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Oração em Honra de Santa Rita de Cássia 
 
Ó Deus, que Vos dignastes comunicar a Santa Rita tanta graça, que Vos imitou no amor aos seus 
inimigos, trazendo no seu coração e na sua fronte os sinais da Vossa caridade e Paixão, nós Vos 
rogamos nos concedais, Por sua intercessão e méritos, amar os nossos inimigos e contemplar 
continuamente, com o espinho da compunção, as dores da Vossa paixão. Vós que viveis e reinais 
pelos séculos. Amém. 

 
Para pedir a Proteção de Santa Rita de Cássia 
 
Ó Santa Rita, filha obediente, esposa amável de um homem difícil, mãe paciente de filhos 
indomáveis, irmã bondosa e compreensiva das religiosas do convento, mulher sofredora e fiel a 
Jesus, modelo de vida para todas as famílias, dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. 
 
Vós conheceis a humanidade e seu sofrimento. Vós sabeis também das minhas necessidades e do 
pedido que venho depositar a vossos pés, confiando na vossa poderosa intercessão junto a Deus. 
 
Concedei-me a graça mais importante: a de viver sempre na amizade de Deus e com os irmãos, 
ouvindo a Palavra do Evangelho, participando dos Sacramentos, crescendo na Fé e na vida de 
Comunidade. Inúmeras pessoas ajudastes, em casos desesperados e quase impossíveis, tornando-se 
assim um refúgio seguro para todos os que rezam com fé.  
 
Não esqueçais meu fervoroso pedido, vós que, como ninguém, tivestes o privilégio de se identificar 
com Cristo no mistério da cruz. Ajudai-me a carregar a minha cruz e a seguir com coragem o meu 
caminho. 
 
Ó poderosa Santa Rita, sede minha protetora. Amém! 
 
Para Proteção do lar 
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Poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu Auxiliadora dos Cristãos, nós vos escolhemos como 
Senhora e Protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta 
casa de todo perigo: do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos 
malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. 
 
Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. 
Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante: a de viverem sempre na amizade de Deus, 
evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na Palavra de Deus e o amor que nutristes para com o 
vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. 
 
Gloriosa Santa Rita, rogai por todos os que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém! 
 
Para Casos Difíceis 
 
Ó poderosa 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 do 
desespero, com toda a confiança no vosso poder junto ao Coração Sagrado de Jesus, a Vós recorro 
no caso difícil e imprevisto, que dolorosamente oprime o meu coração.  
 
Vós bem sabeis, vós bem conheceis o que seja o martírio do coração. Pelos sofrimentos atrozes que 
padecestes, pelas lágrimas amargosíssimas que santamente chorastes, vinde em meu auxílio. Falai, 
rogai, intercedei por mim que não ouso fazê-lo ao Pai de misericórdia e fonte de toda a consolação, 
e obtende-me a graça que desejo. (fazer o pedido) 
 
Apresentada por vós a minha oração, o meu pedido, por vós que sois tão amada por Deus, 
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. Amém! 
 
Oração para Coisas Impossíveis 
 
Ó! Beata Santa Rita dos impossíveis, vós que conheceis um coração angustiado interceda junto ao 
Pai por mim (pede-se a graça). Eu vos louvo para sempre curvando-me diante de vos. 
 
Rezar 1 (um) Pai Nosso, 1 (um) Ave Maria e 1 (um) Glória ao Pai 
 
Prece: Confio em Deus com toda a minha força e peço que ilumine meu caminho e a minha vida. 
"Tudo é possível quando se tem fé". Amém! 
 
Oração à Santa Rita de Cássia - 1 
 
Ó Santa Rita de Cássia, não me quereis consolar? Quereis afastar o vosso olhar e a vossa piedade 
do meu coração tão provado pela dor? Também vós, minha querida Santa, sabeis o que é o Martírio 
do Coração, pelas dores atrozes que sofrestes, pelas lágrimas que santamente derramastes.  
 
Ah! Vinde em meu auxílio, falai, rezai, intercedei por mim que não ouso fazê-lo junto ao Coração 
de Deus, Pai de Misericórdia e Fonte de toda Consolação. 
 
Alcançai-me a graça que tanto desejo e necessito (fazer o pedido). 
 
Apresentada por Vós que sois tão cara a Deus a minha prece será certamente atendida. Dizei ao 
Senhor que esta graça me sirva para melhorar a minha vida e os meus hábitos e proclamar na Terra 
e no Céu a Misericórdia Divina  
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Rezar 3 (três) Pai Nosso, 3 (três) Ave Maria e fazer o sinal da Cruz.  
 
Oração à Santa Rita de Cássia -2 
 
Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa dos Impossíveis, advogada dos casos desesperados, 
auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da 
desesperação, com toda a confiança no vosso poder junto ao Coração Sagrado de Jesus, a Vós 
recorro no caso difícil e imprevisto, que dolorosamente oprime o meu coração. 
 
Obtende-me a graça que desejo, pois, sendo-me necessária a quero. Apresentada por vós a minha 
oração, o meu pedido, por vós sois tão amada por Deus, certamente serei atendido. 
 
Dizei a Nosso Senhor que valerei da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes e para 
cantar na terra e no céu a divina misericórdia. 
 
Rezar 1 (um) Pai Nosso, 1 (um) Ave-Maria 1 (um) Glória ao Pai. 
 
Por todos os que sofrem 
 
Deus, nosso Pai e Amigo, sois o criador e conservador da vida e do mundo, sois a fonte de onde 
brotam todas as graças e bênçãos. Abençoai Vossos filhos que, confiantes, vos dirigem esta prece, 
pela intercessão de Santa Rita de Cássia.  
 
Socorrei os pobres, as viúvas, os órfãos, e dai-nos um coração pobre e generoso. Curai os doentes, 
os alcoólatras, os drogados, e dai-nos um coração puro e misericordioso. Confortai os aflitos, 
convertei os pecadores, iluminai os que andam nas trevas do erro, da ignorância e da mentira, e dai-
nos um coração sábio e verdadeiro. Abençoai nossas famílias nossos amigos, os que conosco 
trabalham e todos aqueles por quem somos obrigados a rezar, e dai-nos um coração justo e fraterno. 
 
Ajudai-nos em todas as nossas dificuldades, para que levemos uma vida digna da vocação cristã e 
construamos um mundo que seja verdadeiro sinal do Vosso Reino. 
 
Rogai por nós, Santa Rita de Cássia, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
 
Oremos: Ó Deus, nosso Pai, Santa Rita correspondeu plenamente às vossas graças e imitou de tal 
modo o Vosso Filho, no perdão e no amor aos inimigos, que mereceu trazer um seu coração e em 
sua fronte os sinais da paixão. Concedei-nos, por sua intercessão e exemplo, que amemos a Vós de 
todo o coração e aos irmãos com a mais perfeita caridade, a fim de recebermos, um dia, a 
recompensa prometida no Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! 
 
