
no lugar de Jesus, entre a divindade e a humanidade, como um
outro Jesus Cristo. O sacerdote está entre Deus-rei e o povo-rei,
ou seja, entre a onipotência de Deus e aquela outra única potência
reconhecida por Deus no universo, isto é, o homem criado justamente para que fosse rei da criação. Tanto o sacerdote Jesus como
o sacerdote homem, ambos instituídos por Deus, dignificam Deus
com a própria dignidade de ministros e como representantes do
próprio Deus, mais potentemente realizam a missão de unir entre
eles aqueles dois mesmos extremos: Deus e o povo. O sacerdote
deve efetivamente conjugar no seu coração Deus e o povo. Ele deve
efetivamente levar, com a sua ação, o povo a Deus e Deus ao povo.
(G. Russolillo, Le Relazioni, Opere,vol. VII, p. 127)

G. Ó Pai, o vosso Filho Jesus nos pediu de rezar, para que envieis
operários para a vossa messe! Guiai os bispos, sustentai os presbíteros e os diáconos, acompanhai os seminaristas. Continueis a
suscitar na vossa Igreja muitos e santos sacerdotes e que, a exemplo de São Justino Maria Russolillo, vivam este ministério com
amor, zelo e generosidade. Por Cristo Nosso Senhor, Amém!
Todos:
Pai Nosso.
Ave Maria.
Ladainha de São Justino Maria Russolillo.
Oração para obter graças.
Ó meu Deus e meu Tudo.
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6° DIA: Vocação ao matrimônio
1L. Do Evangelho segundo Marcos (Mc 10,6-9)
“Desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por
isso o homem deixará seu pai e sua mãe,e os dois serão uma só
carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o
que Deus uniu o homem não separe”.
2L. Os dois primeiros indivíduos humanos foram criados um para
o outro e todos dois completamente para o Senhor. Como esposos
tiveram um para o outro o objeto das próprias complacências e o
termo criado do seu movimento de desenvolvimento. Como esposos
encontraram na sua união, a soma de todas as outras relações e
o exercício de todas as outras faculdades humanas. Como esposos
não tinham mais nada a desejar entre todos os bens criados e um
se gloriou do outro, e um descansou no outro, e esperavam, a partir
de então, ser e se realizar como uma única vida em uma única operação, ordenada para formar os outros seres humanos, seus continuadores no ministério da glória de Deus na terra.
(G. Russolillo, Cammino verso l’unione sponsale, Opere, vol. IX, p. 58)

G. Ó Pai, fonte do amor, abençoai e acompanhai os jovens chamados ao matrimônio e todos aqueles que já responderam a essa
vocação, a fim de que, por intercessão de São Justino Maria Russolillo, cada casal seja sinal do amor de Cristo pela sua Igreja e
cada família seja imagem da Sagrada Família de Nazaré. Por Cristo
Nosso Senhor. Amém!.

Todos:
Pai Nosso.
Ave Maria.
Ladainha de São Justino Maria Russolillo.
Oração para obter graças.
Ó meu Deus e meu Tudo.
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7° DIA: Vocação à Missão
1L. Dos Atos dos Apóstolos (At 1,8)
“Vocês vão receber a força do Espírito Santo, que descerá sobre
vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os extremos da terra”.
2L. “Sereis minhas testemunhas até os extremos da terra”. As testemunhas mais completas e eficazes, porque não somente fiéis narradores do episódio da encarnação, magistério, redenção, paixão,
ressurreição e ascensão de Jesus, mas igualmente presenças de
Jesus, reveladores da sua perfeição, continuadores da sua obra e
como outras viventes epifanias do Senhor. Porque aquela perfeição
e aquela obra, superando as capacidades do ser humano, fazem testemunhar a presença do Senhor vivo no ser humano. Testemunho
significa martírio. Martírio significa heroísmo de virtude. Somente o
herói cristão é testemunha de Cristo, o condutor, o revelador, o continuador de Jesus entre os povos. “E vós o sereis” diz, sem dúvidas,
o Senhor. “Na graça da minha real presença convosco, na graça do
meu Espírito que estará convosco como o santificador permanente,
vós o sereis”. Devo, pois, assim ser e não quero ficar alheio a esta
promessa e a esse mandato divino.
(G. Russolillo, Ascensione, Opere, vol. I, p. 279)

