
Este livreto contém a novena  

em honra à gloriosa Santa Rita de Cássia, agostiniana. 

Reze-o na igreja ou em sua casa, de forma pessoal ou comunitária. 
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(Missal Agostiniano, 2012) 

Santa Rita de Cássia 
asceu em Roccaporena (Cássia, Úmbria), ao redor de 
1380. Diante da insistência de seus pais, casou-se 
quando contava quatorze anos de idade, com um jovem 
de boa vontade, mas de índole violenta. Passados 

dezoito anos de vida conjugal, seu marido foi assassinado.  
Rita não só perdoou seus assassinos, como também 

manifestou ao Senhor, em suas preces, que preferia ver seus dois 
filhos mortos antes que envolvidos num crime de vingança. Com 
efeito, ambos morreriam pouco depois do assassinato do pai. Rita 
empenhou-se sobremaneira em conseguir uma reconciliação 
publica entre sua família, a de seu marido morto e a dos assassinos.  

Foi, por fim, admitida no mosteiro Agostiniano de Santa 
Maria Madalena, em Cássia, onde levou vida religiosa por cerca de 
quarenta anos. Quinze dos últimos anos de sua vida, levou o 
estigma de um espinho da paixão do Senhor.  

Morreu na noite de sábado, 22 de maio de 1457 conforme 
o calendário pisano, ou de 1456 de acordo com o cômputo atual. 
Característica peculiar de Santa Rita foi ter passado por todos os 
estados de vida, superando os sofrimentos com amor generoso e 
fortaleza, e sendo sempre mensageira de reconciliação e de paz. Seu 
corpo é venerado em Cássia, no Santuário a ela dedicado. 

 
 
 

N
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Oração Inicial 

para todos os dias 
R. Deus e Senhor nosso, que dispondo com admirável 
providência, colocastes em vossa Igreja os Santos para 
que fossem um modelo constante de todas as virtudes, 
e que chamando-os ao vosso Reino, fizeste deles 
nossos protetores e advogados: ouvi, propício, os 
rogos de vossa serva Santa Rita de Cássia, a qual nos 
deste como exemplo nos mais diferentes estados de 
nossa vida e concedei-nos que tudo aquilo que nossa 
fraqueza não pode por si mesma obter, o consigamos 
mediante sua poderosa intercessão. Amém. 
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Oração Final  

para todos os dias 
(Após rezar a oração do dia da novena) 

R. Senhor Jesus, que para maior tormento de vosso 
corpo santo, ferido por nossas culpas, quisestes ser 
coroado de espinhos, e vos dignastes presentear um 
deles à vossa esposa predileta, Santa Rita, marcando-a 
com este sinal, concedei-nos, que por sua intercessão, 
e pelo sangue que os espinhos fizeram brotar e correr 
por vossa sagrada face que, lavando nossa alma, 
sejamos limpos e purificados dos espinhos de nossos 
pecados e que se faça copiosos frutos de boas obras, 
para alcançarmos a perseverança final, na vossa 
promessa de vida eterna, onde na companhia de vossa 
coroada esposa, Santa Rita, nossa protetora e 
advogada, vos louvaremos e bendiremos por toda a 
eternidade. Amém. 
 
R. Salve Santa Rita, esposa que dentre espinhos de dor 
nasceu, vaso e rosa de Cristo, divino amor. 
V. Marcastes Senhor a vossa serva Santa Rita. 
R. Com o sinal de vossa caridade e paixão. 
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1º DIA 
Santa Rita, espelho de 

santidade 
V. Eis-nos aqui, ó Santa Rita, aos vossos pés para vos 
dedicar a mais profunda veneração, aprender de vós o 
caminho da virtude e obter de Deus a graça de amá-lo 
e servi-lo, à imitação vossa. Iniciando esta novena em 
vossa honra, fazei, ó grande Santa, que possamos 
colher proveitosos ensinamentos para a nossa vida. 
Astro refulgente da Igreja, pérola preciosa da Ordem 
Agostiniana, gloriosa Santa Rita de Cássia, cujo 
nascimento foi presságio da futura santidade, 
celebrada pelos anjos ao anunciarem vossos piedosos 
pais a boa nova de que Deus lhes daria uma filha. 
Compadecei-vos de vossos devotos, e concedei-nos, 
pelo intenso amor que vos dedicamos, a graça de 
corresponder com fidelidade à divinas inspirações, 
para alcançarmos a glória eterna. Amém. 

