
Giulia Gabrieli 

Oração para pedir a beatificação da Serva de Deus 
Giulia Gabrieli

Ó Pai bom
Agradecemos-te pelo dom belo e luminoso 

da vida de Giulia Gabrieli.
A sua breve existência foi, no Espírito Santo,
um hino de louvor a Ti, e ao teu Filho Jesus.

A grata alegria que resplandecia no rosto de Giulia revelou-nos o 
Teu desejo de felicidade por nós homens.

A sua entrega humilde e forte na doença e no sofrimento
Mostrou-nos a Tua Fidelidade de Pai

Que nunca abandona seus filhos.
O seu carinho sincero para com Maria Santíssima,

ajudou-nos a descobri-la como Mãe amorosa com cada um de nós.
Pedimos-Te, ó Pai, o dom de guardar e alimentar o testemunho 
de Giulia principalmente no coração dos jovens, aos quais ela se 

dedicava de maneira especial.
Dá-nos a alegria de a ver entre aqueles que a Igreja indica como 

testemunhas exemplares para imitar e venerar.
Rezamos-Te humildemente, por sua intercessão, para que nos 

concedas a graça que Te pedimos com fé, para tua glória.
Ámen.

Gloria ao Pai…
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• Fazer a vontade de Deus é viver a sua 
Palavra. A sua Palavra é amor. Fazer 
a sua vontade é viver no seu amor.

• Tudo nasce da oração, é daí que começa 
aquela ligação direta com o Senhor.

• Eu agora sei que a minha história só pode 
acabar de duas maneiras: ou, através de 
um milagre, com a cura completa, que 
eu estou a pedir ao Senhor porque ainda 
tenho muitos projetos para realizar. E 
queria mesmo relizá-los. Ou encontrando 
o Senhor, que é uma coisa lindíssima. São 
dois finais belíssimos. A coisa importante é 
que se realize a Vontade de Deus.

Giulia nasceu em Bergamo 3 de Março de 1997 e 
desde criança tinha um grande cuidado para com o 
próximo. O seu sorriso e a sua alegria contagiante 
acompanharam-na sempre também no verão de 2009 
quando lhe foi diagnosticado um tumor.

Giulia viveu a experiência da doença nos dois últimos 
anos de vida como um caminho de confiante 
abandono em Deus Pai, ao qual ela recorria de 
maneira confidencial falando-lhe com o “Tu”, 
como um filho fala ao pai. Lutou com incrível 
energia contra a doença e ao mesmo tempo entregou-
se à vontade de Deus, transformando o seu sofrimento 
num hino de louvor a Deus.

No seu livro “Un gancio in mezzo al cielo”, editora 
Paulinas, (Um gancho no meio do céu), Giulia conta 
com a leveza dos seus 14 anos, o crescimento humano 
e espiritual que a conduzirá a dialogar com a morte 
sem nunca perder o sorriso e o desejo de realizar os 
seus projetos, reivindicando a sua normalidade mas 
também a urgência de se dirigir aos da mesma idade 
“que pensam que não precisam de Deus” um pedido 
de coração: “Estão a fazer uma caça ao tesouro 
sem o tesouro”.

Durante a fase mais grave da sua doença, sentia 
a necessidade de escrever uma oração de puro 
agradecimento, expressão da sua íntima necessidade 
de falar com Deus. Na noite do dia 18 de agosto 
terminou o texto cuidando de cada palavra, para que 
transparecesse a gratidão e a beleza pelos dons do 
Senhor.

No dia a seguir, na noite do dia 19 de Agosto de 2011, 
na sua casa de Bergamo, mesmo ao terminar da Via 
Sacra dos jovens com o Papa na JMJ de Madrid, Giulia 
subiu ao céu terminando a sua Via Sacra pessoal.

Poucos meses depois, em Dezembro de 2011, pais e 
amigos criaram a associação “conGiulia Onlus” 
para dar consistência aos muitos projetos iniciados ou 
sonhados por Giulia.

No dia 7 de Abril de 2019 o Bispo de Bergamo, Don 
Francesco Beschi, abriu, no santuário da “Madonna 
dei Campi” (Nossa Senhora dos Campos) de 
Stezzano, o processo de Beatificação.

informações www.congiulia.com


