NOVENA A SANTA RITA
PRIMEIRO DIA
Vaidade das Coisas do Mundo
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Prostrado diante de vós, gloriosa protetora Santa Rita, meu ânimo se inflama de esperanças maiores ao invocar-vos
como Padroeira dos Casos Desesperados. Vós que compreendendo de modo perfeito a expressão evangélica
felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus (Lc. 6,20), vos despojastes de tudo, separai meu coração dos
falsos bens deste mundo, que procuram domina-lo. Fazei que, incessantemente e com firmeza de propósito, eu
medite as palavras do Divino Mestre: Que adianta ao homem ganhar todo o mundo, se depois perde sua alma?
(Mt. 15,26)
Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.
V – Rogai por nós, ó Santa Rita.
R – Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
OREMOS
Ó Deus, que vos dignastes infundir em Santa Rita a graça de amar os próprios inimigos e de carregar na fonte os
sinais de vossa caridade e paixão, concedei-nos, vos pedimos, por seu mérito e intercessão, perdoar os nossos
inimigos e meditar os sofrimentos de vossa paixão, de modo a obter os prêmios prometidos aos mansos e àqueles
que sofrem.
PROPÓSITO: Com a intercessão de Santa Rita, farei de tudo para libertar-me do apego à vaidade.
SEGUNDO DIA
Perseverança na Virtude
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Não basta andar pelo caminho do bem, se não formos perseverantes, ó gloriosa protetora Santa Rita. Vós que fostes
modelo de constância cristã no praticar a virtude, pedi para mim a força de sempre progredir no exercício do mais
integro comportamento, o que prometo empreender com a graça de Deus.
Que eu espelhe a via dos justos, que é como a luz da aurora, que aumenta em claridade até a plena luz do dia
(Prov. 4,18) e conserve impresso em meu ânimo a sentença do Divino Mestre: Aquele que perseverar, conseguirá a
eterna salvação (Mt. 10,22).
Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.
V – Rogai por nós, ó Santa Rita.
R – Para que sejamos dignos das promessas de Cristo
OREMOS
Ó Deus que vos dignastes infundir em Santa Rita a graça de amar...
PROPÓSITO: Sempre rezarei, especialmente na hora da Santa Comunhão, para que Deus me conceda a
perseverança final.
TERCEIRO DIA
Triunfo sobre o Respeito Humano
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ó minha gloriosa protetora Santa Rita, eu sei que é necessário desprezar os insultos e os deboches do ímpio, que de
tudo se aproveita para atrais seguidores nos caminhos da perversidade (At. 20,30). Venha em meu socorro a vossa
proteção para que eu saiba imitar-vos no desprezo de toda a zombaria, repetindo com o Apóstolo: Não me
envergonho do Evangelho (Rm. 1,16)
Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.
V – Rogai por nós, ó Santa Rita.
R – Para que sejamos dignos das promessas de Cristo
OREMOS
Ó Deus que vos dignastes infundir em Santa Rita a graça de amar...
PROPÓSITO: Estarei sempre atento para não me preocupar com os julgamentos alheios e não guardar
ressentimentos.
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QUARTO DIA
Espírito de Paciência
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ó gloriosa protetora Santa Rita, milagre de resignação nas mais duras provas, quantas amarguras entristecem os
meus dias, sem dar-me um momento de paz! Por isso, sinto necessidade especial de vós: dignai-vos suplicar para
que eu aceite de boa vontade as disposições do Pai celeste que nas provações prova as almas eleitas, assim como
no fogo se experimenta o ouro (Eclo. 2,5). Alivie-me, no meio das contínuas angústias, o ensinamento do Redentor:
É pela perseverança que ganhareis a vida (Lc. 21,19).
Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.
V – Rogai por nós, ó Santa Rita.
R – Para que sejamos dignos das promessas de Cristo
OREMOS
Ó Deus que vos dignastes infundir em Santa Rita a graça de amar...
PROPÓSITO: Em meio às provações procurarei sempre aceitar a vontade de Deus e em tudo buscar meu proveito
espiritual.