G. Ó Pai, que criastes e sustentais o universo e toda criatura, encorajai os missionários e por intercessão de São Justino Maria Russolillo, que rezou e sofreu, na esperança de ver o vosso Reino presente
no mundo inteiro, continuai a chamar tantas outras pessoas, generosas e abertas à missão, para que levem a todos, especialmente
aos pobres, aos oprimidos, aos marginalizados, aos distantes, o
anúncio do vosso amor. Por Cristo Nosso Senhor. Amém!
Todos:
Pai Nosso.
Ave Maria.
Ladainha de São Justino Maria Russolillo.
Oração para obter graças.
Ó meu Deus e meu Tudo.
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8° DIA: Vocação ao engajamento laical no mundo
1L. Do Evangelho segundo Mateus (Mt 5,13-16.48)
“Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor, com que o
salgaremos? Não serve mais para nada, senão para ser jogado fora
e ser pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ficar escondida. Nem se
acende uma lâmpada para ser colocada em baixo de um móvel, mas
no candeeiro, e assim ela ilumina todos que estão na casa. Brilhe
do mesmo modo a luz de vocês diante das pessoas, para que elas
vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês
que está nos céus... Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai
celeste de vocês”.
2L. O santo é o fruto supremo da livre ação divina com a devida cooperação humana. Toda pessoa, pois, que vem a este mundo, deve
ser um santo, como é igualmente verdade que foi criada à imagem
e semelhança de Deus. Quando Jesus diz: “Sede perfeitos como é
perfeito o vosso Pai que está nos céus” e quando São Paulo diz que
“somos destinados a ser imagens conforme ao Filho de Deus Pai”,
não fazem outra coisa que indicar as consequências daquele divino
princípio da nossa criação: “Façamos o homem à nossa imagem
e semelhança”. E se se diz, como é verdade, que toda a perfeição
cristã consiste na caridade, na observância plena e constante do
divino mandamento da caridade: “Amarás o Senhor teu Deus com
toda a tua mente, com todo o teu coração, com todas as tuas forças,
com toda a tua alma”. Somente se tornando todo amor, seremos a
imagem e semelhança de Deus que é todo caridade na sua divina
natureza.
(G. Russolillo, Spirito e vita, Opere, vol. VIII,p. 98)

G. Ó Deus nosso Pai, sustentai e iluminai todos aqueles que testemunham o vosso amor no lugar onde trabalham, em casa, na
política, no compromisso social, no serviço gratuito aos irmãos e
irmãs, a fim de que, como sonhava São Justino Maria Russolillo,
brote no mundo um dilúvio de santos e de obras santas. Por Cristo
Nosso Senhor. Amém!
Todos:
Pai Nosso.
Ave Maria.
Ladainha de São Justino Maria Russolillo.
Oração para obter graças.
Ó meu Deus e meu Tudo.
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9° DIA: Vocação à união divina
1L. Do Evangelho segundo João (17, 18-23)
“ Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao
mundo. E eu me santifico em favor deles, a fim de que também eles
sejam santificados na verdade. Eu não te peço apenas em favor
deles, mas em favor também daqueles que vão acreditar em mim
por causa da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, Pai,
estás em mim e eu em ti; para que também eles estejam em nós,
a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste. Eu lhes tenho
dado a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós
somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na
unidade, e para que o mundo reconheça que tu me enviaste e que
amaste a eles como amaste a mim”.
2L. Que queres que eu faça? Eis-me aqui, porque me chamaste!
Fala, o teu servo te escuta! Que eu perceba, sinta e siga, sempre
mais dócil, fiel e generoso, o teu chamado. A tua vocação deseja que
eu me volte para ti e te siga, desapegando-me, distanciando-me das
criaturas, e alcançandote e unindo-me a ti para sempre.
(Giustino Russolillo,Devocionário italiano, p. 390)