 
Ofereçamos a Deus um Pai-Nosso e quatro Ave-Marias, dando-lhe 
graças pelas virtudes com que adornou a Santa Rita nos quatro estados 
de sua vida (jovem, mãe, viúva e religiosa) para que se digne conceder-
nos as virtudes que mais precisamos.  
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2º DIA 

Santa Rita, intercessora de 
nossas famílias 

 

V. Salve modelo de perfeita obediência, heroína do 
desprendimento e da paciência; Salve espelho de 
jovens puras, de esposas e mães amorosas; Salve, Santa 
Rita, mulher forte, que compreendeu ser melhor a 
obediência do que o sacrifício, renunciastes ao voto da 
virgindade, para aceitar o matrimônio, com todas as 
consequências de um marido cruel, dominado pelos 
vícios, a quem, como outra Mônica, conseguistes 
converter com a eloquência de vossas lágrimas e a 
eficácia de vossas orações. Tende piedade, ó 
incomparável Santa Rita, intercedei por nossa 
juventude, aliviai o peso esmagador de nossas 
tribulações, de tanto desengano e de tantas amarguras 
que cercam o nosso coração. Alcançai-nos de Deus, a 
paciência nos trabalhos e a fortaleza nas adversidades. 
Amém. 
 
Ofereçamos a Deus um Pai-Nosso e quatro Ave-Marias, dando-lhe 
graças pelas virtudes com que adornou a Santa Rita nos quatro estados 
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de sua vida (jovem, mãe, viúva e religiosa) para que se digne conceder-
nos as virtudes que mais precisamos. 

 

3º DIA 
Santa Rita, caminho para a 

caridade e conversão 
 

V. Ó insigne Santa Rita, exemplar perfeito de virtudes 
cristãs que, tendo-vos arrebatado involuntariamente a 
vosso marido quando ainda começavas a experimentar 
os frutos da conversão operada em sua alma, à custa de 
vossas constantes lágrimas, sacrifícios e orações, não só 
soubestes suportar a dolorosa perda, mas advogastes 
em favor dos transgressores, chegando até ao heroísmo 
de conseguir do céu a misericórdia divina para vossos 
filhos, temendo que se vingassem e manchassem a 
alma. Alcançai-nos a mesma generosidade de perdoar 
nossos inimigos e a todos os que nos tem ofendido, 
para que o Senhor perdoe os nossos pecados. Amém. 
 
Ofereçamos a Deus um Pai-Nosso e quatro Ave-Marias, dando-lhe 
graças pelas virtudes com que adornou a Santa Rita nos quatro estados 
de sua vida (jovem, mãe, viúva e religiosa) para que se digne conceder-
nos as virtudes que mais precisamos. 
 



8 
 

4º DIA 
Santa Rita, guia na busca 

vocacional 
 

V. Ó prodígio de santidade, ilustre Santa Rita, donzela 
puríssima, esposa incomparável, mãe excelente e viúva 
modelar. Para enaltecer e santificar com vossas 
virtudes todos os estados da vida da mulher, faltava 
realizar o sonho dourado de vossa infância: vestir o 
hábito religioso. Que importam os obstáculos e 
dificuldades que surgem no caminho, se as vossas 
súplicas e lágrimas vencem todas? E quando elas não 
são suficientes, Deus, que vos ama como filha 
predileta, enviará do céu a ajuda necessária: São João 
Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino, 
os quais vos introduziram na morada do Senhor, pela 
qual tanto suspiravas; onde com os braços abertos e 
com louvores e graças ao Altíssimo, foste recebida 
pelas filhas de Santo Agostinho. Alcançai-nos o dom 
da perseverança em nossos bons propósitos, ainda que 
sejamos atacados por graves tentações e dificuldades, 
até ao fim, na Glória Eterna. Amém. 
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Ofereçamos a Deus um Pai-Nosso e quatro Ave-Marias, dando-lhe 
graças pelas virtudes com que adornou a Santa Rita nos quatro estados 
de sua vida (jovem, mãe, viúva e religiosa) para que se digne conceder-
nos as virtudes que mais precisamos. 