QUINTO DIA
Mortificação dos Sentidos
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Fazei-me imitar vossa vida, ó gloriosa protetora Santa Rita, pois, apesar de serdes um anjo de inocência,
dominastes vossa carne com as mais dolorosas penitencias. Arrependido, me acuso de usar de mil delicadezas com
meus sentidos, deles afastando o menor sofrimento. Está escrito: “mortificai os vossos sentidos” (Cl. 3,5). Daí-me,
por caridade, a força de corrigir este indigno comportamento e fazer minhas, seguindo vosso exemplo, as palavras
de São Paulo: Trato durante o meu corpo e o mantenho submisso (1Cr. 9,27).
Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.
V – Rogai por nós, ó Santa Rita.
R – Para que sejamos dignos das promessas de Cristo
OREMOS
Ó Deus que vos dignastes infundir em Santa Rita a graça de amar...
PROPÓSITO: Aceitarei a provação dos sofrimentos como penitencia pelos meus pecados.
SEXTO DIA
Fortaleza Cristã
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
As maiores virtudes, que exercitastes sem cansaço, ó gloriosa protetora Santa Rita, alimentaram em vós aquela
fortaleza moral, que é baluarte poderosa no qual o justo encontra segurança (Prov. 18,10). Quantas ameaças e
quantas seduções do inimigo para vencer-vos! Mas, sempre confiando em Deus, alcançastes a vitória. Tende,
portanto, compaixão de mim, que com freqüência cede ao peso das minhas fraquezas, e fazei-me recordar que toda
a força e toda a coragem vêm do céu (1 Mac. 3,19).
Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.
V – Rogai por nós, ó Santa Rita.
R – Para que sejamos dignos das promessas de Cristo
OREMOS
Ó Deus que vos dignastes infundir em Santa Rita a graça de amar...
PROPÓSITO: Permanecerei sempre firme no meio das provações desta vida, tendo a certeza de tudo superar e
num dia colher a coroa da vitória.
SÉTIMO DIA
Espírito de Oração
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Sabemos bem, ó gloriosa protetora Santa Rita, que desde a mais tenra infância saboreastes as mais profundas
alegrias na oração. Ela foi para vós como uma escada mística pela qual subir à mais alta santidade e,
frequentemente, experimentar o significado destas sublimes expressões: A oração de quem se humilha penetrará
nas nuvens e não retornará enquanto o Altíssimo não lhe voltar o olhar (Eclo. 35,12).
Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.
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V – Rogai por nós, ó Santa Rita.
R – Para que sejamos dignos das promessas de Cristo
OREMOS
Ó Deus que vos dignastes infundir em Santa Rita a graça de amar...
PROPÓSITO: Procurarei nunca deixar de lado minhas orações costumeiras e viver sempre em Espírito de oração.
OITAVO DIA
Prática da Humildade
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Gloriosa protetora Santa Rita, contemplai com os olhos benignos este pobre coração que, muitas vezes, vencido
pelas muitas e naturais misérias que lhe são próprias (Jó 16,1), cai vítima do orgulho. Com todo o arrependimento
pelas minhas quedas vos suplico de abater a soberba que até hoje me dominou, e fortalecer em mim o ensinamento
da Eterna Sabedoria: Se não vos tornardes humildes, não entrareis no Reino dos Céus. (Mt. 18,3)
Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.
V – Rogai por nós, ó Santa Rita.
R – Para que sejamos dignos das promessas de Cristo
OREMOS
Ó Deus que vos dignastes infundir em Santa Rita a graça de amar...
PROPÓSITO: Controlarei em mim os estímulos de orgulhos que me dominam para obter de Deus o maior número
de graças.
NONO DIA
Recompensa na outra Vida
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Porque fostes humilde, gloriosa protetora Santa Rita, recebestes em vossa fronte a coroa eterna da verdade
exaltação, conforme as promessas do Filho de Deus: Quem se humilha será exaltado (Lc. 16,11). Possa também eu,
com mais alento e entusiasmo seguir as pegadas que vós deixastes na estrada do céu. Que seja fruto das ardentes
súplicas que nestes dias vos dirigi do mais íntimo do coração, para poder merecer o esperado convite divino: Já que
foste fiel sobre o pouco, eu te constituirei sobre muito; entra na alegria do teu Senhor! (Mt. 25,21).
Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.
V – Rogai por nós, ó Santa Rita.
R – Para que sejamos dignos das promessas de Cristo
OREMOS
Ó Deus que vos dignastes infundir em Santa Rita a graça de amar...
PROPÓSITO: Decidirei colocar em prática os propósitos feitos nesta Novena, para ser menos indigno do Reino
do Céu.
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