G. Ó Deus nosso Pai, que quereis que todos os vossos filhos e filhas
sejam uma só coisa convosco, por intercessão de São Justino Maria Russolillo, Apóstolo da união divina, acendei em nós o ardente
desejo de permanecer no vosso amor e de prosseguir sempre para
a frente e sempre para o alto, sempre mais e sempre melhor, de
ascensão em ascensão, para tender à perfeita união com o Pai, com
o Filho e com o Espírito Santo.
Por Cristo Nosso Senhor. Amém!
Todos:
Pai Nosso.
Ave Maria.
Ladainha de São Justino Maria Russolillo.
Oração para obter graças.
Ó meu Deus e meu Tudo.
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Ladainha de São Justino Maria Russolillo
Senhor tende piedade de nós
Senhor tende piedade de nós
Cristo tende piedade de nós
Cristo tende piedade de nós
Senhor tende piedade de nós
Senhor tende piedade de nós
Jesus Cristo ouvi-nos 		
Jesus Cristo ouvi-nos
Jesus Cristo atendei-nos 		
Jesus 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
São Justino, amante da Santíssima Trindade
Rogai por nós
São Justino, servo do Pai 			
Rogai por nós
São Justino, servo do Verbo Encarnado 		
Rogai por nós
São Justino, servo do Espírito Santo 		
Rogai por nós
São Justino, servo de Maria sempre Virgem
Rogai por nós
São Justino, servo de Maria celeste Superiora
Rogai por nós
São Justino, servo de São José 		
Rogai por nós
São Justino, servo dos Santos 		
Rogai por nós
São Justino, servo dos sete Espíritos
assistentes ao Trono de Deus 		
Rogai por nós
São Justino, servo dos Coros angélicos
Rogai por nós
São Justino, servo dos Anjos da Guarda
Rogai por nós
São Justino, servo da Divina Misericórdia
Rogai por nós
São Justino, cultivador das santas inspirações
Rogai por nós
São Justino, adorador do preciosíssimo Sangue
Rogai por nós
São Justino, amante da Cruz de fogo 		
Rogai por nós
São Justino, amante do Sagrado Coração de Jesus Rogai por nós
São Justino, amante do Imaculado Coração de Maria Rogai por nós
São Justino, amante da liturgia 		
Rogai por nós
São Justino, apóstolo da catequese 		
Rogai por nós
São Justino, apóstolo dos jovens 		
Rogai por nós
São Justino, apóstolo das vocações 		
Rogai por nós
São Justino, evangelizador da união divina
Rogai por nós
São Justino, promotor da santificação universal
Rogai por nós
São Justino, promotor da santidade sacerdotal
Rogai por nós
São Justino, fundador da Família Vocacionista
Rogai por nós
São Justino, ministro da Igreja 		
Rogai por nós
São Justino, rico de carismas 		
Rogai por nós
São Justino, realizador de prodígios 		
Rogai por nós
São Justino, curador dos doentes 		
Rogai por nós
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São Justino, escrutinador das mentes e dos corações
Rogai por nós
São Justino, espelho da caridade 			
Rogai por nós
São Justino, espelho da renúncia 			
Rogai por nós
São Justino, espelho da mortificação 			
Rogai por nós
São Justino, espelho da vida evangélica 		
Rogai por nós
São Justino, espelho da pureza sacerdotal 		
Rogai por nós
São Justino, espelho da contemplação 		
Rogai por nós
Sede-nos propício 				
Ouvi-nos, Senhor
Sede-nos propício 				
Escutai-nos, Senhor
Na vossa misericórdia 			
Salvai-nos, Senhor
De todo mal 				
Salvai-nos, Senhor
De todo pecado 				
Salvai-nos, Senhor
Das insídias do demônio 		
Salvai-nos, Senhor
Da morte eterna 				
Salvai-nos, Senhor
Por os méritos de São Justino Maria Russolillo
Salvai-nos, Senhor
Por o seu ardente amor 			
Salvai-nos, Senhor
Por o seu incansável zelo 			
Salvai-nos, Senhor
Por a sua extraordinária laboriosidade
Salvai-nos, Senhor
Por a suas penitências 			
Salvai-nos, Senhor
Por a sua voluntária pobreza 		
Salvai-nos, Senhor
Por a sua perpétua castidade 		
Salvai-nos, Senhor
Por a sua perfeita obediência 		
Salvai-nos, Senhor
Por a sua profunda humildade 		
Salvai-nos, Senhor
Por a sua santa perseverança 		
Salvai-nos, Senhor
Por todas as outras suas virtudes 		
Salvai-nos, Senhor
Por os méritos de todos os membros
da Família Vocacionista vivos e defuntos
Salvai-nos, Senhor
Por os méritos de todos os benfeitores
vivos e defuntos 				
Salvai-nos, Senhor
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!
V - Rogai por nós, São Justino Maria Russolillo.
R - Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
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Oremos
Ó Deus, que inspirastes ao santo presbítero Justino Maria [Russolillo] a levar seus filhos à união perfeita convosco, mediante a santificação universal, concedei-nos, por sua intercessão, descobrir nossa
vocação e vivê-la fielmente seguindo a Cristo no caminho da vida.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amen

