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Nota:  A história de SANTA RITA tem algumas informações que variam de um 
biógrafo para outro, são muitas biografias desde sua morte. 
 

SÚPLICA  
 

Diante dessa pandemia peçamos socorro à   poderosa SANTA RITA DE 
CÁSSIA, a Santa advogada das causas impossíveis e a SANTA DULCE DOS 
POBRES, o anjo bom da Bahia.   

 
ORAÇÃO À SANTA RITA  

 
Ó poderosa SANTA RITA, advogada nos casos desesperados, confiante no 
poder de vossa intercessão, a vós  recorro. Dignai- vos abençoar minha 

firme esperança de obter por vossa intercessão a graça de que tanto 
necessito.  

Pai nosso, Ave Maria, Glória. 
 
SANTOS E SANTAS 

 
Os Santos e Santas são os mais excelentes dons que a igreja oferece à  glória 

de Deus, produzidos  pela palavra que ela prega e pelos sacramentos  de vida 
espiritual que administra  autênticas  fontes da graça salvadora  de Cristo. 
Nós, cristãos, celebramos suas festas, procuramos imitar suas virtudes e lhes 

suplicamos que elevem nossas preces, louvores e ações de graças ao Criador. 
 

Em sua maioria, aqueles à quem chamamos de Santos e Santas foram 
pessoas comuns, que se destacaram não por eventos prodigiosos ou 
excepcionais, mas porque atenderam ao chamado do Pai e responderam 

entregando-se inteiramente à sua ação santificadora. 
 

AS ORIGENS DE CÁSSIA 
 
CÁSSIA foi uma região, com cerca de doze mil habitantes  e faz parte da 

província  de Perúgia na Itália. Como sucede com a maioria das cidades e 
povoações da Úmbria. Cássia aparece como que debruçada pelo cimo e pela 

encosta de uma colina em agradável situação. 
 
ROCCAPORENA -  

 
Local do nascimento de SANTA RITA.  

 
Uma das povoações pertencentes à região de Cássia se chama 
ROCCAPORENA e está a mais de 700 metros acima do nível do mar; é um 

pequeno grupo de casas com uma centena de habitantes: ali nasceu SANTA 
RITA. 

 



Os pais de SANTA RITA , Antonio Lotti e Amata  Ferri, eram piedosos e 

cristãos.  Alguns biógrafos citam que os Lotti pertenciam às antigas 
famílias proprietária de Cássia, e comprovou-se por notas cartorárias do tempo, 

que RITA herdou de seus pais, um sítio, metade cultivada e metade bosque, 
sem contar o que recebeu do marido.  Os pais de RITA, desfrutaram de boa 
posição social, embora, ao que parece, se dedicasse aos labores do campo. 

 
Esses Cristãos eram exemplares, por sua fé, esperança e amor. Generosos 

para com os pobres, eram também muito devotos da Paixão do 
Senhor.  Distinguiam- se entre seus conterrâneos por serem os pacificadores 
das famílias divididas por contendas políticas de denominações diferentes. 

 
 Faziam o papel de mediadores, ou melhor, de juízes de paz, quando surgia 

algum litígio ou dissenso entre os vizinhos. Os pacificadores gozavam de um 
estatuto especial em Cássia   e região, com reconhecimento jurídico de suas 
decisões em todo o tipo de litígios, como brigas, insultos ou agressões. 

 
 Os bons esposos passaram muitos anos na esperança cada vez mais 

tênue  de um dom que só  de Deus podia vir. 
 
 

Amata teve a visão de um anjo que lhe assegurou que sua prece subiu ao 
trono do altíssimo.  O anjo chamado João apareceu a Amata para lhe dar a 

feliz notícia e disse-lhe  que a criança  devia chamar-se RITA. Ela foi sempre 
devota de São João  Batista.  
 

RITA nasceu em 22 de maio de 1381. Recebeu o Batismo na igreja de São 
João Batista dos frades agostinianos. Foi lhe dado o nome de Margherita ou 

seja, Margarida. RITA Lotti. 
 
Antonio e Amata iam trabalhar nos campos. RITA era colocada num cestinho 

de vime; abrigada à sombra das árvores.  Um dia, um grande enxame de 
abelhas brancas a envolveu, fazendo um zumbido especial.  RITA se divertia 

com elas, que lhes depositavam mel em sua boca. Um ceifeiro próximo  feriu-
se com  a própria  foice, sendo um grande talho na mão  direita. 
 

 Dirigiu - se imediatamente para Cássia   para ter cuidados médicos e  ao 
passar perto da criança  agitou as abelhas com sua mão  para livrá - la. No 

mesmo instante sua mão cessou de sangrar e o ferimento fechou. Mais 
tarde quando RITA  foi para o Mosteiro de Cássia, as abelhas habitaram nas 
paredes do Jardim interno.  