Pela família 
 
Ó gloriosíssima Santa Rita, padroeira e advogada nossa, consolação das almas aflitas, modelo de 
esposa e mãe cristã. Vós que tivestes nesta vida um esposo terreno que purificou a Vossa virtude e 
agora sois esposa amantíssima de Jesus Cristo, alcançai-me de Deus a graça de conservar meu 
coração puro e limpo de todo pecado e levar com santa resignação a cruz do matrimônio. 
 
Guardai, como anjo do paraíso, a religião e a piedade em minha casa e em minha família. 
 
Compadecei-vos de meu esposo e muito especialmente dos meus tenros e amados filhos. Não me 
abandoneis na vida e na morte para que, imitando Vossos exemplos e virtudes, possa gozar em 
Vossa amável companhia, da glória eterna. Amém! 
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Súplica a Santa Rita de Cássia para o dia 22 de maio 
 
(Para ser recitada no dia de sua festa, 22 de Maio) 
 
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo - Amém. 
 
Ó gloriosa Santa Rita, uma prece fervorosa brota espontaneamente do nosso coração neste dia 
consagrado a vós pela Igreja, nossa Mãe. 
 
Nesta hora solene, na qual milhares de corações se dirigem a vós cheios de fé e santa confiança de 
experimentarem vossa celeste proteção, eu também uno minha prece ao Sacratíssimo Coração de 
Jesus e à sua Mãe Maria Imaculada, para obter as graças de que tanto preciso. 
 
Ó grande Santa da Igreja de Deus, não será possível que minha confiança em vosso patrocínio seja 
frustrada! Não sois vós aquela que o povo denomina a Santa dos Impossíveis, a advogada dos casos 
desesperados? Eu justamente me acho em tão tristes condições por causa dos meus pecados! Não 
afasteis de mim o vosso olhar, não me fecheis o coração; eu estou certo que experimentarei a vossa 
poderosa intercessão. Reconheço-me indigno por causa dos meus pecados; pois bem, mostrai a 
vossa caridade, o vosso grande amor, obtendo-me a salvação para a minha alma. 
 
Esta é a graça que principalmente peço a Deus pela vossa intercessão, neste dia comemorativo da 
vossa entrada no Paraíso. Com esta graça, alcançai-me também as outras, que me são necessárias, 
segundo a vontade divina. 
 
Ó boa Santa Rita, recebei os meus votos, ouvi os meus gemidos, enxugai as minhas lágrimas e eu 
também proclamarei ao mundo o amor de Deus (aqui se apresenta o pedido a Deus por meio da 
Santa Rita de Cássia, que certamente será atendido) 
 
Neste dia de glória, no qual aumenta e mais viva se faz a confiança no Vosso patrocínio, peço-vos: 
obtende de Deus a bênção que imploro, para mim, para os presentes, para o Vigário de Jesus Cristo, 
o Episcopado Católico, o Sacerdócio, para os vossos Religiosos, Irmãos e Irmãs de hábito, que 
formam a ordem do grande Santo Agostinho, para os benfeitores do vosso Santuário e Mosteiro de 
Cássia, para os propagadores do vosso culto, para os enfermos, os pobres, os aflitos, os pecadores, 
para todos e para as Almas do Purgatório. 
 
Ó Santa Rita, esposa amabilíssima de Jesus Crucificado, de quem recebestes como dom um espinho 
de sua sacratíssima coroa, neste dia de triunfo ajudai-me e com vossa proteção acompanhai-me até 
a hora da minha morte. Assim seja. 
 
Súplica a Santa Rita de Cássia - 2 
 
Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada que, necessitando de 
auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida. Por causa da minha indignidade e de 
minhas infidelidades passadas, não ouso esperar que minhas preces cheguem a mover o coração de 
Deus e é por isto que sinto a necessidade de uma medianeira toda poderosa, e foi a vós que me 
dirigi, Santa Rita, com o incomparável título de "Santa das Causas Impossíveis e Desesperadas".  
 
Ó cara Santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça 
de que tanto necessito e que ardentemente desejo. (fazer o pedido)  
 
Não permitais que me afaste de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo 
que me impeça de obter a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste; envolvei minha prece 
em vossos preciosos méritos e apresentai-a a vosso celeste esposo em união com a vossa. Assim, 
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enriquecida por vós, esposa fidelíssima entre as mais fiéis, por vós que sentistes as dores da sua 
paixão, como poderá Deus repeli-la ou deixar de atendê-la?  
 
Ó cara Santa Rita, que jamais diminua a confiança e esperança que em vós coloquei; fazei com que 
não seja vã a minha súplica; obtende-me de Deus o que peço; a todos farei, então, conhecer a 
bondade do vosso coração e a onipotência da vossa intercessão.  
 
E vós, coração admirável de Jesus, que sempre vos mostrastes tão sensível às menores misérias da 
humanidade, deixai-vos enternecer pelas minhas necessidades e, sem olhar minha fraqueza e 
indignidade, concedei-me a graça que tanto desejo e que por mim e comigo vos pede vossa fiel 
esposa Santa Rita.  
 
Oh! sim, pela fidelidade com que Santa Rita sempre correspondeu à graça divina, por todos esses 
dons com os quais quisestes cumular sua alma, por tudo quanto sofreu em sua vida de esposa, de 
mãe, e como participante de vossa dolorosa paixão, concedei-me esta graça que me é tão necessária.  
 
E vós, ó Virgem Maria, como nossa boa Mãe do céu, depositária dos tesouros divinos e 
dispensadora de todas as graças, sustentai com vossa poderosa intercessão a de vossa grande devota 
Santa Rita, para me alcançar de Deus a graça desejada. Assim seja!  
 
Agradecimento a Santa Rita de Cássia 
 
É com o coração profundamente comovido e perturbado que hoje venho a vós, ó gloriosa e 
poderosa Santa Rita. Na hora do perigo, no momento em que estava ameaçada a minha felicidade e 
a dos que me são caros, a vós roguei com a alma aflita e cheia de apreensão. A vós supliquei, a vós 
que todos chamam de Santa dos Impossíveis, Advogada nos Casos Desesperados, Refúgio na  
Última Hora... Não foi iludida a minha confiança em vós.  
 
Agora volto a vós, não mais com as lágrimas do sofrimento nos olhos, mas com alegria e serenidade 
no coração, para vos ofertar meu infinito reconhecimento. Esta alegria, esta serenidade, a vós as 
devo, cara Santa, a vós que intercedestes em meu favor junto a Deus, apesar da minha indignidade, 
e me alcançastes a graça desejada. 
 
Quisera poder melhor exprimir-vos o profundo sentimento de gratidão que enche meu coração, ó 
Santa milagrosa, ó consoladora dos aflitos, mas a própria emoção causada pela felicidade de ter 
obtido esta graça paralisa minhas expressões e somente sei murmurar: graças vos dou, muitas 
graças, mil graças, Santa Rita.  
 
