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RESUMO: Na presente comunicação objetivamos analisar a Instituição católica em Maringá – PR, 

mais especificamente a Paróquia Santa Rita de Cássia.Esta analise será feita por dois motivos,primeiro 

devido ao fato desta ter somente dez anos de existência e possuir um grande número de fiéis, segundo 

que nesta Instituição há o culto a Novena de Santa Rita de Cássia, no qual são feitas orações e pedidos 

de várias outras pessoas de toda Maringá e região. 
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A importância de estudar a devoção na paróquia Santa Rita de Cássia em Maringá 

pode ser avaliada por dois pontos importantes: o primeiro é devido ao fato desta ter somente 

dez anos de existência, além de possuir um grande número de fiéis localizados em toda 

Maringá e região. Já o segundo justifica-se, pois nesta Instituição há o culto a essa santa, 

especificamente a Novena a Santa Rita de Cássia, na qual são feitas orações e pedidos de 

várias pessoas daquela localidade. Esses pedidos são expressos em intenções depositadas em 

uma urna localizada na paróquia; são orações direcionadas a santa dos desesperados, e seus 

fiéis levam rosas no dia da novena.  

De acordo com Andrade
ii
 (2008) a Religiosidade Católica é um complexo de 

manifestações realizadas que envolvem o culto aos santos, tanto oficiais quanto não oficiais. 

Segundo a pesquisadora o fiel utiliza-se de meios compostos por uma religião oficial, a Igreja 

Católica, sem sentir-se constrangido. Ainda segundo a autora, a Religiosidade Católica se 

expressa pelos devotos por meio de orações, novenas, peregrinações, celebrações de missas de 

santos não oficiais dentro da Igreja Católica. Nota-se assim que estudar o culto a Santa Rita 

de Cássia em Maringá propicia um levantamento de uma manifestação de caráter de 

Religiosidade Católica.  

Por sua vez, Andrade
iii

 (2002) afirma que essa religiosidade Católica revigorou-se a 

partir do Concílio do Vaticano II, no qual houve uma abertura da Instituição Religiosa em 

relação aos fiéis. A partir dessa abertura a Igreja católica permitiu que as comunidades 

participassem da paróquia, trazendo assim o fiel para dentro desta, mesmo cada devoto 
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possuindo seus costumes e suas tradições em relação ao culto aos santos. Após isso houve 

uma adaptação na liturgia católica brasileira, no que se refere ao culto aos santos tais como 

novenas, procissões, peregrinações. Todas essas atividades, hoje no Brasil, fazem parte de 

uma religiosidade Católica.  

Contudo, as duas pesquisadoras ressaltam essa religiosidade católica faz parte de um 

grupo de manifestações religiosas realizadas objetivando cultuar os santos, independente de 

sua oficialização. Dentro dessa perspectiva, analisar o culto a Santa Rita de Cássia na 

paróquia de mesmo nome na cidade de Maringá-PR é demonstrar como esse culto é 

trabalhado dentro dela, verificando as manifestações que os fiéis passam quando exaltam seu 

santo padroeiro.  

Dentro dos objetivos que propomos, desenvolveremos nosso trabalho de pesquisa 

com base em fontes de pesquisa participante, ou seja, uma pesquisa de campo, no que diz 

respeito às atividades relacionadas ao culto à santa dos desesperados. Houve um trabalho de 

campo dentro da novena de Santa Rita de Cássia. Com o objetivo de vivenciar a relação do 

homem com o sagrado, isto é, como o devoto lida com a situação de ir em busca da cura.  

De acordo com Velho
iv

 (1980), o ato de ir para outra sociedade e/ou cultura não 

transforma o pesquisador em uma “tabula rasa”. Para ele, apesar do estranhamento de culturas 

ser normal, o trabalho de campo deve ser bem elaborado para que não haja uma reação 

preconceituosa de espanto diante do inusitado. O estudante diminuirá seu preconceito a 

respeito de outras culturas a partir do momento que ele tiver acesso à bibliografia já 

mencionada, ou ao tomar conhecimento da etnografia de culturas das mais diversificadas. 

Somente assim, ele estará preparado para fazer uma pesquisa de observação participante.  

Sendo assim, nota-se a importância da observação participante no sentido de 

vivenciar o sagrado junto ao fiel e analisar o que ele está passando. Perceber como toda 

aquela gama de fiéis lida com a fé, com seus pedidos e suas orações no dia da novena santa 

traz, ao participante, um grande enriquecimento no sentido de fontes.  