 

5º DIA 
Santa Rita, exemplo de 

espiritualidade 
 
V. Excelsa filha de Santo Agostinho, que tendo 
conseguido de Deus vosso desejo de vestir o hábito 
agostiniano e cingir a milagrosa correia, consagrando-
vos totalmente a Deus pelos votos religiosos, vos 
dedicastes a aperfeiçoar vossa virtudes como religiosa 
e em prêmio de vossa obediência, aceitastes as duras 
penitencias sob a constante meditação das dores do 
Redentor, e por meio delas alcançastes grandes favores, 
como o de fazer brotar fragrantes rosas e saborosos 
frutos na estação do inverno e, sobretudo, a de sentir 
pregado em vossa fronte um dos espinhos 
desprendidos da coroa do Salvador, conquistai-nos 
uma obediência perfeita aos divinos preceitos, e a graça 
de saber orar e meditar a Cruz e os padecimentos de 
Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 



10 
 

Ofereçamos a Deus um Pai-Nosso e quatro Ave-Marias, dando-lhe 
graças pelas virtudes com que adornou a Santa Rita nos quatro estados 
de sua vida (jovem, mãe, viúva e religiosa) para que se digne conceder-
nos as virtudes que mais precisamos. 
 

6º DIA 
Santa Rita, alívio no peso da 

Cruz 
 

V. Pelas dores agudas e pelo rigoroso isolamento que 
vos ocasionou a ferida sempre aberta em vossa fronte 
pelo glorioso estigma da Cruz, consegui-nos, ó serafim 
de Cássia, que saibamos suportar com fé cristã o peso 
de nossas cruzes, e que, como vós, aprendamos, através 
de nossos sofrimentos, o verdadeiro significado de 
sermos crucificados com Jesus Cristo. Amém. 
 
Ofereçamos a Deus um Pai-Nosso e quatro Ave-Marias, dando-lhe 
graças pelas virtudes com que adornou a Santa Rita nos quatro estados 
de sua vida (jovem, mãe, viúva e religiosa) para que se digne conceder-
nos as virtudes que mais precisamos. 
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7º DIA 
Santa Rita, testemunha de fé 

 

V. Ó milagrosa Santa Rita, que no prolongado 
martírio de vossa vida recebestes, junto com o fel de 
tantas dores e amarguras, o bálsamo de consolações 
que arrebatam a alma, acedendo nela maiores desejos 
de padecer por Jesus, para regozijar-se e reinar depois 
com Ele, fazei que, em nossas desolações e friezas de 
espírito, desça sobre nossas almas o orvalho dos 
divinos consolos, para perseverarmos em nossas 
orações, no exercício de nossas práticas piedosas, e no 
santo serviço à Deus. Amém. 
 
Ofereçamos a Deus um Pai-Nosso e quatro Ave-Marias, dando-lhe 
graças pelas virtudes com que adornou a Santa Rita nos quatro estados 
de sua vida (jovem, mãe, viúva e religiosa) para que se digne conceder-
nos as virtudes que mais precisamos. 
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8º DIA 
Santa Rita, modelo de 

entrega e doação 
 
V. Ó gloriosa Santa Rita, cuja morte, semelhante em 
tudo à nossa vida, foi o espetáculo mais terno e 
comovedor que se pôde ver nos claustros. Que 
despedida a vossa daquelas irmãs de hábito que, 
ouvindo os vossos conselhos tão carinhosos e 
edificantes, choravam pelo sentimento de perder uma 
irmã santa. Que fragrância tão suave despedia a chaga 
de vossa fronte. Que olhar tão doce aquele de vossos 
olhos. Que suspiros tão ternos e que abraço tão 
celestial coroaram a vossa santa vida. Por todas estas 
maravilhas, vos suplicamos, alcançai-nos a graça da 
perseverança final e uma morte preciosa aos olhos do 
Senhor. Amém. 
 