Para vos demonstrar, então, de maneira mais eficaz meu infinito reconhecimento, prometo-vos 
propagar com zelo cada vez maior o vosso culto, fazer-vos amada por aqueles que não vos 
conhecem ainda e que não têm, como eu, a felicidade de ter experimentado vossa infinita 
benevolência. Prometo-vos auxiliar, segundo as minhas possibilidades, a manutenção do vosso 
culto e participar, sempre que possível, das cerimônias celebradas em vossa honra. Para tornar-me 
sempre mais digno do auxílio do céu e da vossa santa proteção, tomo a partir de hoje a resolução de 
cumprir com maior zelo e fervor os meus deveres cristãos.  
 
Ó cara Santa Rita, a vós confio o cuidado de apresentar a Deus estas sinceras resoluções e de lhe 
agradecer por mim a graça generosamente concedida. Dignai-vos, enfim, não me desamparar jamais 
e continuai a dispensar-me vossa santa e ativa proteção, a fim de que possa um dia encontrar-vos no 
céu e dizer-vos melhor todo o meu reconhecimento. Amém! 
 

Ladainha: 
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Senhor, compadecei-vos de nós ! 
Cristo, compadecei-vos de nós! 

Senhor, compadecei-vos de nós ! 
Cristo, ouvi-nos ! 

Cristo, escutai-nos ! 
Pai celestial, que sói Deus, 
tende misericórdia de nós ! 

Filho, Redentor do mundo, que sois Deus, 
tende misericórdia de nós ! 

Espírito Santo que sois Deus, 
tende misericórdia de nós ! 

Trindade Santa, que sois um só Deus, 
tende misericórdia de nós ! 

Santa Maria, 
rogai por nós ! 

Santa Mãe de Deus, 
rogai por nós ! 

Santa Virgem das virgens, 
rogai por nós ! 

Santa Rita, sol luminoso para guiar ao porto da salvação. 
rogai por nós ! 

Santa Rita, intercessora dos aflitos. 
rogai por nós ! 

Santa Rita, Anjo de caridade, 
rogai por nós ! 

Santa Rita, Serafim inflamado no amor divino, 
rogai por nós ! 

Santa Rita, modelo exemplar das esposas, 
rogai por nós ! 

Santa Rita, coroada com os espinhos de Cristo crucificado, 
rogai por nós ! 

Santa Rita, valioso auxílio em todas as necessidades, 
rogai por nós ! 

Santa Rita, sol brilhante da Igreja católica, 
rogai por nós ! 

Pelo inexplicável gozo que tivestes no dia da vossa profissão, 
amparai esta súplica ! 

Pelas particulares consolações que gozou a vossa alma 
amparai esta súplica ! 

Pelas graças que recebestes do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, 
amparai esta súplica ! 

Pela cruz de um marido incompatível, 
amparai esta súplica ! 

Pelas dores crudelíssimas que sofreste em vossa fronte, 
amparai esta súplica ! 

Por todas as vossa tribulações 
amparai esta súplica ! 

Pela vossa vida paciente, penitente e solitária. 
amparai esta súplica ! 

Vós, cujo coração foi um trono da majestade divina 
amparai esta súplica ! 

Vós que, sendo uma criatura terrena, pareceis um querubim celeste, 
amparai esta súplica ! 
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Vós que recebestes o poder de triunfar dos impossíveis 
amparai esta súplica ! 

Vós que sois a consoladora dos necessitados. 
amparai esta súplica ! 

Vós que fostes assinalada com o selo de Jesus Cristo. 
amparai esta súplica ! 

Vós que tudo podeis junto a Jesus e Maria. 
amparai esta súplica ! 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 
perdoai-nos, Senhor ! 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 
ouvi-nos, Senhor ! 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 
tende misericórdia de nós ! 

Assinalastes, Senhor, a vossa serva Rita. 
Com o sinal de vossa caridade e paixão. 

 
OREMOS 
 
Deus, que vos dignastes conferir à Santa Rita tamanha graça que, havendo ela vos imitado no amor 
aos seus inimigos, trouxe no coração e na fronte os sinais de vossa caridade e sofrimento, concedei, 
nós vo-lo suplicamos, que pela sua intercessão e merecimento amemos os nossos inimigos e com 
espinho da compunção, perenemente contemplemos as dores de vossa paixão e mereçamos receber 
a recompensa prometida aos mansos e humildes. Amem. 
 
Novena de Santa Rita - 1 
 
As pessoas que desejam tirar proveito desta novena e alcançar por intercessão da Santa as graças 
espirituais e temporais, devem exercitar-se nas obras de virtude próprias de seu estado. A 
verdadeira devoção aos santos baseia-se na imitação das virtudes que eles praticaram. 
 
Primeiro dia 
 
Ato de Contrição - Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador, Pai e Redentor 
meu: porque sois Bondade infinita, vos amo, Senhor, sobre todas as coisas e mais que a mim 
mesmo. Pesa-me de todo o meu coração de vos ter ofendido. Por amor vosso e porque assim o 
quereis e ordenais, perdôo de todo o meu coração aos meus inimigos para que Vós, Senhor, useis 
para comigo de misericórdia e me perdoeis minhas culpas. 
 
Oração para o Primeiro Dia 
 
Ofereço-Vos a minha vida, as minhas obras e trabalhos em satisfação de todos os meus pecados; 
concedei-me a graça de preservar em vosso amor e serviço até a morte. Amém. 
 
Astro refulgente da Igreja, pérola preciosa da Ordem Agostiniana, gloriosa Santa Rita, cujo 
nascimento foi presságio de futura santidade celebrada pelos anjos ao anunciarem a vossos 
virtuosos pais a boa nova de que teriam uma filha, admirada por todos ao contemplarem as mercês 
que Deus vos prodigalizava: compadecei-vos dos vossos devotos e alcançai-nos, pelo muito que vos 
queremos, a graça de corresponder fielmente às divinas inspirações, para que mereçamos a palma 
da vitória. Amém. 
 
Meditação para o Primeiro Dia 
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Considera, alma devota, a alegria inefável que os pais de Santa Rita tinham, vendo como Deus 
favorecia sua inocente filha por modos tão extraordinários, e as graças que davam a Nosso Senhor, 
por ter-lhes concedido um dom tão precioso, que desde os primeiros instantes de sua existência era 
já a admiração de quantos a contemplavam! 
 
Peçamos a Deus, por intercessão da Santa, a graça de perseverar, até à morte, limpos de pecado 
mortal. Deus prova com as águas das tribulações os que predestina para a glória. 
 
Leva com ânimo varonil a cruz que Deus te enviar, à imitação da Santa, se desejar alcançar a graça 
desta novena. 
 
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, para que se digne conceder-nos as que 
necessitamos - Pai-Nosso, Ave-Maria, quatro vezes, e um Glória ao Pai. 
 
