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Santa Rita
◦ Nome: Margherita Lotti (Santa Rita)

◦ Nascimento: 1381 em Roccaporena, Itália

◦ Venerada por ser a Santa das Causas 
Impossíveis

◦ Desde jovem, tinha intenção de ser religiosa;

◦ No entanto seguiu a vontade dos pais e casou-se 
com um jovem de família nobre e temperamento 
violento;

◦ Depois de 18 anos de relacionamento, o marido foi 
assassinado. Rita, viúva, perdoou os assassinos. 
Porém, crescia em seus filhos o desejo de 
vingança. Rita pediu que Deus os levasse, pois 
seria melhor que outra tragédia. Assim, perdeu os 
filhos.



Santa Rita
◦ Foi negada três vezes no Convento das religiosas Agostinianas 

da cidade, por não ser virgem;

◦ Uma noite, enquanto rezava, ouviu três batidas violentas em 

sua porta e uma voz que dizia: “Rita! Rita!”. Abriu a porta e viu 

em sua frente três Santos. Os mensageiros fizeram-na entrar 

no Convento, apesar das portas estarem fechadas, deixaram 

Rita de Cássia em um dos claustros e desapareceram; 

◦ A superiora ficou fascinada com essa manifestação Divina e as 

religiosas decidiram por unanimidade que a viúva fosse 

recebida; 

◦ A partir desse dia, Rita começou a trabalhar para realizar seus 

desejos.



O milagre da videira

◦ Em dúvida se a vocação de Rita era 

verdadeira, a superiora mandou-a regar um 

pedaço de madeira seca que estava no jardim 

do convento;

◦ Ela deveria fazer isso por um ano e Rita 

cumpria a tarefa com simplicidade, paciência e 

amor;

◦ Santa Rita nunca questionou essa tarefa diária 

de obediência, embora muitas das freiras no 

convento riram e zombaram dela;

◦ Depois de um ano, para a surpresa de todos, o 

galho se transformou em uma videira, que dá 

uvas até hoje;
A videira ainda está crescendo em 

seu convento a mais de 700 anos. 



O milagre das rosas

◦ Em um certo dia uma parente foi visitá-la. Rita 

agradeceu a visita e ao se despedir pediu que lhe 

trouxesse algumas rosas do jardim; 

◦ Como era inverno e não tinha rosas, pensaram que 

Rita estava delirando e sua visitante não ligou para 

seu pedido; 

◦ Como para voltar para casa teria que passar pelo 

jardim, olhou e se surpreendeu ao contemplar 

quatro lindas rosas que se abriram entre os ramos 

secos; 

◦ Admirada do prodígio, entrou no jardim, colheu as 

flores e as levou ao Convento de Cássia.



◦ Morte: 22 de maio de 1457 (76 anos) em 

Cássia, Itália;

◦ Não existem livros, cartas ou diários escritos por 

Santa Rita. A sua mensagem provém de sua 

vida simples e heroica; 

Deixa um legado importante a todas as 

pessoas:

 À mulher: liberdade de ser ela mesma, de 

defender a própria dignidade e a de quem 

é mais fraco;

 Aos pais: coerência, confiança, oração;

 Aos jovens: esperança, obediência, 

generosidade;

 À quem sofre: proximidade a Deus, 

compaixão;

 À todas as pessoas: paz universal.
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Santa Luzia

◦ Nome: Lúcia de Siracusa (Santa Luzia)

◦ Nascimento: ano de 283 em Siracusa

◦ Venerada pelos católicos como virgem e 

mártir cristã;

◦ Conhecida também como protetora dos 

olhos e padroeira dos oftalmologistas e 

daqueles com problemas de visão;

◦ Tinha pais nobres e cristãos. O pai, Lucio, 

faleceu quando Luzia era muito pequena. 

Sua mãe, Eutíquia, a educou.

◦ Queria consagrar sua vida a Deus e fazer 

voto de castidade e fidelidade a Jesus;



Santa Luzia
◦ Porém Luzia tinha um pretendente para casamento que não 

se conformou com a decisão da amada e a denunciou ao 
Governador Pascásio, acusando-a de ser cristã;

◦ Foi julgada e condenada;

◦ O imperador Diocleciano mandou jogá-la em uma casa de 
prostituição. Nenhum dos homens conseguia levantar Luzia 
do chão;

◦ Jogaram sobre ela resina e azeite fervendo, mas nada 
aconteceu à jovem;

◦ Continuaram com o seu martírio e lhe arrancaram os olhos, 
mas logo nasceram novos. Daí vem a devoção a Santa 
Luzia como protetora dos olhos;

◦ Por fim, deceparam sua cabeça no momento em que dizia: 
“Adoro a um só Deus verdadeiro, e a ele prometi amor e 
fidelidade”. 



Milagre de Santa Luzia

◦ Eutíquia sofria de uma forte hemorragia. Procurou 

vários médicos e nenhum, porém, conseguiu curá-la. 

◦ Após ler o evangelho, Luzia, emocionada, propôs a sua 

mãe tocar no tumulo de Santa Ágata e ela concordou.

◦ Quando sua mãe foi para o tumulo, Santa Ágata 

apareceu para Luzia e lhe disse:

◦ “Luzia minha irmã, porque pedes a mim o que você 

mesma pode conseguir para sua mãe? Tua mãe já foi 

curada pela tua fé. E assim como a cidade de Catania 

foi beatificada por mim, assim também por seu meio, 

será salva a cidade de Siracusa”. 

◦ Então, Luzia disse à mãe: Pela intercessão de S. 

Ágata, Jesus te curou. Nesse momento sua mãe sentiu 

que as forças lhe voltavam ao corpo e ficou curada.



◦ Morte: 13 de dezembro de 304 em 

Siracusa;

◦ Não existem registros de cartas, livros ou 

diários escritos por Santa Luzia.

 Luzia mostra ser um grande 

exemplo de fé e superação e sua 

história de vida inspira todas as 

pessoas;

 Ela deixa para os dias atuais 

lições de aceitação, fé, 

superação, amor e esperança.