Ofereçamos a Deus um Pai-Nosso e quatro Ave-Marias, dando-lhe 
graças pelas virtudes com que adornou a Santa Rita nos quatro estados 
de sua vida (jovem, mãe, viúva e religiosa) para que se digne conceder-
nos as virtudes que mais precisamos. 
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9º DIA 
Santa Rita de Cássia, nossa 

Advogada 
 

V. Ó incomparável Santa Rita, que depois de haver 
enaltecido e santificado com vossas heroicas virtudes 
todos os estados de vida da mulher: jovem, mãe, viúva 
e religiosa, deixando em todos eles exemplos 
admiráveis a serem imitados, merecestes, após vosso 
encontro com o Redentor, o título de Advogada dos 
Impossíveis, por não haver negócio, nem conflito e 
nem dificuldade, por mais desesperada que pareça, que 
não tenha solução ao recorrer a vós. Alcançai-nos, 
Santa bendita, em troca do amor que vos devotamos, 
das simpatias que por vós sentimos e da fé e 
entusiasmo com que vos oferecemos o humilde favor 
desta Novena, a graça de cumprir fielmente os deveres 
de nossa vocação cristã e de santificar nossas almas 
pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 
 
Ofereçamos a Deus um Pai-Nosso e quatro Ave-Marias, dando-lhe 
graças pelas virtudes com que adornou a Santa Rita nos quatro estados 
de sua vida (jovem, mãe, viúva e religiosa) para que se digne conceder-
nos as virtudes que mais precisamos. 
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Oração de Santa Rita de 
Cássia 

 
poderosa e Gloriosa Santa Rita, chamada 
Santa das Causas Impossíveis, advogada dos 
casos desesperados, auxiliadora da última 

hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo 
do pecado e da desesperança, com toda a confiança em 
vosso poder junto ao Coração Sagrado de Jesus, a vós 
recorro no caso difícil e imprevisto, que 
dolorosamente oprime meu coração (faz-se o pedido).  

Obtenha a graça que desejo, pois sendo-me 
necessária, eu a quero. Apresentada por vós que és tão 
amada por Deus a minha oração e o meu pedido, 
certamente serei atendido. Dizei a Nosso Senhor que 
me valerei da graça para melhorar a minha vida e os 
meus costumes, e para cantar na terra e no céu a Divina 
Misericórdia.  
 

Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós! 
Amém! 

Ó
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Oração pelo fim da 
Pandemia 

 
estes tempos difíceis que nos vemos frágeis e 
perdidos por causa do vírus, dirijo-me a ti, 
amada Santa Rita, e peço a tua intercessão 
junto ao Senhor. Dá-nos todo o poder do 

Espírito, que tu soubeste acolher, para enfrentar esta 
provação. Ajuda aqueles que estão isolados a não se 
sentirem sozinhos, nos una todos no poder da oração e 
no seu abraço amoroso. Rita, tu que sempre estiveste 
próxima dos sofredores, apoia os doentes e os 
acompanhe com atenção na recuperação. Tu que 
superaste muitas dores, acolhe no Céu todos aqueles que 
perderam a vida por causa do coronavírus e leva 
conforto para suas famílias, dando-lhes paz de coração. 
Faz com que não falte às instituições e aos profissionais 
de saúde a energia e ofereça a eles a tua mão de Rita, 
para que possam trabalhar da melhor forma pela vida. 
Faz que chegue o teu apoio também a quem se encontra 
em dificuldade pelas consequências socioeconômicas. 
Ajuda-nos Santa Rita, levando ao Pai nossa necessidade 
de esperança e guia-nos para um amanhã melhor. Amém! 
 

N 
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Oração do Terço 
 Meditação da vida de 

Santa Rita de Cássia 
 

+ Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, Nosso 
Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 

Oferecimento 
 

Minha gloriosa Santa Rita dos impossíveis, como não 
vos foi impossível tornar novo o santo hábito que 
usastes durante os 35 anos, não vos foi impossível a 
cura repentina de uma ferida, também não vos seja 
impossível o que humildemente vos peço. (Peça sua 
graça) 
Reza-se o Creio, o Pai Nosso, três Ave-Marias e 
Glória ao Pai. 
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Primeiro Mistério 
Santa Rita, filha obediente 

 
Rezemos à Santa Rita que não queria se casar, mas 
obedeceu a vontade de seus pais, para que seguindo seu 
exemplo os filhos obedeçam a seus pais e assim 
obtenham a vida e salvação. 
Pai Nosso. 
Reza-se 10 vezes a jaculatória:  
Santa Rita dos impossíveis: nada para vós é impossível. 
Ao final se diz: 
Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como 
era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Segundo Mistério 
Santa Rita, esposa virtuosa 