 
RITA foi educada pelos pais, embora não soubessem ler livros escritos pelos 

homens, mas tinham as pinturas representando a vida dos Santos e os fatos 
mais importantes do Evangelho e também pelo que viam e ouviam na 
igreja.  Por isso eram suficientemente instruídos para encaminhar a filha. 

Certamente RITA nunca soube ler bem, nem escrever. 
 A vida de uma criança montanhesa não é suave, trabalhava de manhã à noite 

desde os mais tenros anos, em razão da velhice dos seus pais. 
 



CASAMENTO DE SANTA RITA  

 
Um dia,  RITA, participando da Eucaristia  na igreja dos agostinianos de 

Cássia,  ouviu uma voz interior que a convidava para a vida religiosa com estas 
palavras: "Eu sou  o   caminho,   a verdade  e a vida"  Tinha muita admiração  e 
atração  pelas agostinianas do Mosteiro. 

 
 Depois de muito rezar, pedir  luz a Deus,  RITA optou por obedecer a seus 

pais. Estes é  que tomaram a decisão,  procurando para ela o marido que mais 
agradava a eles, como era o costume.  Seus pais queriam  vê - la casada, 
amparada e com filhos.  Casou -se aos 16 anos. 

 
O homem escolhido pertencia  a uma das famílias  distintas de Cássia   e havia 

recebido uma Educação  cristã.  Seu nome era Paulo Fernando  di Mancini. 
 
 O casamento  de RITA não  foi totalmente um drama como o mostram alguns 

de seus biógrafos,  embora Paolo  era de um temperamento altivo e rude, 
violento  e frequentemente envolvido em brigas e discussões. 

 
RITA era movida pelo respeito e pelo amor a seus pais,  não  pelo temor. 
Provavelmente sua atitude de fé  e piedade fê-la  crer que, secundado a 

vontade de seus pais, obedece a Deus. 
 

 Esta perturbação  não  lhe impedia  o exercício  de sua liberdade.  Seus 
pais  eram para ela um reflexo da vontade de Deus. A santidade  de sua vida e 
certos acontecimentos  posteriores demonstrarão,  mais tarde, que neste 

matrimônio  esteve em ação  a mão  da Providência  Divina. 
 

 
RITA e PAULO  viveram num moinho de propriedade  da família  dele. RITA 
continuou a cuidar de seus pais ao mesmo tempo que assistia o marido 

e  trabalhava nas lidas agrícolas. 
 

  
Paulo também  ajudou  RITA a resistir, permitindo-lhe harmonizar suas 
obrigações  de esposa com outra série  de atividades  caritativas  com as 

pessoas da comunidade cristã. 
 

 
O marido de RITA  foi descrito como " dado às  armas,  à bebida, sensual e 
pouco bom cristão ". As monjas,  em breve relato o qualificam como tendo 

costumes  rudes, mas a amabilidade de RITA,  mudou seu caráter  e " viveu 
com ele  em boa concórdia ". Ele teve a humildade de mudar. 

Alguns autores,  baseando-se  numa frase do sarcófago  que encerra as 
relíquias  da Santa,  afirmam  que o sacrifício  de RITA não  foi 
útil  somente  ao seu marido, mas ainda a todo o vale. 

 
CÁSSIA  

 



Cássia ,   juntamente com outros territórios,  fora anexada  aos domínios  da 

Igreja Romana, que enviava governadores seus, mas enquanto o papa 
Gregorio XI estava em Avinhão, os Gibelinos de Cássia, inimigos do governo 

pontifício,  chamaram Tomás  de Cheavano, que acusou com seus partidários. 
  Não  satisfeitos  em expulsar o governador  e os outros oficiais  da 
cúria  Romana, eles ainda cometeram graves delitos: devastação  do 

país,  homicídios e  incêndios. 
 

  Parece que Paulo Fernando foi um dos mais exaltados  e que 
Roccaporena   esteve sujeita, durante algum tempo, às  suas ameaças  e 
opressões.  Após  cerca de três  anos de um  domínio  que mais  podemos 

chamar de pilhagem,  os rebeldes se submeteram de novo  ao Pontífice  e 
foram perdoados. 

 
 
Uma vez amansado o lobo, toda a povoação  respirou em paz  . Assim se 

explica a citação  de vários  historiadores  sobre os Mancini . Os pais de Rita e 
ela própria,   foram chamados,   os conciliadores de Jesus Cristo. 

 
A graça  divina  triunfava,  Paulo sinceramente  arrependido,  caiu a seus 
pés  e, cobrindo  de beijos e lágrimas  suas piedosas mãos,  lhe disse 

soluçando: " Perdoa-me,  Rita,  fui indigno de ti, mas  tudo isso terminou. Os 
pensamentos de ódio  e de vingança  se desvaneciam no coração  de Paulo. 