Para Proença
v
 (2008) a observação participante faz com que o pesquisador vivencie, 

pessoalmente, o evento de sua análise para melhor entendê-lo, percebendo e agindo 

diligentemente de acordo com as suas interpretações daquele mundo, e participando das 

relações sociais existentes naquele evento, procurando, assim, entender as ações do contexto 

da situação observada. O autor ainda assevera que o pesquisador, o qual trabalha com a 

observação participante, deve se tornar parte de um mundo que outras pessoas dão sentido e 

que agora é preciso fazer sentido para ele também, com o objetivo de melhor entender as 
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ações daqueles que ocupam e produzem culturas, apreendem seus aspectos simbólicos, e que 

incluem costumes e linguagem.  

Podemos entender assim que o trabalho de campo faz parte de uma rica fonte 

histórica, com o qual o historiador se compromete a trabalhar de forma coerente e séria. 

Notamos que fazer pesquisa através da observação participante é um trabalho árduo, pois terá 

de ser captado no momento da observação todos os movimentos e atitudes dos fiéis. O 

comprometimento com esse tipo de fonte é grande, pois é um trabalho sério desenvolvido e 

elaborado pelo próprio historiador.  

Dentro da pesquisa que propomos, desenvolvemos também nossa pesquisa com base 

em fontes orais, pois ela é um meio de conhecimento, um meio de se chegar ao passado. A 

História oral não é somente fazer entrevistas com qualquer pessoa, já que se trata de uma 

análise documentada e rica de forma científica. De acordo com Alberti
vi

 (2004),  

[a] História oral é um método de pesquisa (histórica, antropológica, 

sociológica, etc.) que privilegia a realização de entrevistas com pessoas que 

participaram de, ou testemunharam, acontecimentos, conjunturas, visões de 

mundo como forma de se aproximar do objeto de estudo. (ALBERTI, 2004, 

p.18)  

 

Contudo, esta fonte de pesquisa nos faz trabalhar um tema da atualidade, pois as 

entrevistas foram realizadas com pessoas em boas condições físicas e mentais para atender 

nossas expectativas. Será uma coleta de dados do presente para responder o passado de forma 

investigativa. Pretendemos, a partir do estudo das fontes orais, investigar as maneiras que 

determinados grupos sociais se organizam vivendo o sagrado.  

Essa análise de fontes possibilitará a definição do campo religioso entre os fiéis de 

Santa Rita de Cássia, ou seja, a prática religiosa que se estabelece nesse grupo, buscando, 

dessa maneira, abordar o fenômeno religioso em si, com as relações do homem com o 

transcendente, do sagrado com o profano, a simbologia existente para os fiéis e as práticas 

coletivas existentes na cidade.  

A História oral, como fonte de pesquisa e método, tem contado com muitas críticas, 

pois para os historiadores as fontes orais são muito frágeis quando de forma implícita. No 

entanto, Thompson
vii

 (1992) mostra outro caminho observando que a história ganha uma nova 

visão com os relatos e as experiências das pessoas ou grupos sociais.  

Muitos relatos obtidos pela tradição oral dizem respeito a fatos não registrados por 

outros documentos, a fatos cuja documentação se deseja completar ou abordar por ângulos 

diversos. A oralidade é uma prática desenvolvida desde a antiguidade e sem ela não teríamos 
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compreendido muitos fatos q ocorreram no passado, foi algo que complementou a 

documentação escrita. 

A História oral tornou-se bastante complexa não apenas em relação à realização de 

entrevista, mas também acerca de sua utilização como fonte histórica. Como metodologia de 

pesquisa, ela se ocupa em conhecer e aprofundar aspectos sobre determinada realidade, como 

padrões culturais, estruturas sociais, processos históricos ou laços do cotidiano.  

Os dados para o encadeamento da pesquisa com este tipo de fonte são obtidos por 

meio de conversas com pessoas (relatos orais) que, ao focarem suas lembranças pessoais, 

constroem também uma visão mais concreta da dinâmica de funcionamento e das várias 

etapas da trajetória do grupo social ao qual pertencem, ponderando esses fatos pela sua 

importância de vida. 

De acordo com Sandra Aparecida Franzoi Ferrarim
viii

 “hoje encontramos cerca de 

900 (novecentos) a 1000 (mil) fiéis freqüentando a paróquia neste dia”. Essa novena é 

realizada todo dia 22 de cada mês entre 22 de setembro a 22 de maio, no qual é comemorada a 

festa da Santa.  

Segundo o Livro Tombo
ix

 (1999) da Paróquia Santa Rita de Cássia (L.T.), o 

movimento para ereção da paróquia de mesmo nome da santa teve início em 1999, passando a 

ser considerada uma “pré-paróquia”. Houve algumas reuniões para decidir, junto com a 

comunidade o nome da paróquia, o momento de satisfação para os participantes. O Padre 

Edmilson Mendes declara que todas as comunidades existentes hoje na paróquia Santa Rita de 

Cássia, até a própria paróquia que na época era considerada uma capela, estavam interligadas 

à paróquia Nossa Senhora de Guadalupe.  