 
Mesmo com um marido de gênio difícil, Santa Rita 
amou e rezou pela conversão de seu esposo, rezemos 
por todos os matrimônios em especial aos que estão 
passando por alguma turbulência.  
Pai Nosso. 
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Reza-se 10 vezes a jaculatória:  
Santa Rita dos impossíveis: nada para vós é impossível. 
Ao final se diz:  
Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como 
era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Terceiro Mistério 
Santa Rita, mãe exemplar. 

 
Rezemos pelas mães que oram insistentemente pela 
vida e salvação dos seus filhos, para que se mantenham 
sempre na fidelidade da oração. 
Pai Nosso. 
Reza-se 10 vezes a jaculatória:  
Santa Rita dos impossíveis: nada para vós é impossível. 
Ao final se diz: 
Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como 
era no princípio, agora e sempre. Amém. 
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Quarto Mistério 
Santa Rita, viúva 

 
Rezemos por todas as viúvas e viúvos que se sentem 
sozinhos para que encontrem na amizade em Deus, um 
bálsamo para sua solidão. 
Pai Nosso. 
Reza-se 10 vezes a jaculatória:  
Santa Rita dos impossíveis: nada para vós é impossível. 
Ao final se diz: 
Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como 
era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Quinto Mistério 
Santa Rita, religiosa, serva de Deus 

 
Rezemos por todas as vocações, em especial pelas 
Agostinianos que Santa Rita interceda no surgimento 
de novas vocações em nossas comunidades e em nossas 
famílias. 
Pai Nosso. 
Reza-se 10 vezes a jaculatória:  
Santa Rita dos impossíveis: nada para vós é impossível. 
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Ao final se diz: 
Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como 
era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Reza-se a Oração pelo fim da pandemia, p. 15. 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Amém! 
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Festa de Santa Rita de 
Cássia  

22 de maio 
 

É com grande alegria que celebrarmos o dia de Santa 
Rita de Cássia. Em comunhão com toda a Igreja 
rezemos, formando uma só família, sob as bênçãos de 
Deus e a copiosa intercessão de Santa Rita de Cássia. 
 
Oração da Coleta 
P. Nós vos pedimos, Senhor, que nos concedais a 
sabedoria e a fortaleza da cruz com que vos dignastes 
enriquecer a vossa serva Santa Rita, para que, 
padecendo com Cristo na tribulação, possamos 
participar mais intimamente do seu mistério pascal. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.  Amém. 
 
Liturgia da Palavra 
Primeira Leitura     Rm 12,9-21 
Salmo Responsorial    Sl 26 (27) 
Evangelho      Jo 15, 1-14 
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Oração sobre as Oferendas 
P. Transpassai, Senhor, o nosso coração, com o 
espinho de uma dos salutar: para que, libertos de todos 
os pecados pela vossa graça, possamos oferecer-vos 
com mente pura a oferenda do louvor ao celebramos a 
festa de Santa Rita. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.  
 
Liturgia Eucarística 

Prefácio 
O peso de Santa Rita era o Amor 

 
P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
P. Corações ao alto. 
T. O nosso coração está em Deus. 
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
T. É nosso dever e nossa salvação. 
 

P. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar: 
Senhor, Pai santo, Deus todo-poderoso e eterno. Pois 
nos destes em Santa Rita um admirável exemplo de 
amor a vós, e, em vós e por vós, a todos os homens. O 
amor era o peso da sua vida e por ele era conduzida em 
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todos os estados de sua peregrinação por este mundo, 
enquanto meditava assiduamente a Paixão salvadora 
do vosso filho. Tornando-se modelo de penitência e 
de humildade, atingiu o sublime grau daquela caridade, 
que por meio da cruz conduz os homens à alegria 
verdadeira e à luz da ressurreição. Por essa razão, com 
todos os anjos e santos, nós vos louvamos eternamente, 
dizendo a uma só voz:  
Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo, o céu e 
a terra proclamam a vossa morte, Hosana nas alturas, 
bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas 
alturas! 