Parece que finalmente se lembrou dos ensinamentos que teve na infância .  
 
NASCEM OS FILHOS 

 
RITA deu à  luz a um lindo bebê,  João  Tiago  ou Tiago Antonio.  Dois anos 

mais tarde, nasceu o segundo filho,  Paulo Maria. 
 
Paulo Fernandes  trocou a arrogância  pela doçura,  a aspereza pelo 

amor,  esbanjando carinho por seus filhos e por sua esposa. Isto, porém, 
não  aconteceu a seus antigos amigos  e inimigos. 

 
( Os pais de Rita morreram quando os meninos  estavam com 10 e 12 anos). 
 

RITA juntamente com os filhos visitava os enfermos e levava-lhes o consolo na 
dor, socorria os pobres com os auxílios da caridade, e a cada dia sua piedade 

colocava-a mais próxima  de Deus.  
 
MORTE DO ESPOSO  

 
Após  18 anos de casamento,  RITA recebeu uma notícia  muito triste . Seu 

marido havia sido assassinado  próximo de sua casa. Não se sabe se essa 
morte foi o resultado  de uma briga política,  consequência  de uma 
briga  ocasional,  ou uma vingança.  Alguns biógrafos   suspeitam  que 

ele  não  se defendeu, pois estava desarmado,  foi à  traição.  RITA   sofreu 
muito pois vivia  a melhor fase do seu casamento após  a conversão do marido. 

 
MORTE DE SEUS FILHOS  



 

A dor dessa mulher não  se findou com a morte do marido.  O perdão  aos 
assassinos não  pôs  um ponto final. Nem as missas oferecidas e o luto de 

muitos dias. 
 
 RITA observou que seus filhos confabulavam entre si,  pela vingança do seu 

pai, com a morte dos assassinos, cujos nomes eram conhecidos  entre a 
vizinhança.  

 
Era a lei da vendeta,  frequentíssima  em Cássia   por aquelas datas, a ponto 
de ser a preocupação  mais urgente  das autoridades.  RITA temia que seus 

filhos fossem condenados  à  morte ao se tornarem assassinos. Os filhos de 
RITA haviam herdado um grande amor e respeito por seu pai Paolo. 

 
RITA  tentava aproximá-los  de Deus, mas à  medida que cresciam, crescia 
também  o desejo da vingança  incentivado  por parentes do pai Mancini. 

 
Conforme relato das monjas  de Cássia, RITA oferecia a Deus a vida de seus 

únicos  filhos, depois de muito rezar  e pedir para tirar  o ódio  do 
coração  deles. 
 

 Uma epidemia  assolou a Europa  meses depois  e seus dois filhos entregaram 
sua alma a Deus, após  a mãe  ter conseguido  que eles perdoassem os 

assassinos  do pai. O consolo de RITA  é  que  o marido  e os dois 
filhos  estavam ao lado de Deus. 
 

SOLIDÃO  DE RITA 
 

RITA viveu uma grande solidão  orando em casa, teve tempo para agir como 
pacificadora  entre as famílias, atender aos pobres e aos enfermos,  ensinar 
catecismo às  crianças,  suspirando  cada dia mais por consagrar-se ao 

Senhor  na clausura.   
 

As monjas agostinianas de Cássia  negaram-se por três  vezes a recebê-la, 
alegando  que não  era costume  admitir viúvas. 
 

A família  Mancini indignou-se gravemente contra RITA,  por ela 
não  querer  revelar o nome do assassino  de Paolo. Ela foi obrigada a deixar a 

casa  familiar em Roccaporena,  seus bens  herdados  do marido  e de seus 
pais para instalar-se em outra casa nos arredores da aldeia.  
 

Podemos imaginar a dor ao ver -se abandonada e desprezada por ter 
concedido o perdão  ao  autor  ou autores do vil  assassinato. 

 
NOVA RESIDÊNCIA  DE RITA 
 

Nessa segunda casa, existia uma capela, onde  se celebrou posteriormente  o 
processo de beatificação.   

 



RITA tinha 32 anos e pensava em entrar para o convento.  Existe uma 

montanha  de mais de 100 metros de altura, com uma ponta de Rocha no 
cume, nas cercanias de Roccaporena,  o Schioppo, na qual se edificou uma 

capelinha, onde a viúva  ia pedir o consolo de Deus. Nas piores 
circunstâncias,  RITA considerou-se amada por Deus. RITA continuava visitar 
os enfermos e  ajudar os pobres. Costumava  orar durante horas em uma gruta 

perto de sua casa. 
  

SANTA RITA TORNA-SE MONJA AGOSTINIANA 
 
RITA não  era aceita no mosteiro, pois era viúva de um marido assassinado em 

um mundo  de ódios  e de vinganças.  As monjas não  queriam que isto 
interferisse na paz do Mosteiro.   

