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Vida e Obra de Santa Rita

 Nome de Batismo: Rita Lotti.

 Nascimento: 1381, em Roccaporena, perto de Cássia – Itália.

 Pais: Antônio Mancini e Amata Ferri, casal de muita oração.

 Seus pais lhe ensinaram tudo sobre a fé em Jesus e Nossa Senhora. 

 Santa Rita de Cássia queria ser religiosa, mas seus pais escolheram 

para ela um marido.

 Casou-se com Paolo Ferdinando, marido infiel e alcoólatra, que

causou muito sofrimento à Santa Rita.

 Santa Rita rezou muito por seu marido até conseguir sua

conversão.

 Paolo, antes de se converter, fez muitas dívidas e inimigos.



 Paolo foi assassinado, deixando seus dois filhos jovens  com sede de 
vingança. 

 Santa Rita, pediu muito a Deus que não deixasse que seus filhos 
cometessem esse pecado mortal.   

 Seus dois filhos ficaram muito doentes, de forma incurável.

 Antes que eles morressem, Santa Rita ajudou os dois a se converterem 
ao amor de Deus e ao perdão. 

 Após a morte do marido e dos filhos, Santa Rita, obedecendo o chamado 
que sentia em seu coração desde pequena, quis entrar para o convento 
das irmãs Agostinianas.

 As irmãs do convento estavam em dúvidas sobre sua vocação e não a 
aceitaram.

 Após ter ouvido um chamado de São Francisco, São Nicolau e São João 
Batista, Santa Rita, milagrosamente, apareceu dentro do convento e as 
irmãs tiveram que aceita-la.

Vida e Obra de Santa Rita



Sofrimento de Santa Rita
 Santa Rita viveu por 40 anos no convent.

 Orando aos pés da cruz Santa Rita pediu a Jesus que pudesse sentir

um pouco das dores que ele sentiu na sua crucificação.

 Um dos espinhos da coroa de Jesus cravou-se em sua cabeça,

foram 15 anos de sofrimento sem trégua, a sua perseverança na

oração a levava a passar até 15 dias correntes na sua cela "sem falar

com ninguém se não com Deus“.

 Usava também o cilicio que lhe dava tanto sofrimento, submetia o

seu corpo a muitas mortificações.

 Dormia no chão até que se adoentou e ficou doente até os últimos

anos da sua vida.



Milagres em vida de Santa Rita

O Milagre da videira

Em dúvida se a vocação de Rita era verdadeira, a madre 

superiora do convento  mandou-a regar um pedaço de madeira 

seca que estava no jardim do convento. 

Ela deveria fazer aquilo por um ano. Rita obedeceu com 

paciência e amor. Depois de um ano, para a surpresa de todos, 

mais um milagre aconteceu: o galho se transformou numa 

videira que dá uvas até hoje.



Milagres em vida de Santa

Milagre da espinha

Era sexta-feira Santa de 1432, Santa Rita voltou ao Convento
profundamente confusa, depois de ter escutado um predicador
reinvocar com ardor os sofrimentos da morte de Jesus e permaneceu
orando na frente do crucifixo em contemplação.

Em um momento de amor Santa Rita pediu a Jesus para dividir pelo
menos em parte, os seus sofrimentos.

Aconteceu então o prodígio: Santa Rita foi perfurada por uma
espinha da coroa de Jesus, na testa. Foi um espasmo sem fim.

Santa Rita teve a ferida na testa por 15 anos como sigilo de amor.



Milagres em vida de Santa

A Cura da Freira

Uma freira chamada Catarina Mancini, que tinha um braço

paralítico, ao abraçar Santa Rita de Cássia em seu leito de

morte, ficou curada.



Milagres em vida de Santa

O Cheiro de Rosas

Santa Rita antes de fechar os olhos para sempre, teve a visão de
Jesus e daVirgem Maria que a convidavam no Paraíso.

Uma monja viu a sua alma subir ao céu acompanhada de Anjos e
contemporaneamente os sinos da igreja começaram a tocar
sozinhos, enquanto um perfume suavíssimo se espalhou por
todo os Mosteiro e do seu quarto viram uma luz luminosa
como se fosse entrado o Sol.



Morte, Beatificação e Canonização 

de Santa Rita 

 Faleceu em 22 de maio de 1457.

 Seu corpo foi levado para a igreja e lá está até hoje, exalando

suave perfume, que a todos impressiona.

 Foi beatifica no ano 1627, em Roma, pelo Papa UrbanoVlll.

 Foi canonizada em 1900, no dia 24 de maio, pelo Papa Leão

Xlll.