Oração final (para todos os dias) 
 
Dulcíssimo e dolorosíssimo Jesus, que, para maior tormento de vosso corpo santíssimo, quisestes 
que vossa sagrada cabeça fosse coroada de espinhos, presenteando com um deles a vossa dileta 
filha Santa Rita, marcando com este sinal a fronte de vossa esposa, concedei-me, Senhor, por sua 
intercessão e pelo sangue que jorrou da vossa cabeça e molhou vosso divino rosto, que, levando-a 
com ele, a minha alma se limpe e purifique dos espinhos de tantos pecados, que foram a causa de 
vossas dores, e colha copiosos frutos de boas obras. E mereça, assim, pelo vosso sangue precioso e 
pela proteção da Santa, minha protetora e advogada, a vida eterna, onde em companhia dos coros 
dos anjos vos louve por toda a eternidade. Amém. 
 
Segundo Dia  
 
Ato de Contrição  - Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador, Pai e Redentor 
meu: porque sois Bondade infinita, vos amo, Senhor, sobre todas as coisas e mais que a mim 
mesmo. Pesa-me de todo o meu coração de vos ter ofendido. Por amor vosso e porque assim o 
quereis e ordenais, perdôo de todo o meu coração aos meus inimigos para que Vós, Senhor, useis 
para comigo de misericórdia e me perdoeis minhas culpas. 
 
Oração para o Segundo Dia 
 
Salve, modelo de perfeita obediência, heroína de abnegação e paciência! Salve, espelho das jovens 
puras, das esposas atribuladas e das mães estremecidas de seus filhos! Salve, mulher forte, que, 
compreendendo ser melhor a obediência que o sacrifício, renunciastes ao voto de virgindade, para 
aceitar a pesada cruz do matrimônio, recebendo por companheiro um esposo cruel, colérico, 
dominado pelos vícios e a quem, como outra Mônica, conseguistes converter com a eloqüência do 
vosso silêncio e a eficácia da vossa paciência. 
 
Tende piedade, ó Santa Rita, da inexperiente e irrefletida juventude! Aliviai o peso esmagador de 
tanta tribulação e de tanta amargura que pesa sobre o coração de inocentes esposas que, como vós, 
não tem outro consolo senão as lágrimas e o silêncio. Consegui para todos nós a resignação nos 
trabalhos e a fortaleza na adversidade, para lutar valorosamente até alcançar a bem-aventurada. 
Assim seja. 
 
Meditação para o Segundo Dia 
 
Considera, alma piedosa, o heróico sacrifício de Santa Rita ao aceitar, por obediência a seus pais, o 
estado do matrimônio, pelo qual desde criança tinha marcada aversão. 
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E que vida de matrimônio a sua, até conseguir converter aquele homem de caráter feroz e de maus 
costumes, segundo a Igreja chama ao esposo de Santa Rita! Desprezos, ultrajes, infidelidades... por 
tudo isso passou aquela segunda Mônica, de quem havia de ser com o tempo filha predileta. 
 
Suplicamos à Santa que alcance a paz e concórdia para todos aqueles desventurados lares, onde 
reina a desavença e o ódio. Peçamos-lhe que acabe com os dramas dolorosos no seio das famílias, 
onde não reina o santo temor de Deus, e que para nós consiga a graça que esperamos receber desta 
novena. 
 
Oração final  
 
Dulcíssimo e dolorosíssimo Jesus, que, para maior tormento de vosso corpo santíssimo, quisestes 
que vossa sagrada cabeça fosse coroada de espinhos, presenteando com um deles a vossa dileta 
filha Santa Rita, marcando com este sinal a fronte de vossa esposa, concedei-me, Senhor, por sua 
intercessão e pelo sangue que jorrou da vossa cabeça e molhou vosso divino rosto, que, levando-a 
com ele, a minha alma se limpe e purifique dos espinhos de tantos pecados, que foram a causa de 
vossas dores, e colha copiosos frutos de boas obras. E mereça, assim, pelo vosso sangue precioso e 
pela proteção da Santa, minha protetora e advogada, a vida eterna, onde em companhia dos coros 
dos anjos vos louve por toda a eternidade. Amém. 
 
Terceiro  Dia  
 
Ato de Contrição - Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador, Pai e Redentor 
meu: porque sois Bondade infinita, vos amo, Senhor, sobre todas as coisas e mais que a mim 
mesmo. Pesa-me de todo o meu coração de vos ter ofendido. Por amor vosso e porque assim o 
quereis e ordenais, perdôo de todo o meu coração aos meus inimigos para que Vós, Senhor, useis 
para comigo de misericórdia e me perdoeis minhas culpas. 
 
Oração para o Terceiro Dia 
 
Ó insigne Santa Rita, modelo de virtudes cristãs, que, à força de sacrifícios, lágrimas e penitências 
conseguistes a conversão de vosso esposo; e, quando a alegria sorri em vosso lar, recebestes a 
infausta notícia da morte pérfida do vosso consorte, ficando privada de sua doce companhia; e vos 
resignastes com tão sensível perda e, o que é mais, perdoastes aos assassinos pelo amor de Deus. 
Alcançai-nos, pois, a mesma virtude para perdoar e merecer que o Senhor nos perdoe os nossos 
pecados. Assim seja. 
 
Meditação para o Terceiro Dia 
 
Reflete, alma piedosa, qual não seria o desconsolo de Santa Rita, vendo-se sozinha no mundo, sem 
a companhia daquele esposos convertido à custa de tantos sacrifícios; sem os sues dois filhinhos 
arrebatados pela morte para que não vingassem a morte do pai! Ela, não obstante, resigna-se e 
humilha-se, dizendo como piedoso Jó: "Deus mos deu, Deus mos tirou: bendito seja seu santo 
nome". 
 
Oh! Que exemplo, que lição para as esposas, para as mães e para as viúvas! Suplica à Santa que te 
conceda a graça de imitá-la no heroísmo, ou ao menos, na resignação, nos trabalhos com que Deus 
quiser visitar-te nesta vida. 
 
Oração final  
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Dulcíssimo e dolorosíssimo Jesus, que, para maior tormento de vosso corpo santíssimo, quisestes 
que vossa sagrada cabeça fosse coroada de espinhos, presenteando com um deles a vossa dileta 
filha Santa Rita, marcando com este sinal a fronte de vossa esposa, concedei-me, Senhor, por sua 
intercessão e pelo sangue que jorrou da vossa cabeça e molhou vosso divino rosto, que, levando-a 
com ele, a minha alma se limpe e purifique dos espinhos de tantos pecados, que foram a causa de 
vossas dores, e colha copiosos frutos de boas obras. E mereça, assim, pelo vosso sangue precioso e 
pela proteção da Santa, minha protetora e advogada, a vida eterna, onde em companhia dos coros 
dos anjos vos louve por toda a eternidade. Amém. 
 

Quarto Dia  
 
Ato de Contrição  - Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador, Pai e Redentor 
meu: porque sois Bondade infinita, vos amo, Senhor, sobre todas as coisas e mais que a mim 
mesmo. Pesa-me de todo o meu coração de vos ter ofendido. Por amor vosso e porque assim o 
quereis e ordenais, perdôo de todo o meu coração aos meus inimigos para que Vós, Senhor, useis 
para comigo de misericórdia e me perdoeis minhas culpas. 
 
