
 

 

 

 

 

 



O Servo de Deus 
Bispo de Regensburg 

George Michael Wittmann 
(1760-1833) 

George Michael Wittmann nasceu em Finkenhammer, na Baviera, em 22 de Janeiro de 1760. 
Depois de completar seus estudos em Amberg e Heidelberg, foi ordenado sacerdote em 
Regensburg em 21 de Dezembro de 1782. Em 1802 Wittmannn foi nomeado diretor do 
seminário, uma posição de responsabilidade que desempenhou pelo resto de sua vida. 
Durante este tempo acompanhou aproximadamente 1.500 padres no caminho para a 
ordenação. Wittmann despertou em seus futuros padres convicções fiéis à igreja. Durante 
30 anos de sua vida, todos os seus esforços, sacrifícios, e sofrimentos foram para esta causa. 

Conjuntamente com Theresia Gerhardinger foi o fundador das “Irmãs Escolares de Nossa 
Senhora”. 

Wittmann faleceu na manhã de 8 de Março de 1833. Suas últimas palavras foram: “Morrerei 
aos pés da cruz”. Seu último lugar de descanso na terra está na nave norte da catedral de 
Regensburg. 

Novena 

Ó Deus, conduzistes durante toda a sua vida Vosso servo fiel, o Bispo George Michael 
Wittman, por caminhos de piedade e virtude exemplares. Concedei paz às famílias e nações, 
renovai os jovens na pureza e temor a Deus, e dai aos Cristãos um amor ardente ao 
Santíssimo Sacramento e filial confiança na Mãe de Deus. Convertei aqueles que não 
acreditam em Vós, aqueles que permanecem em crenças errôneas, e aqueles que se afastam 
de Vós pelo pecado. Sede misericordioso e compassivo com as almas dos fiéis que já 
partiram desta vida. Escutai a nossa prece e, através da intercessão do Servo de Deus, bispo 
Wittmann, concedei-nos a graça ..., pela qual nós fervorosamente vos imploramos. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém. 

Pai-nosso, Ave maria, Glória ao Pai. 

Palavras do Bispo Wittmann: 

“Orar, trabalhar e suportar. Na vida espiritual, estas três coisas não devem ser separadas.” 

“Se nós quisermos receber os dons de Deus, o espírito de Deus, devemos orar por isso. A 
castidade não pode sobreviver sem a oração. O espírito e o poder de Deus vêm somente 
através da oração.” 

“Em questões dúbias, recebo conselho definitivo e confiável somente no Sacrifício da Missa. 
Eu não me recordo de alguma vez ter sido desapontado por um conselho que obtive durante 
a Santa Missa.” 

“Quanto maior a oração, tanto maior a graça” 

 



Informação Importante: 

Com a finalidade de contribuir para o processo de beatificação do Servo de Deus, Bispo 
Wittmann, e para acelerar a causa, nós pedimos aos fiéis, que por ajuda ao Bispo Wittmann 
se dirigem e atribuem a resposta às suas preces à intercessão do Servo de Deus, que enviem 
por escrito um relato detalhado ao Consistório Diocesano da Diocese de Regensburg. No 
seguinte endereço: 
 
Msgr. Georg Schwager, Niedermünstergasse 1, D-93047 Regensburg  
(e-mail: georg.schwager@bistum-regensburg.de) 

Nós queremos propagar esta devoção por todo o mundo. Se você quiser informações detalhadas sobre o Bispo 
Wittmann, nós podemos enviar-lhe gratuitamente um livro da Novena em formato digital. Obrigado! 

Translation: Pedro Estevão Quental 

 

 
 
 


