
Nos passos de saNta rita de cÁssia



coleção Nos passos dos saNTos

• Nos passos de santo Antônio, Luiz alexandre solano rossi  
• Nos passos de santa Rita de Cássia, Luiz alexandre solano rossi   
      



Luiz aLexaNdre soLaNo rossi

Nos passos
de saNta rita

de cÁssia



© pauLus – 2013
 Rua Francisco Cruz, 229 • 04117-091 • São Paulo (Brasil)
 Fax (11) 5579-3627 • Tel. (11) 5087-3700
 www.paulus.com.br • editorial@paulus.com.br

 ISBN 978-85-349-3784-9

Direção editorial: Claudiano Avelino dos Santos
Assistente editorial: Jacqueline Mendes Fontes
Revisão: Cícera Gabriela Sousa Bezerra
 Renan Abreu
 Iranildo Bezerra Lopes
Diagramação: Dirlene França Nobre da Silva
Capa: Marcelo Campanhã
Impressão e acabamento: PAULUS

1ª edição, 2013

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Rossi, Luiz Alexandre Solano
Nos passos de Santa Rita de Cássia / Luiz Alexandre Solano Rossi. — São Paulo: 
Paulus, 2013. — (Coleção Nos passos dos santos)

Bibliografia.
ISBN 978-85-349-3784-9

1. Espiritualidade 2. Orações 3. Rita de Cássia, Santa, 1381-1457 4. Santas 
cristãs - Biografia I. Título. II. Série.

13-10619 CDD-282.092

Índices para catálogo sistemático:
1. Santas: Igreja Católica: Biografia e orações 282.092



— 5 —

apreseNTação

Um dos biógrafos de Rita, frade Agostinho Cavalluci, 
anotou com precisão e beleza admirável: “A oração de 
Rita era tão agradável a Deus, que ela obtinha tudo o 
que pedia”. Santa Rita, conhecida como a santa dos casos 
impossíveis, faz com que, diante dos nossos limites, di-
ficuldades, tristezas, tragédias, mágoas, desacertos e im-
possibilidades, olhemos para ela, a fim de encontrarmos 
as respostas que tanto procurávamos. Em meio aos pro-
blemas da vida, podemos escolher um bom lugar para 
ficar, ou seja, no coração terno e materno de Santa Rita, 
a santa que age na impossibilidade para trazer a bênção 
de Deus a cada um de nós. 

Considero Rita um dom de Deus para a Igreja. No 
entanto, é preciso salientar que todo dom é comunitá-
rio. Nesse sentido, precisamos afugentar todo e qualquer 
sentimento de narcisismo cristão. Tudo o que somos e 
temos é dado por Deus e, por isso, não pertence a nós, 
mas à comunidade, isto é, ao Corpo de Cristo. Rita é mo-
delo exemplar de alguém que não se economizou para 
Deus. Dedicou sua vida, seu tempo, sua saúde, seus dons 
e competências para tornar a Igreja e o mundo melhores. 
Era completamente de Deus!

Além disso, dom também significa serviço. Somos 
abençoados por Deus para que a bênção alcance outras 
pessoas. Exatamente por isso não podemos sonegar aos 
demais aquilo que Deus nos concedeu.

Parece-me que Rita foi vocacionada para a santida-
de. Ela, do início ao fim de sua vida, trazia as marcas da 
presença de Deus. A santidade dela foi marcada pela co-
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tidianidade. Rita, insistentemente, nos faz perceber que 
Deus se revela a nós no dia a dia. Vivenciamos nossas ex-
periências com Deus nos locais mais comuns possíveis: 
na família, na escola, no trabalho, no encontro com os 
amigos etc. Ela seguia seu caminho com as palavras do 
apóstolo Paulo bem gravadas em seu coração: “os olhos 
jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, e os corações 
jamais sentiram o que preparei para você” (1Cor 2,9).

Nos passos de Santa Rita de Cássia coloca você diante 
de uma experiência espetacular. Durante 30 dias, você 
terá a oportunidade de conhecer e viver de perto o co-
tidiano de uma discípula e missionária de Jesus. Cada 
dia, você perceberá a maneira pela qual Deus falava com 
Santa Rita e, também, as múltiplas maneiras como ela 
fala conosco. Nela, encontramos um modelo de vida. 
Convido-o, portanto, a seguir os seus passos. Porém, não 
seja como aqueles que a seguem a distância. Aproxime-
-se e seja um daqueles que é presenteado com a rosa de 
Santa Rita. 