Oração Eucarística II 
 

P. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda 
santidade. Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que 
se tornem para nós o Corpo e † o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 
 
P. Estando para ser entregue e abraçando livremente a 
paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a 
seus discípulos, dizendo: 
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TOMAI TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice 
em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus 
discípulos, dizendo: 
TOMAI TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS, 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
Eis o mistério da fé!  
T. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos 
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda! 
 
P. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição 
do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da 
vida e o cálice da salvação; e vos agradecemos porque 
nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e 
vos servir. 
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
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P. E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e 
Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo.  
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito! 
 
P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz 
presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade 
com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani e 
todos os ministros do vosso povo. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 
 
P. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que 
morreram na esperança da ressurreição e de todos os 
que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz 
da vossa face. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 
 
P. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos 
nós e dai-nos participar da vida eterna, com a virgem 
Maria, mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos 
os que neste mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso 
Filho. 
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T. Concedei-nos o convívio dos eleitos! 

P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai 
todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para sempre. 
T. Amém. 
 

Rito da Comunhão  
Pai Nosso que estais nos Céus, santificado seja o vosso 
Nome, venha a nós o vosso Reino, seja feita a vossa 
vontade assim na terra como no Céu. O pão nosso de 
cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas 
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, 
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do 
mal 

P. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje 
a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos de todos os 
perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a 
vinda de Cristo Salvador. 
T. Vosso é o Reino, o poder e a glória para sempre! 
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Oração depois da Comunhão 
Alimentados, ó Pai, com as doçuras celestes, nós vos 
suplicamos: concedei-nos levar em nossos corações os 
sinais da caridade e da paixão do vosso Filho, para 
gozarmos sempre do fruto de uma paz perpétua. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.  
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Músicas de Santa Rita de 
Cássia 

 
1 - Cantemos Rita  

CD "Cantemos Rita - um tributo à Santa dos casos impossíveis", 
Santuário Santa Rita de Cássia, Curitiba- Paraná. 

- Cantemos Rita, querida Santa, que o céu atende o seu 
pedido, e como a flor que sempre encanta, pelo Senhor 
será ouvido. 
- Abençoai, ó Rita, a nossa devoção, ao Deus Senhor e 
a vós bendita, o nosso canto, à gratidão. 
- Cantemos Rita, é o nosso grito, no mundo inteiro, a 
terra e o mar. Proclama a glória ao Deus bendito e a 
sua serva a festejar.  
- Cantemos Rita, e na família, a cultivar a lei, o amor, 
de Deus na paz e na alegria, guardem de mim o candor.  
- Cantemos Rita, a poderosa, em toda parte a 
interceder, na vida intensa e trabalhosa, cumprindo 
todo seu dever.  
- Cantemos Rita, é o nosso canto a Deus se eleva sem 
cessar, certos de que no amargo pranto, Rita há de vir 
nos consolar. 
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2 - Ó Gloriosa Santa Rita  
Edmilson Nelli  

- Ó gloriosa e generosa Santa Rita, dos casos mais 
desesperados, és a luz. Auxiliadora, és conforto, és 
refúgio dos aflitos, Intercessora és por nós junto à 
Jesus. 
- Doce esperança, és a nossa protetora, rogai por nós, 
nós te pedimos com louvor. Vossa bondade, nos 
renova, nos anima, nos conforta, ó Santa Rita coração 
cheio de amor. 
 
- Não nos deixeis desanimar, nos afastar de vossos pés, 
dai-nos coragem, esperança, amor e fé. Intercedei por 
todos nós junto ao amigo e bom Jesus, vinde depressa 
em nosso auxílio, nos conduz. 
- Ó Santa Rita eu ponho em vós toda a minha 
confiança, tenho esperança desta graça alcançar. Vosso 
poder é grandioso e Deus escuta a sua voz, Ó Santa 
Rita intercedei, rogai por nós. 
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3 - Santa Rita leve meus pedidos  
Thiago S. Prado 

Santa Rita, leve os meus pedidos. Santa Rita, a Deus 
leve os meus pedidos. 
- Exemplo de amor e ternura nos ensinou, nos braços 
de Deus como filha foi acolhida. Nas dores e nas 
provações Deus a escolheu, Um sinal de amor e de Fé 
para o seu povo. 
- Uma vida trilhada a exemplo da Santa Cruz, desejos 
de Paz e amor na Eucaristia, do céu recebeu uma graça 
inexplicável, uma chaga na fronte que transbordava 
amor. 
- No jardim de Deus Pai, cultivada como uma rosa, 
que na terra se adornava com orações. E no claustro 
encontrou o esposo de sua alma, gerações lembrarão 
dessa história de amor. 
 