Oração para o Quarto Dia 
 
Ó prodígio de santidade, ilustre Santa Rita, donzela virtuosíssima, esposa sem igual, mãe excelente 
e viúva sem mancha! Para enaltecer e santificar com vossas virtudes os estados de vida da mulher, 
falta realizar o sonho dourado da vossa infância: vestir o hábito religioso. Que importam os 
obstáculos que possam vir a dificultar a realização de vossos desejos?  
 
Vossas súplicas e vossas lágrimas as vencerão todas; e, quando isto não baste, Deus, que vos ama 
como filha predileta, enviará do céu os três santos, vossos advogados, São João, Santo Agostinho e 
São Nicolau, os quais vos conduzirão à casa do Senhor, pela qual tanto suspiráveis, onde de braços 
abertos sereis recebida pelas filhas de Santo Agostinho. 
 
Alcançai-nos o dom da perseverança em nossos bons propósitos, contra as graves dificuldades e 
tentações que se nos apresentem até chegar a ver-nos na glória. Assim seja. 
 
Meditação para o Quarto Dia 
 
Considera, alma devota, a aflição que amarguraria o coração de nossa Santa, ao ver desatendidos os 
seus rogos e frustradas as suas esperanças de consagrar-se inteiramente a Deus por meio dos votos 
no convento das religiosas agostinianas, sendo várias vezes repelida, por não ser costume admitir 
em sua companhia as mulheres viúvas. Imenso foi o gozo que experimentou quando, acompanhada 
por aqueles três celestiais mensageiros, foi introduzida no convento de Cássia. Admiradas ficaram 
as freiras ao vê-la dentro da clausura, pois as portas estavam fechadas; e mais admiradas ficaram ao 
ouvir da boca da própria Santa o meio milagroso como tinha entrado. Todas, então, bendisseram a 
Deus, dando-lhe graças pelo inestimável tesouro. 
 
Suplica a Santa te alcance a graça de seres firme e constante em teus bons propósitos. 
 
Oração final  
 
Dulcíssimo e dolorosíssimo Jesus, que, para maior tormento de vosso corpo santíssimo, quisestes 
que vossa sagrada cabeça fosse coroada de espinhos, presenteando com um deles a vossa dileta 
filha Santa Rita, marcando com este sinal a fronte de vossa esposa, concedei-me, Senhor, por sua 
intercessão e pelo sangue que jorrou da vossa cabeça e molhou vosso divino rosto, que, levando-a 
com ele, a minha alma se limpe e purifique dos espinhos de tantos pecados, que foram a causa de 
vossas dores, e colha copiosos frutos de boas obras. E mereça, assim, pelo vosso sangue precioso e 
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pela proteção da Santa, minha protetora e advogada, a vida eterna, onde em companhia dos coros 
dos anjos vos louve por toda a eternidade. Amém. 
 
Quinto Dia 
 
Ato de Contrição - Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador, Pai e Redentor 
meu: porque sois Bondade infinita, vos amo, Senhor, sobre todas as coisas e mais que a mim 
mesmo. Pesa-me de todo o meu coração de vos ter ofendido. Por amor vosso e porque assim o 
quereis e ordenais, perdôo de todo o meu coração aos meus inimigos para que Vós, Senhor, useis 
para comigo de misericórdia e me perdoeis minhas culpas. 
 
Oração para o Quinto Dia 
 
Esclarecida filha de Santo Agostinho que, havendo conseguido os vossos desejos vestindo o santo 
hábito e cingindo a correia, consagrando-vos assim totalmente a Deus pelos votos religiosos, vos 
dedicastes com todo o fervor à prática das virtudes no novo estado e merecendo, em prêmio de 
vossa obediência, rigorosas mortificações e contínua meditação nas dores e sofrimentos do 
Redentor, receber grandes favores, como o de fazer brotar fragrantes rosas e saborosos frutos na 
estação do inverno: e sobretudo a graça de ter-se cravado na vossa fronte um dos espinhos da coroa 
de Jesus – alcançai-nos uma obediência perfeita às divinas inspirações e graça para meditar sempre 
nos padecimentos de Jesus Cristo Senhor nosso. 
Assim seja. 
 
Meditação para o Quinto Dia 
 
Considera, alma devota , o fervor com que a nossa Santa, vestindo o hábito agostiniano e 
pronunciando os votos religiosos, se entregou de corpo e alma a toda espécie de penitências, até o 
extremo de passar dias e dias em extática contemplação, sem outro alimento que o manjar 
eucarístico.  
 
Seu leito era o duro chão; seu corpo andava cingido de ásperos cilícios; dedicada inteiramente aos 
exercícios da caridade, humildade e obediência, completamente absorta na contemplação de seu 
amado Crucifixo, de quem recebeu tantos favores. 
 
Suplica a Deus, por intercessão de Santa Rita, a graça da fortaleza cristã, para domar tuas paixões; 
pede o espírito de oração e o desapego das vaidades deste mundo. 
 
Oração final  
 
Dulcíssimo e dolorosíssimo Jesus, que, para maior tormento de vosso corpo santíssimo, quisestes 
que vossa sagrada cabeça fosse coroada de espinhos, presenteando com um deles a vossa dileta 
filha Santa Rita, marcando com este sinal a fronte de vossa esposa, concedei-me, Senhor, por sua 
intercessão e pelo sangue que jorrou da vossa cabeça e molhou vosso divino rosto, que, levando-a 
com ele, a minha alma se limpe e purifique dos espinhos de tantos pecados, que foram a causa de 
vossas dores, e colha copiosos frutos de boas obras. E mereça, assim, pelo vosso sangue precioso e 
pela proteção da Santa, minha protetora e advogada, a vida eterna, onde em companhia dos coros 
dos anjos vos louve por toda a eternidade. Amém. 
 
Sexto Dia  
 
Ato de Contrição - Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador, Pai e Redentor 
meu: porque sois Bondade infinita, vos amo, Senhor, sobre todas as coisas e mais que a mim 
mesmo. Pesa-me de todo o meu coração de vos ter ofendido. Por amor vosso e porque assim o 
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quereis e ordenais, perdôo de todo o meu coração aos meus inimigos para que Vós, Senhor, useis 
para comigo de misericórdia e me perdoeis minhas culpas. 
 
Oração para o Sexto Dia 
 
Ó gloriosa Santa Rita! Pelas dores agudas e por aquele isolamento de vossas irmãs que não podiam 
suportar a vista da incurável ferida aberta na vossa fronte pelo estigma glorioso da cruz: consegui 
para nós, ó Serafim de Cássia, que saibamos suportar com resignação cristã o peso das cruzes do 
nosso próprio estado e que, como vós, possamos morrer no meio do sofrimento, crucificados com 
Cristo Jesus. Assim seja. 
 