 Seu dia é comemorado no dia 22 de maio de todo ano.



Significado e Simbolismo de Santa 

Rita de Cássia

Santa Rita de Cássia é 

representada com o hábito da 

congregação, com um estigma 

na testa, segurando o 

crucifixo e uma coroa de 

espinhos. Cada um desses 

símbolos tem um significado



Significado e Simbolismo de Santa Rita 

de Cássia

O Cucifixo
Representa sua 'paixão' por Jesus. Ela meditava horas e horas a 

paixão de Cristo, o desprezo e os insultos que Ele sofreu no 

caminho do calvário carregando a cruz. 

Ela desejava ardentemente participar, ainda que levemente, das 

dores de Cristo crucificado. 

Santa Rita carregou sua cruz com fé e grande amor.



Significado e Simbolismo de Santa Rita 

de Cássia

A Coroa de Espinhos
Ilustra uma de suas práticas.

Uma das orações que ela fazia era a contemplação da Cruz de
Cristo e seus sofrimentos, para a salvação da humanidade.

Tamanha era a sua paixão, que um dia ela pediu que Jesus lhe
permitisse sentir um pouco de suas dores.

Então ela recebeu um dos estigmas da coroa de Cristo em sua
testa.



Oração de Santa Rita

Ó Poderosa e Gloriosa Santa Rita de Cássia, eis, a
vossos pés, uma alma desamparada que,
necessitando de auxilio, a vós recorre com a doce
esperança de ser atendida por vós que tem o título
de Santa dos casos impossíveis e desesperados.

Ó cara Santa, interessai-vos pela minha causa,
intercedei junto a Deus para que me conceda a
graça, de que tanto necessito, (fazer o pedido).

Não permitais que tenha de me afastar de vossos
pés sem ser atendido. Se houver em mim algum
obstáculo que impeça de alcançar a graça que
imploro, auxiliai-me para que o afaste.

Envolvei o meu pedido em vossos preciosos
méritos e apresentai-o a vosso celeste esposo,
Jesus, em união com a vossa prece.

Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha
confiança.

Por vosso intermédio, espero tranquilamente a
graça que vos peço.

Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por
nós.



Testemunho para Hoje

 Fé

 Perseverança

 Total entrega a Deus

 Nada é impossível para Deus

 Para Deus tudo deve acontecer no 

tempo certo



Santa Luzia

A santa de Luz

A protetora dos 

Olhos



Vida e Obra de Santa Luzia

 Também conhecida por Santa Lúcia.

 Nascimento: por volta do ano 280 d.C. em Siracusa na Itália.

 Filha de pais nobres que lhe deram uma excelente formação 

religiosa.

 Foi prometida por sua mãe, Eutíquia, a um nobre rapaz.

 Luzia, decidia pela consagração fez votos perpétuos de castidade. 

 Levou sua mãe, que estava acometida por uma grave doença 

hemorrágica, ao túmulo de Santa Ágata, muito venerada à época, 

na cidade de Catânia, por acreditar que obteriam o milagre da 

cura.

 No local, Luzia teve uma visão de Santa Ágata dizendo-lhe que ela 

mesma já tinha conseguido, com sua fé, a cura de Eutichia.



 Sua mãe voltou curada e permitiu que a filha mantivesse sua castidade.

 Luzia dividiu seu dote milionário com os pobres, como era seu desejo.

 Inconformado, o ex-noivo, foi denunciar Luzia como cristã ao
governador romano

 Era o período da perseguição religiosa imposta pelo cruel imperador
Diocleciano.

 Luzia foi levada à julgamento.

 Foi condenada a ir à força a um prostíbulo, para servir à prostituição.

 Conta a tradição que, embora Luzia não movesse um dedo, nem dez
homens juntos conseguiram levantá-la do chão.

 Foi, então condenada à morte.

 Morreu em 13 de Dezembro do ano de 304 D.C

Vida e Obra de Santa Luzia



Sofrimento de Santa Luzia
 Após ser condenada à morte, Santa Luzia sofreu na mão de seus

carrascos.

 Jogaram sobre seu corpo resina e azeite ferventes, mas ela

continuava viva.

 Vendo que nada a convencia de converter-se ao paganismo,

deceparam sua cabeça no momento que Luzia dizia:

"Adoro a um só Deus 

verdadeiro, e a ele prometi 

amor e fidelidade" 



Milagres em vida de Santa Luzia

A Cura de sua Mãe

Uma grave enfermidade hemorrágica acometia sua mãe.

Luzia levou sua mãe ao túmulo de Santa Ágata.

Luzia acreditava em um milagre.