Oração para obter graças
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que para o bem da
Igreja ornastes de dons o vosso servo fiel São Justino Maria Russolillo e fizestes dele um Sacerdote piedoso e zeloso, um Apóstolo
das “Divinas Vocações” e um profundo cultivador da vossa Glória,
da vossa Vontade e do vosso Amor para a Santificação Universal
e “União Divina” das pessoas. Conceidei-nos a graça de exsperimentar a eficácia da sua intercessão e de seguir o seu exemplo
de piedade, humildade, paciência, amor pelas vocações, caridade
para com os pobres, zelo e benignidade para com todos. Fazei que
a graça (...) que por sua intercessão quereis nos conceder, seja de
nosso espiritual proveito, para a vossa mesma glória e o incremento
de vosso Reino na terra.
(Três “Glória” em honra da SS. Trindade)

Ó meu Deus e meu Tudo! Pai, Filho e Espírito Santo!
A vossa Vontade se cumpra, o vosso Amor triunfe, a vossa Glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como em Vós mesmo,
ó meu Deus e meu Tudo!
(Canto final escohido entre os cantos em honra de São Justino Maria Russolillo)
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tutte le tue forze, con tutta l’anima tua”. Solo divenendo tutto amore,
saremo a immagine e somiglianza di Dio che è tutto carità nella sua
divina natura.
(G. Russolillo, Spirito e vita, Opere, vol. VIII, p. 98)
G. O Dio nostro Padre, sostieni e illumina tutti coloro che testimoniano
il tuo amore nel luogo di lavoro, in casa, nella politica, nell’impegno sociale, nel servizio gratuito ai fratelli, affinché, come sognava San Giustino
Maria Russolillo, nel mondo ci sia un diluvio di santi e di opere sante. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
Tutti
Padre nostro.
Ave, Maria.
Litanie a San Giustino Maria Russolillo.
Preghiera per chiedere la Grazia.
O mio Dio e mio Tutto.

9° GIORNO: Vocazione all’Unione Divina
1L. Dal Vangelo secondo Giovanni (17, 18-23)
“Come tu mi hai mandato nel mondo, anch’io li ho mandati nel mondo;
per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella
verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre,
sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo
creda che tu mi hai mandato.
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano come
noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il
mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me”.
2L. Che vuoi che io faccia? Eccomi, poiché mi hai chiamato, parla, il tuo
servo ti ascolta! Che io avverta, senta e segua, sempre più docile, fedele
e generoso la tua chiamata. La tua vocazione vuole che io mi volga a te
e segua te staccandomi, allontanandomi dalle creature, e raggiunga te e
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