Meditação para o Sexto Dia 
 
Considera, alma cristã, o muito que sofreria Santa Rita, por causa da ferida que lhe produziu o 
sagrado espinho. Incomodadas as freiras pelo cheiro intolerável que exalava e a náusea que lhes 
produzia aquela ferida sempre supurando, pedem à superiora que proíba a Santa de assistir aos atos 
da comunidade; e Santa Rita se vê obrigada a viver sozinha e retirada, por muitos anos. 
 
Aquele penoso isolamento, ela o aproveitou para mais à vontade contemplar as dores e os 
sofrimentos de seu amado Jesus; e Jesus, para comunicar-se mais intimamente com sua esposa 
predileta, cumulou-a de inúmeros favores. 
 
Suplica à Santa que te alcance a graça de te conformares com a vontade divina, tanto nas coisas 
adversas, como nas prósperas. 
 
Oração final  
 
Dulcíssimo e dolorosíssimo Jesus, que, para maior tormento de vosso corpo santíssimo, quisestes 
que vossa sagrada cabeça fosse coroada de espinhos, presenteando com um deles a vossa dileta 
filha Santa Rita, marcando com este sinal a fronte de vossa esposa, concedei-me, Senhor, por sua 
intercessão e pelo sangue que jorrou da vossa cabeça e molhou vosso divino rosto, que, levando-a 
com ele, a minha alma se limpe e purifique dos espinhos de tantos pecados, que foram a causa de 
vossas dores, e colha copiosos frutos de boas obras. E mereça, assim, pelo vosso sangue precioso e 
pela proteção da Santa, minha protetora e advogada, a vida eterna, onde em companhia dos coros 
dos anjos vos louve por toda a eternidade. Amém. 
 
Sétimo Dia  
 
Ato de Contrição - Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador, Pai e Redentor 
meu: porque sois Bondade infinita, vos amo, Senhor, sobre todas as coisas e mais que a mim 
mesmo. Pesa-me de todo o meu coração de vos ter ofendido. Por amor vosso e porque assim o 
quereis e ordenais, perdôo de todo o meu coração aos meus inimigos para que Vós, Senhor, useis 
para comigo de misericórdia e me perdoeis minhas culpas. 
 
Oração para o Sétimo Dia 
 
Ó gloriosa Santa Rita, que, no prolongado martírio de vossa vida, recebestes no meio de tantas 
amarguras e pungentes dores o bálsamo das consolações que inebriam e arrebatam a alma, 
acendendo nela o desejo de padecer por Jesus, para gozar e reinar depois com ele: fazei que nas 
tribulações de nosso espírito desça sobre nossas almas o orvalho das divinas consolações, 
perseverando sem desanimar na prática da virtude e no serviço de Deus. 
Assim seja. 
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Meditação o Sétimo Dia 
 
Considera os traços da divina providência nos diversos estados da vida de Santa Rita, tão depressa 
submergida num mar de amarguras, como engolfada nas águas de celestiais deleites, para, deste 
modo, poder sobrepujar as privações a que Deus a submeteu desde a sua infância. 
 
Desde muito criança resolve conservar sem mácula a pureza de sua coisa alguma que discordasse da 
honestidade e recato dos filhos dum Deus puríssimo. Por obediência, aceitou o estado do 
matrimônio, ordenando-o Deus a Rita, para que nela os casados aprendessem a ser puros e castos. 
No convento, era tida como espelho puríssimo desta virtude angelical, e as mais virtuosas entre as 
virgens do Senhor a reconheciam como modelo da virtude da castidade. 
 
Suplica à Santa que te alcance de Deus a graça para cumprir fielmente com as obrigações de teu 
estado, e luz para o bom acerto na escolha da tua vocação. 
 
Oração final  
 
Dulcíssimo e dolorosíssimo Jesus, que, para maior tormento de vosso corpo santíssimo, quisestes 
que vossa sagrada cabeça fosse coroada de espinhos, presenteando com um deles a vossa dileta 
filha Santa Rita, marcando com este sinal a fronte de vossa esposa, concedei-me, Senhor, por sua 
intercessão e pelo sangue que jorrou da vossa cabeça e molhou vosso divino rosto, que, levando-a 
com ele, a minha alma se limpe e purifique dos espinhos de tantos pecados, que foram a causa de 
vossas dores, e colha copiosos frutos de boas obras. E mereça, assim, pelo vosso sangue precioso e 
pela proteção da Santa, minha protetora e advogada, a vida eterna, onde em companhia dos coros 
dos anjos vos louve por toda a eternidade. Amém. 
 
Oitavo Dia  
 
Ato de Contrição - Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador, Pai e Redentor 
meu: porque sois Bondade infinita, vos amo, Senhor, sobre todas as coisas e mais que a mim 
mesmo. Pesa-me de todo o meu coração de vos ter ofendido. Por amor vosso e porque assim o 
quereis e ordenais, perdôo de todo o meu coração aos meus inimigos para que Vós, Senhor, useis 
para comigo de misericórdia e me perdoeis minhas culpas. 
 
Oração para o Oitavo Dia 
 
Ó gloriosa Santa Rita, cuja morte, em tudo semelhante à vossa vida, foi o espetáculo mais tenro e 
comovedor que se pode ver nos claustros! 
 
Que conselhos e despedidas a vossa daquelas irmãs de hábito! Ao mesmo tempo que choravam 
vossa partida, invejavam tão santa morte! Que olhar tão doce o vosso olhar! Que suspiros tão tenros 
por vosso amado Jesus! A chaga da fronte começou a emitir fragrância e luz! Por todas estas 
maravilhas, vos pedimos que nos alcanceis a perseverança final e uma morte preciosa aos olhos de 
Deus. Assim seja. 
 
Meditação o Oitavo Dia 
 
Considera, alma devota, a profunda humildade da Santa, pedindo perdão no leito da morte a suas 
irmãs, dando-lhes bons conselhos e abençoando-as com o Crucificado que não largava de suas mãos 
e de seus lábios. Contemplava-a sorridente e jubilosa, porque já passou o inverno desta miserável e 
trabalhosa vida e chegou a primavera, o dia almejado de sua alma, para celebrar as eternas núpcias 
com seu celestial Esposo. 
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Concentra a atenção nos prodígios que a Onipotência divina operou na sua morte, fazendo brotar 
flores e frutos fora do tempo para recreá-la em sua enfermidade. Jesus e Maria a visitam, 
garantindo-lhe que em breve iria gozar de sua doce presença no céu. Finalmente, considera como 
Santa Rita, de braços postos e olhos fitos no Crucificado, adormeceu num êxtase de amor, para 
acordar na mansão das eternas delícias. 
 
Suplica à Santa te alcance a graça de morrer no seio da Igreja, confortada com os últimos 
sacramentos. 
 