 
Outros pesquisadores, encontraram recentemente  nos arquivos do Mosteiro  a 
presença de uma monja  chamada Catarina Mancini; em virtude do nome,  eles 

acham que ela podia ser irmã  ou parente próxima  do assassinado,  por fim 
RITA foi aceita no Mosteiro.  

 
Entrou no Mosteiro aos 36 anos, por intercessão  de São  João  Batista, Santo 
Agostinho e São  Nicolau de Tolentino. Conforme relatos,  RITA foi 

milagrosamente transportada para o convento por estes três  Santos. 
 

É  provável  que a reconciliação  com a família  do seu marido se tenha 
realizado antes de 1417, data de sua  entrada no convento.  
 

O TALO SECO DA VIDEIRA  
 

Alguns biógrafos  falam- nos da videira e das uvas de Santa Rita. 
A madre superiora ordenou-lhe para provar-lhe obediência,  regar um talo seco. 
Com o tempo converteu-se em uma linda videira. Todos os anos enviavam 

uvas dessa videira para o Papa  e também  o vinho dessa parreira, serviu 
às  monjas para a celebração  da Eucaristia. 

 
No mosteiro abraçou- se  à pobreza  como São  Francisco de Assis, doando 
aos outros tudo quanto possuía.  

 
  RITA, ESTIGMATIZADA  POR DEUS 

 
RITA pôs- se a orar diante da imagem de Cristo crucificado,  que era 
conservado no coro inferior do convento. Queria sofrer as dores de 

Cristo,  quando um espinho da coroa  do crucificado  lhe cravou na fronte. A 
dor foi intensa e a ferida permaneceu durante os últimos  15 anos  da sua vida. 

Somente uma vez ela pediu a Deus que a libertasse  daquela ferida para poder 
peregrinar a Roma com as demais religiosas. O pedido foi concedido.  
 

Conforme testemunho das irmãs,  recebeu o sacramento da Unção  dos 
enfermos  com fervor e se despediu delas, dizendo: "Adeus madre e minhas 

irmãs,  fiquem em paz". Os sinos de Cássia  tocaram sozinhos funebremente. 
 



O MILAGRE  DA ROSA E DOS FIGOS 

 
" Estando  enferma,  de cama, foi visitada por uma parente  sua,  que lhe 

perguntou se queria algo. RITA disse-lhe que queria uma rosa  de seu jardim 
de Roccaporena. Era inverno,  a parente achou que RITA delirava,  mas foi e 
encontrou a rosa fresca e colorida. A rosa passou de mão  em mão  no 

convento. A rosa exalava uma fragrância  que se espalhou pelo convento. 
 

Mais tarde pediu-lhe que lhe trouxesse de seu pomar dois figos. Os figos foram 
encontrados  na figueira em pleno inverno, lindos  e frescos. Colheu-os e 
entregou à  RITA no convento.  

 
Recordando esse prodígio,  os religiosos  agostinianos benziam todos os anos 

as Rosas da festa da Santa. Seus devotos  bebem-nas por infusão  ou 
conservam-nas com fervor.  Os devotos com as rosas nas mãos  pedem para 
que sejam abençoados  no dia de sua festa.  A Rosas   abençoadas  podem 

obter os favores do céu.  
 

No processo de beatificação,  várias  testemunhas asseguraram que, os sinos 
da igreja tocaram sozinhos  como em sua morte. Os milagres de Santa Rita 
são  muitos e estão  narrados em muitos livros de sua biografia. 

 
CANONIZAÇÃO  DA SANTA RITA 

 
Após  o estudo dos  muitos milagres e das virtudes da bem - aventurada RITA, 
ela foi canonizada  por Leão  XIII em 24/05/1900. 

 
A comunidade foi convidada para fazer um coro na glorificação  da alma 

daquela que viveu e morreu  na santidade...A morte de RITA foi acompanhada 
de muitos milagres. 
Na cela onde ela faleceu,  apareceu uma luz de grande esplendor  e um 

perfume especial  se fez sentir em todo o Mosteiro, e a ferida do espinho, antes 
com aspecto repugnante  tornou- se brilhante, limpa, cor de rubi. 

 
Fonte de pesquisa :  livro -   A vida de Santa Rita - Coleção  Dom e Graça  do 
autor  Jesús Álvarez Maestro - pertencente à  Ordem dos 

Agostinianos  Recoletos. Especialista em Pedagogia,  é  autor de diversos 
livros nas áreas de Teologia,  Catequese e Espiritualidade.  Tradução  de Paulo 

F. Valério  -  Edições  Paulinas.  
 
Livro - Santa Rita de Cássia  - autor  Mons. Luís  De Marchi - tradução  de 

Lydia C.F. Fonseca - Editora  Paulus 
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