4 - Fica sempre um pouco de 
perfume  

Irmã Judith Junqueira Vilela 

- Fica sempre, um pouco de perfume, nas mãos que 
oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.  
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- Dar do pouco que se tem, ao que tem menos ainda, 
enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. 
- Dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos 
olhos de Deus, porém. É das artes a mais bela. 
 

5 - Rosas Perfumadas  
Thiago S. Prado 

- Rosas perfumadas nas mãos de Deus, rosas 
milagrosas em minhas mãos. 
- Nesta celebração, minha oração, interceda por nós 
Santa Rita de Deus. 
 
- Minha fé em Jesus eu vou professar e minha devoção 
eu vou celebrar. 
- Meu milagre chegou vou testemunhar, Santa Rita e 
Jesus sempre vou lhes amar. 
 
 

6 - Foste a rosa preferida  
Padre Cido 

- Ah não há rosas sem espinhos, não no canteiro de 
Jesus. Lá quem quiser ganhar a vida, tem que levar a 
sua cruz. Neste jardim foi semeada, Rita de Cássia, a 
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rosa-flor, que deixou tudo nesta vida, porque entendeu 
o que é o amor! 
Nem sofrimentos e família, desiludiu sua decisão, 
seguir somente a Jesus Cristo, jamais trair seu coração. 
 
Fostes a rosa preferida! Ó Santa Rita de Jesus! Ensinas-
me lição de vida! sofrer, amar, levando a cruz. 
 
- Na amarga vida, ó Santa Rita, quem sabe amar, sabe 
sofrer. E no silêncio que tortura, aprende a arte de 
viver. O teu semblante refletia da tua vida o esplendor, 
a luz brilhante da alegria, de expressar nosso Senhor! 
O teu perfume tão divino   faz nosso povo, então, 
sonhar. Mesmo sofrendo nesta vida, só é feliz quem 
sabe amar 
- Santa mulher dos impossíveis, abençoai as nossas 
rosas, para os momentos mais difíceis, que sejam flores 
milagrosas. Remédio para as nossas dores, bálsamo 
para o coração, e quando houver desamores, entre os 
casais haja união! 
Dá-nos o teu Jesus querido, pra que possamos 
caminhar, e abraçando a nossa cruz, também possamos 
nos salvar 
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7 - Interceda por nós  
Thiago S. Padro 

- Interceda por nós, interceda por nós, interceda por 
nós, Santa Rita de Cássia.  
- És exemplo de fé e amor, testemunha do poder de 
Deus, foi marcada com seu selo, e a Deus se uniu. 
- Foi esposa, foi mãe e também decidiu entregar-se a 
Deus, quando muitos pensavam que não. Foi aceita 
com véu esponsal. 
- Rogue a Deus peça a ele por nós, pelas causas que 
são impossíveis. Uma rosa te trago com amor, e me 
lembro de ti. 
 

8 – Hino à Santa Rita 
Adriana Drê 

Se a esperança se apagou 
Se a alma segue aflita 
Pede logo a proteção de Santa Rita 
Se não há mais solução 
Pra essa dor que o peito habita 
Pede logo a proteção de Santa Rita (2x) 
- Esposa e mãe tão sofredora 
Nessa hora de aflição 
Encaminha a Deus a minha oração 
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Meu refúgio mais seguro 
Trago a alma tão ferida 
Santa Rita, iluminai a nossa vida 
Se a esperança se apagou... (2x) 
- Ó Santa dos impossíveis 
Exemplo de devoção 
Tira a angústia do meu pobre coração 
Vossa fronte leva o espinho 
Da coroa de Jesus 
Santa Rita, aliviai a nossa cruz 
Se a esperança se apagou... (2x) 
Pede logo a proteção de Santa Rita 
Pede logo a proteção de Santa Rita 
Pede logo a proteção de Santa Rita 
 

 
 