As atividades paroquiais foram conduzidas durante três anos sem a presença de um 

padre formado. Em 11 de abril de 1999 foi escolhida a Padroeira: Santa Rita de Cássia. O 

Arcebispo da Diocese de Maringá, D. Murilo, autorizou a permanência do santíssimo na 

igreja, este santíssimo seria o Santíssimo Sacramento de Cristo, ou seja, o corpo e o sangue de 

Cristo. Durante esse tempo a comunidade se uniu para erigir uma paróquia no seu bairro, pois 

pertencer à paróquia de Nossa Senhora Guadalupe causava muitos transtornos e o caminho a 

ser percorrido pelos fiéis do Parque Itaipu até a Matriz era longo.  

Sendo assim, de acordo com o L.T. da Paróquia Santa Rita de Cássia, no dia 25 de 

março de 2001 houve a missa solene, presidida por Dom Murilo, com o objetivo de criar a 

paróquia Santa Rita de Cássia, dando posse ao Padre Edmilson Mendes, na Matriz às 9h. 

Houve grande comemoração.  
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A partir de então a paróquia iniciou o trabalho religioso que permanece até hoje, com 

algumas atividades importantes para seus membros, como a “Caminhada da Purificação”, 

realizada todo Sábado de Aleluia às 5h, com saída a pé da matriz da paróquia até a 

comunidade do Bom Jesus. Surgiram outros trabalhos, como a „novena a Santa Rita de 

Cássia‟. Esta atividade teve início no dia 22 de maio de 2001 e é realizada até hoje.  

Segundo o Pe. Edmilson Mendes
x
, essas ações servem para unir os fiéis, pois 

estavam muito dispersos em suas comunidades e em suas capelas. A união passou a ser 

estimulada a cada “Caminhada da Purificação” e a cada novena a Santa Rita de Cássia. 

Foram promovidas outras realizações, de cunho festivo, como bingos, excursões para 

Aparecida do Norte-SP, o Baile da Família (que é realizado toda segunda semana de Agosto), 

a Festa Junina e a Festa de Santa Rita de Cássia. Também surgiu a idéia de se fazer a 

“Carreata a Nossa Senhora Aparecida”, que passou a fazer parte do calendário da paróquia.  

De acordo com padre, essas atividades trouxeram e trazem para as comunidades da 

paróquia uma forte união. A paróquia Santa Rita de Cássia é formada por cinco comunidades 

organizadas, que são: a da Matriz, localizada no Jardim Itaipu; a comunidade de Santa Luzia; 

a comunidade de Nossa Senhora Aparecida e de Nossa Senhora das Graças; a comunidade 

Bom Jesus; e a comunidade de Nossa Senhora Aparecida, localizada no Distrito de Floriano.  

A partir deste histórico paroquial passaremos por um breve panorama de Santa Rita 

de Cássia. A história dessa santa passa-se não apenas pelo seu nascimento, 

infância/juventude, casamento, entrada no convento e morte, mas também por um contexto 

histórico em que foi elevada a essa categoria.  

                                               

SANTA RITA 

De acordo com Peña (2010)
xi

, Cássia é hoje uma pequena cidade que tem 3.200 

habitantes. Na segunda metade do século XIV, ela era considerada uma pequena república 

independente que tinha uns 20.000 habitantes, com vários castelos e povoados. Era um lugar 

importante para comunicações entre o reino e as cidades dos Apeninos. Em Cássia existiam 

vários conventos de clarissas (que atualmente é propriedade do monastério de Santa Rita); o 

monastério de Santo Antônio das Celestinas; um monastério dos Beneditinos, dedicado a 

Santa Margarida e dois conventos de agustinianas, os de Santa Luzia e o de Santa Maria 

Madalena (do qual Rita foi membro e que agora de chama de Santa Rita). Havia também o 

convento dos franciscanos e dos agostinianos.  
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Não se sabe ao certo da data de nascimento de Rita (1381/82), na cidade de 

Roccaporena, um pequeno povoado do município de Cássia. Seus pais se chamavam Antônio 

Lotti e sua mãe, segundo a tradição, se chamava Amata Ferri. De acordo com um documento 

analisado por Peña (2010) era esse mesmo o nome do pai de Rita.  

Así consta en un acta notarial del 10 de abril de 1446, cuando las religiosas 

del convento de Casia debieron hacer un contrato de alquiler de un terreno 

del monasterio a un tal Giovanni di Buccio Toccio, agricultor de Onelli, 

quien se comprometió a darles la mitad de la cosecha. En este documento, 

hecho ante el notario Domenico de Giovanni Cecchi y dos testigos, se habla 

de Rita de Antonio Lotti, como hija de Antonio Lotti (PEÑA, 2010, p.7).  

