NOVENA

Santa Rita de Cássia

1. CANTO INICIAL
2. ORAÇÃO E MEDITAÇÃO DO DIA
(Feita por um leitor)
3. ORAÇÃO À SANTA RITA (Nº 1 LIVRO DE CANTICOS – pg 204)
(Padre convida todos a rezarem juntos)

Excelsa protetora, ó gloriosa Santa Rita de Cássia, remédio para
todas as aflições, baixai sobre os meus padecimentos o vosso
olhar pleno de misericórdia! Em honra do Sacratíssimo Sangue de
Nosso Senhor Jesus Cristo, em memória do espinho que tiveste
na fronte e da chaga que nela pacientemente sofrestes, com o
mais humilde recolhimento rogo-vos interceder por mim junto
de vosso Divino Esposo, para que me seja dada a graça que nesta
angustia vos imploro.

Aqui cada um pedirá o que deseja alcançar, que deve ser sempre coisa que
convenha à glória de Deus e à salvação de sua alma.(silêncio)

Milagrosa Santa Rita de Cássia, rogai por mim, favorecei minha
suplica, vós que resolveis todas as dificuldades, que sois a Santa
“advogada dos impossíveis”, que por vossas sublimes virtudes
tudo conseguis em nosso beneficio; descei um olhar generoso a
esta aflita criatura que recorre à vossa piedade. Ajudai-me,
patrocinai minha causa, dai-me remédio e amparo nas minhas
aflições; socorrei-me e defendei-me em todos os perigos da alma
e do corpo!
Amém!

4. COROA DE SANTA RITA (Todos sentados)
(Nº 10 LIVRO DE CANTICOS – pg206)
(Feita por um(a) devoto(a))
Rezaremos 22 Ave Marias , correspondente às 22 contas do rosário de Santa
Rita;

Iniciemos:
Pai Nosso, ...
• Rezemos as 3 primeiras Ave Marias , em reverência às três
disciplinas diárias da Santa;
Ave Maria ... (3X)
• Agora rezemos 4 Ave Marias, em memória dos 4 anos em que
foi milagrosamente sustentada com o Santíssimo Sacramento;
Ave Maria ... (4X)
• Rezemos ainda 15 Ave Marias, lembrando os 15 anos em que
sofreu com o espinho na testa.
Ave Maria ... (15X)
(Ao final da coroa)
Rezemos juntos
Todos: Santa Milagrosa de Deus estimada ,
sede minha protetora Rita bem aventurada!

5. LADAINHA DE SANTA RITA (Todos de Joelhos)
(Nº11 LIVRO DE CANTICOS pg 206)
(Feita por um ministro)
Senhor compadecei-vos de nós!
Senhor compadecei-vos de nós!
Cristo compadecei-vos de nós!
Cristo compadecei-vos de nós!
Senhor compadecei-vos de nós!
Senhor compadecei-vos de nós!
Cristo ouvi-nos! / Cristo ouvi-nos!
Cristo escutai-nos! / Cristo escutai-nos!
Pai celestial, que sois 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 da caridade,
Rogai por nós!
Santa Rita Serafim inflamado de 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 auxilio 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 suplica!
Pelas particulares consolações que gozou a vossa alma,
Amparai esta suplica!
Pela cruz de um marido incompatível,
Amparai esta suplica!
Pelas dores crudelíssimas que sofrestes em vossa fronte,
Amparai esta suplica!
Por todas vossas tribulações,
Amparai esta suplica!
Pela vossa vida paciente, penitente e solitária,
Amparai esta suplica!
Vós cujo coração foi um trono de majestade divina,
Amparai esta suplica!
Vós que sendo uma criatura terrena, pareceis um querubim celeste,
Amparai esta suplica!
Vós que recebestes o poder de triunfar dos impossíveis,
Amparai esta suplica!
Vós que tudo podeis junto de Jesus e Maria,
Amparai esta suplica!
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo.
Perdoai-nos, Senhor!
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo.
Ouvi-nos, Senhor!
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo.
Tende misericórdia de nós!
Leitor: Assinalastes, Senhor, a tua serva Rita.
Todos: Com o sinal de tua caridade e paixão.

6. ORAÇÃO (Nº2 LIVRO DE CANTICOS pg 204)

(Feita somente pelo Padre)

OREMOS,

Ó Deus, nosso Pai, Santa Rita correspondeu plenamente às
vossas graças e imitou de tal modo Vosso Filho, no perdão e
no amor aos inimigos, que mereceu trazer em seu coração e
em sua fronte os sinais da paixão.
Concedei-nos, por sua intercessão e exemplo, amemos a vós,
de todo coração e aos irmãos com a mais perfeita caridade, a
fim de recebermos, um dia a recompensa prometida no
Evangelho.
Por Cristo, Nosso Senhor.
Amém!

7. BENÇÃO DO DIA