Oração final 
 
Dulcíssimo e dolorosíssimo Jesus, que, para maior tormento de vosso corpo santíssimo, quisestes 
que vossa sagrada cabeça fosse coroada de espinhos, presenteando com um deles a vossa dileta 
filha Santa Rita, marcando com este sinal a fronte de vossa esposa, concedei-me, Senhor, por sua 
intercessão e pelo sangue que jorrou da vossa cabeça e molhou vosso divino rosto, que, levando-a 
com ele, a minha alma se limpe e purifique dos espinhos de tantos pecados, que foram a causa de 
vossas dores, e colha copiosos frutos de boas obras. E mereça, assim, pelo vosso sangue precioso e 
pela proteção da Santa, minha protetora e advogada, a vida eterna, onde em companhia dos coros 
dos anjos vos louve por toda a eternidade. Amém. 
 
Nono Dia  
 
Ato de Contrição - Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador, Pai e Redentor 
meu: porque sois Bondade infinita, vos amo, Senhor, sobre todas as coisas e mais que a mim 
mesmo. Pesa-me de todo o meu coração de vos ter ofendido. Por amor vosso e porque assim o 
quereis e ordenais, perdôo de todo o meu coração aos meus inimigos para que Vós, Senhor, useis 
para comigo de misericórdia e me perdoeis minhas culpas. 
 
Oração para o Nono Dia  
 
Ó gloriosa Santa Rita que, depois de terdes enaltecido e santificado com vossas heróicas virtudes 
todos os estados da mulher donzela, mãe, viúva e religiosa, deixando em todos eles exemplos 
admiráveis para imitar, merecestes após a vossa morte o título de advogada das coisas impossíveis, 
por mais desesperados que pareçam, que não tenham solução, se a vós recorrerem: alcançai-nos, 
Santa bendita em troca do amor que vos devotamos e como fruto desta novena, que mereçamos a 
graça de cumprirmos com fidelidade os deveres do nosso estado e a santificação de nossas almas, 
pelos merecimentos de Jesus Cristo Senhor Nosso. Assim seja. 
 
Meditação o Nono Dia 
 
Regozija-te, alma piedosa, pelas grandes maravilhas operadas por intercessão da Santa, tão logo 
entregou sua alma ao Criador. Os sinos do convento e os da cidade repicaram festivos, tocados 
pelas mão dos Anjos: celestial fragrância exalava seu corpo, perfumando o ar; a chaga da fronte 
transformou-se em luminoso brilhante; não houve enfermo que não sarasse no tocar o sagrado 
corpo. Muitas esposas alcançaram a paz de suas famílias e a conversão de seus maridos e filhos. 
 
Até hoje se conserva incorrupto e mole o seu corpo. Prodígio maravilhoso é o fato de se levantar na 
urna por ocasião das visitas oficiais do Bispo da diocese e do Superior da Ordem Agostiniana. 
 
Os milagres sem conta e as graças extraordinárias alcançadas pela nossa Santa explicam a devoção 
sempre maior do povo cristão para com Santa Rita. 
 
Oração final  
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Dulcíssimo e dolorosíssimo Jesus, que, para maior tormento de vosso corpo santíssimo, quisestes 
que vossa sagrada cabeça fosse coroada de espinhos, presenteando com um deles a vossa dileta 
filha Santa Rita, marcando com este sinal a fronte de vossa esposa, concedei-me, Senhor, por sua 
intercessão e pelo sangue que jorrou da vossa cabeça e molhou vosso divino rosto, que, levando-a 
com ele, a minha alma se limpe e purifique dos espinhos de tantos pecados, que foram a causa de 
vossas dores, e colha copiosos frutos de boas obras. E mereça, assim, pelo vosso sangue precioso e 
pela proteção da Santa, minha protetora e advogada, a vida eterna, onde em companhia dos coros 
dos anjos vos louve por toda a eternidade. Amém. 
 
No fim desta novena pede à Santa, com inteira confiança, que te alcance alguma graça especial. 
 
Novena de Santa Rita - 2 
 
Primeiro Dia 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Ó gloriosa Santa Rita, protetora nos casos impossíveis, diante de vós me prostro com humildade e 
confiança, a fim de que intercedais em meu favor junto do trono de Deus. 
 
Compadecei-vos das minhas dificuldades e dores por aquela consolação celestial experimentada 
pelos vossos piedosos pais, quando, estéreis, dada a idade avançada que tinham, mereceram 
conceber-vos, qual dádiva preciosa do céu. Por isso e mais por aquele milagre das abelhas de doce 
sussurro, que enxamearam em derredor de vossos lábios ao recém-nascer, alcançai-me com o favor 
que imploro, a graça de compreender o sentido sobrenatural da dor, para poder utilizá-la em bem de 
minha salvação. 
 
Rezar 3 (três) Pai Nosso, 3 (três) Ave Maria e 3 (três) Glória ao Pai. 
 
Segundo Dia 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
Ó ditosa Santa Rita, advogada e consoladora dos atribulados, com grande confiança recorro à vossa 
intercessão a fim de que obtenhais de Deus o favor de que necessito. 
 
Pela heróica submissão aos vossos pais e ao vosso diretor espiritual, mediante a qual sacrificastes o 
lírio da virginal pureza ao estado matrimonial; assim como pela dor que experimentastes ao deixar 
o doméstico e solitário abrigo onde tantas consolações gozastes em contínuo colóquio com Deus - 
oh! por tantos motivos de sofrimento, vos rogo que me alcanceis com a graça que imploro, o 
desprendimento das coisas mundanas e a mais firme esperança nas divinas promessas de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Amém. 
 
Rezar 3 (três) Pai Nosso, 3 (três) Ave Maria e 3 (três) Glória ao Pai. 
 
Terceiro Dia 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Ó Santa Rita, estupendo prodígio de fortaleza: com o coração nos lábios torno a pedir-vos que 
intercedais por mim a Deus, a fim de que, benigno, volva o seu olhar misericordioso sobre a minha 
atual atribulação. 
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Pelos gravíssimos insultos que recebestes, durante dezesseis anos de vosso esposo colérico e 
impetuoso, e pela dor que padecestes, quando barbaramente o mataram; e ainda mais pelo que 
sofrestes com a obstinada resolução dos vossos filhos determinados a vingar a morte do pai, peço-
vos que obtenhais de Deus a necessária fortaleza para que a minha vontade, sempre animosa, nunca 
desfaleça no meio dos sofrimentos. Amém. 
 
Rezar 3 (três) Pai Nosso, 3 (três) Ave Maria e 3 (três) Glória ao Pai. 
 
Quarto Dia 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Ó Santa Rita, modelo de mansidão e intercessora poderosa nos casos impossíveis, de todo o coração 
me dirijo, outra vez a vossa valiosa proteção, para suplicar-vos auxilio nesta minha grande 
necessidade. 
 