No local, Luzia suplicou a intercessão da Santa junto a Jesus pelo milagre 
da cura.

Santa Luzia teve então uma visão de Santa Ágata dizendo-lhe 
que ela mesma já tinha conseguido, com sua fé, a cura de sua 

mãe.



Milagres em vida de Santa Luzia

A Preservação da Castidade

Ao ser levada ao prostíbulo, Luzia permaneceu firme e imóvel como 

uma coluna, pois Deus não permitiu que seus votos de castidade 

fossem quebrados. 

Nem os soldados mais fortes conseguiram retirá-la do lugar.



Milagres em vida de Santa Luzia

A Salvação do Fogo

Seu corpo foi incendiado pelos soldados.

Luzia orou a Deus: 

"Ó Senhor Deus, Jesus Cristo meu Rei, não 

deixai que essas chamas me façam mal algum." 

As chamas nada fizeram contra ela, nem mesmo vermelhidão no seu 

corpo deixaram, e por isso retiraram ela de dentro do fogo.



Milagres em vida de Santa Luzia

Os olhos de Luzia
Luzia, mesmo após tantas torturas, não se convertia de jeito nenhum

aos falsos deuses.

Um soldado, a mando do imperador, arrancou-lhe os olhos de sua

face, e entregou os olhos em um prato a Luzia.

Milagrosamente ao entregar o prato com os olhos de Luzia, no rosto

da mesma, nasceram-lhe dois lindos olhos, perfeitos e mais lindos do

que os outros.

Por este motivo, até hoje é amada e invocada como a protetora dos

olhos, janela da alma, canal de luz.



Morte, Beatificação e Canonização 

de Santa Luzia 

 Morreu em 13 de Dezembro do ano de 304 D.C

 Somente em 1894 o martírio da jovem Luzia, foi devidamente

confirmado, quando se descobriu uma inscrição escrita em grego

antigo sobre o seu sepulcro, em Siracusa, Ilha da Sicília.

 A inscrição trazia o nome da mártir e confirmava a tradição oral 

cristã sobre sua morte no início do século IV.

 Mas a devoção à santa, já era exaltada desde o século V. 

 Os milagres atribuídos à sua intercessão a transformaram numa das 

santas auxiliadoras da população, que a invocam, principalmente, 

nas orações para obter cura nas doenças dos olhos ou da cegueira.



Significado e Simbolismo de Santa Luzia

Santa Luzia, também chamada 

Lúcia, é a protetora dos olhos, a 

janela de nossa alma. 

Santa Luzia é representada com 

uma túnica vermelha com detalhe 

de uma fita amarela e um manto 

verde, um véu branco, segurando 

uma bandeja com dois olhos.



Significado e Simbolismo de Santa Luzia

A bandeja com os olhos 

Representa sua fidelidade a Jesus Cristo. 

A Túnica vermelha de Santa Luzia

Simboliza o martírio da santa. 

A fita amarela na túnica

Simboliza a vitória de Santa Luzia sobre a 
corrupção humana, o pecado. Simboliza, 
também, que a santa esteve sempre sob a 
proteção de Deus, seu maior defensor.



Significado e Simbolismo de Santa Luzia

A Palma de Santa Luzia

Representa o seu martírio. É um símbolo de vitória e é usado 
pela Igreja para representar a vitória de Cristo sobre o pecado, e 
vitória dos santos sobre a morte. É o símbolo de todos os santos 

que morreram martirizados.

Manto verde de Santa Luzia

Representa a vida que ela alcançou depois da morte. O verde é a 
cor das plantas vivas e representa a esperança e o triunfo da vida 

sobre a morte.

Véu branco de Santa Luzia

Representa a pureza de Santa Luzia. 



Oração de Santa Luzia
Ó, Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos
fossem vazados e arrancados antes de negar a fé e
conspurcar vossa alma; e Deus, com um milagre
extraordinário, vos devolveu outros dois olhos sãos e
perfeitos para recompensar vossa virtude e vossa fé, e vos
constituiu protetora contra as doenças dos olhos, eu
recorro a vós para que protejais minhas vistas e cureis a
doença dos meus olhos.

Ó, Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos para que eu
possa ver as belezas da criação. Conservai também os olhos
de minha alma, a fé, pela qual posso conhecer o meu Deus,
compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu
amor para comigo e nunca errar o caminho que me
conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais, em
companhia dos anjos e santuário.

Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha fé.

Amém.

Santa Luzia, rogai por nós!



Testemunho para Hoje

 Entrega total a Deus

 Nunca renegar sua fé em Deus

 Deus nunca falha com os filhos que o

procuram

 Clame a Deus e ele virá em seu

socorro