Pela profunda humildade com que superastes as repetidas repulsas da Superiora do Convento de 
Cássia, até merecerdes o milagre extraordinário de ser introduzida no mosteiro, a portas fechadas, 
pelos santos protetores, obtende-me de Deus que resiste aos soberbos e com os humildes distribui as 
suas dádivas, a graça de alcançar uma verdadeira humildade que me seja fundamento de todas as 
virtudes. Amém. 
 
Rezar 3 (três) Pai Nosso, 3 (três) Ave Maria e 3 (três) Glória ao Pai. 
 
Quinto Dia 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Ó Santa Rita vítima da caridade, pelo amor divino de que ora vos inflamais no céu escutai as 
minhas preces e tornai-as aceitáveis ao Senhor fazendo com que, benigno, volva o olhar, não sobre 
a minha indignidade, mas sobre a grande necessidade que me angustia. 
 
Por todas as lágrimas que derramastes pelos pecadores, ocasião em que se vos manifestou a 
eficiência da oração para afastar da terra os divinos castigos que provocamos, rogai também por 
min ao Senhor, para que eu me torne digno de receber, com o favor que almejo, um verdadeiro zelo 
e um constante amor pelas almas resgatadas pelo preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Amém. 
 
Rezar 3 (três) Pai Nosso, 3 (três) Ave Maria e 3 (três) Glória ao Pai. 
 
Sexto Dia 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Ó Santa Rita, perfeito modelo de obediência, favorecida com o dom dos milagres para serdes 
invocada nas extremas necessidades da vida pelos filhos da dor, - por amor da exatíssima 
obediência com que durante um ano inteiro regastes um lenho seco, de que milagrosamente brotou 
robustíssima videira, e bem assim pelos muitos milagres que Deus operou para premiar a vossa 
submissão às ordens dos vossos superiores - ó minha doce advogada, alcançai-me de Deus que eu 
submeta sempre a minha vontade ao seu divino querer, repetindo com a mente e o coração as 
palavras de Nosso Senhor " - Não a minha, mas a vossa vontade se faça ! " Amém. 
 
Rezar 3 (três) Pai Nosso, 3 (três) Ave Maria e 3 (três) Glória ao Pai. 
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Sétimo Dia 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Ó Santa Rita, verdadeira mártir do Redentor, novamente vos imploro e não cessarei de fazê-lo até 
que me tenhais alcançado do vosso Divino Esposo a graça que tanto almejo. 
 
Pelo dulcíssimo êxtase e pela acerba dor que sofrestes, quando em penhor de afeto o celeste Esposo 
vos transpassou a fronte com um dos espinhos de sua coroa alcançai-me do divino Redentor a graça 
que venho pedindo, e a de meditar frutuosamente a sua amarga paixão. Amém. 
 
Rezar 3 (três) Pai Nosso, 3 (três) Ave Maria e 3 (três) Glória ao Pai. 
 
Oitavo Dia 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Ó afortunadíssima Santa Rita, que tão privilegiada fostes na terra, com grande amor e confiança 
venho rogar-vos que me tornei propício o Senhor Deus, concedendo-me a graça que imploro 
 
Pelos suavíssimos colóquios que de continuamente gozastes com Jesus e Maria, e pela vossa 
freqüente familiaridade com os bem-aventurados Anjos. Oh! alcançai-me de Jesus e Maria, a quem 
tanto amastes na terra, a graça que espero, e especialmente a de vê-los benignos nesta vida e 
favoráveis no momento da minha morte. Amém. 
 
Rezar 3 (três) Pai Nosso, 3 (três) Ave Maria e 3 (três) Glória ao Pai. 
 
Nono Dia 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Ó querida Santa Rita, angustiado pela desventura, a vós me recomendo para que me não abandoneis 
junto do trono do Altíssimo, nesta tribulação demasiado amarga. 
 
Eu vo-lo peço ditoso momento em que a vossa alma se apresentou perante o divino Juiz, rica de 
méritos, rica de virtudes; pelo inefável convite de aditar-vos na beatífica eternidade; pelos 
numerosos prodígios operados por Deus, mediante a vossa intercessão; assim pelo fausto anúncio 
do sino do mosteiro, o qual tangido por mãos angélicas, durante horas soou, magnificando o vosso 
ingresso triunfal no céu. 
 
Ó minha querida advogada e doce protetora, em vós, depois de Deus, ponho o meu refúgio na 
minha atual necessidade. Com a encomenda da vida passada, alcançai-me o perdão de todos os 
meus pecados, para que me seja dado encontrar-me convosco um ma no céu. Amém. 
 
Rezar 3 (três) Pai Nosso, 3 (três) Ave Maria e 3 (três) Glória ao Pai. 
 
Oração Para o Dia Do Encerramento 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Angustiado e com a alma oprimida por graves infortúnios, apresento-me perante a vossa santa 
imagem, ó minha advogada, Santa Rita, para que não cesseis de interceder por mim. 
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Agora, que sois ditosa na fruição do Sumo Bem, orai por mim, para que Deus se digne de conceder-
me a graça que infatigavelmente solicito, a fim de poder repetir com alegria e em verdade que sois 
de fato a "advogada dos casos desesperados e impossíveis." Amém. 
 
Novena de Santa Rita de Cássia - 3 
 
Sob o peso as angustias da dor recorro a vós a quem todos chamam SANTA DOS IMPOSSÍVEIS, 
com toda confiança esperando vosso pronto socorro. Livrai meu pobre coração das angustias que 
por toda parte o oprimem e restitui a calma a este espírito que geme sob os pesos das tribulações.  
 
Já que são inúteis todos os meios para trazer-me alívio, ponho toda minha confiança em vós, fostes 
escolhida por Deus, como advogada nos casos desesperados. Será possível que somente eu não 
deva entoar o hino de ação de graças diante de vossa imagem prodigiosa?  
 
Se meus inúmeros pecados são obstáculos a realização dos meus desejos, alcançai-me de Deus 
arrependimento e perdão. Não permitais que por mais tempo eu derrame lágrimas amargas, premiai 
a minha firme esperança e eu farei intensa propaganda de vossa grande misericórdia para com os 
aflitos. 
 
Ó admirável esposa do crucificado, intercedei agora e sempre pelas minhas necessidades.  
 
Rezar 3 (três) Pai Nosso, 1 (um) Ave Maria e 1 (um) Glória ao Pai. 
 
Terço em Honra à Santa Rita de Cássia 
 
1) Reza-se 3 (três) Ave Maria em honra dos 03 estados da Santa, "solteira, casada e viúva". 
 
2) Reza-se 4 (quatro) Ave Maria em honra dos 04 anos Jejum que ela fez "para converter o esposo". 
 
3) Reza-se 15 (quinze) Ave Maria em honra dos 15 anos de "sofrimento com espinho na testa".  
 
Antes de começar a coroa se pega na medalha e se diz: “Santa Rita, milagrosa de Deus estimada, 
sede minha protetora, santa Rita bem aventurada". Depois de cada Ave-Maria reza-se "sede minha 
protetora". Termina-se com 1 (um) Ave Maria. Amém. 
 
 

 
 

Fim 
 
 