 

Como sua mãe já tinha 40 anos e ainda não tinha filhos, o casal já havia perdido as 

esperanças. Porém, nasceu Margarita, que teve seu nome abreviado para Rita. Seus pais se 

dedicaram com muito carinho e amor para cuidar de sua única filha. Eles trabalhavam no 

campo, possuíam uma boa renda e posição social. Segundo as investigações realizadas nos 

arquivos de Cássia por Peña (2010), os Lotti eram uma família de pessoas importantes. 

Segundo outras atas, Rita era herdeira de seus pais, com grandes lotes de terra localizados em 

Roccaporena.  

Seus pais faziam parte do grupo de famílias seleta que possuíam propriedades, eram 

pacificadores e com um grau de instrução elevado. O oficio de pacificadores era muito 

importante na segunda metade do século XIV, devido aos inúmeros conflitos. A violência era 

comum, como vinganças entre famílias rivais e assassinatos. Rita foi batizada na Igreja de 

Santa Maria della Pieve de Cássia com o nome de Margarita. O batizado foi realizado em 

Cássia, pois em Roccaporena não tinha a pia batismal.  

Um episódio de grande valor que Peña (2010) relata é o das abelhas. Quando Rita 

tinha poucos dias de vida, seus pais estavam trabalhando no campo e vieram algumas abelhas 

que, passeando sobre a menina entravam e saiam de sua boca sem lhe fazer algum dano. Esse 

fato foi interpretado por seus pais como uma graça divina concedida, pois não houve nenhum 

ferimento.  

De acordo com o mesmo autor, com 12 anos de idade Rita fez sua primeira 

comunhão. Contudo, como seus pais já tinham uma idade avançada, sentiram-se preocupados 

quanto ao futuro de sua filha. E pensaram que o melhor para ela era o casamento, para que 

alguém cuidasse ela. A menina, seguindo os costumes daquele tempo, concordou com seus 

pais com resignação. Sendo assim, se preparou o matrimônio também de acordo com os 

costumes da época. Seu companheiro seria Pablo de Fernando Mancini.  
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A idade de Rita quando de seu casamento também é fruto de debates. Alguns pensam 

que ela se casou aos 14 anos de idade. Seria no ano de 1395, na Igreja de São Montano de 

Roccaporena, onde foram sepultados seu esposo e seus filhos. Rita dedicou-se muito a seu 

marido, que tinha uma personalidade forte e um caráter difícil. Amou-o mesmo sendo homem 

violento, agindo de modo mais afável e tolerante.  

O casal teve dois filhos, gêmeos. A tradição os chamava de Juan Santiago e Pablo 

Maria. Ambos foram batizados na Igreja de Santa Maria della Pieve, de Cássia. Rita foi para 

eles uma mãe exemplar para seus filhos. Assim se passaram 18 anos de matrimônio.  

Seu esposo, Pablo de Fernando Mancini, morreu assassinado. Alguns dizem que foi 

pelo motivo da revolução popular que se instalou em 1413 entre o guelfos e os gibelinos. 

Como Pablo havia servido e militado com os gibelinos, ele poderia ter inimigos políticos. Já o 

historiador Cassiano Marco Franceschini afirma  

en sus Memorie storiche di Cascia, publicadas en la DRA (vol. III) que 

Pablo fue asaltado por sorpresa por sus enemigos, que hacía tiempo 

pensaban quitarle la vida para vengarse de los agravios recibidos en otro 

tiempo. No importa saber cuáles fueron exactamente los motivos. El hecho 

es que ocurrió probablemente el año 1413, cuando Rita tenía unos 32 

años.(PEÑA, 2010, p.11)  

 

Desde o primeiro momento Rita propôs perdoar os assassinos e, para evitar a 

vingança de seus filhos, segundo a tradição, ela escondeu a camisa ensangüentada do esposo. 

Naquele momento de lutas e vinganças, os irmãos e familiares de Rita quiseram se vingar. 

Com isso, Rita se dedicou, com intensidade, às orações para evitar que as vinganças 

envolvessem seus filhos. Ela rezava para evitar que seus filhos ficassem na mira dos 

assassinos. Entretanto, seus filhos sobreviveram mais um ano e vieram a falecer, vítimas da 

peste que se alastrava naquele período.  

Depois do sofrimento de ter perdido seus filhos e seu marido, Rita se dedicou a fazer 

orações e fazer as pazes entre a família de seu esposo e os assassinos. Foi muito difícil, já que 

seus parentes sentiam-se indignados por ela tomar essa atitude de perdão para com os 

assassinos. Porém, Rita dedicou-se às orações para que seus familiares fizessem as pazes. Foi 

então que ela decidiu ir para o convento.  

Quando desejou entrar para o convento foi rejeitada três vezes no convento Santa 

Maria. A causa não era somente por ser viúva, mas também devido ao fato do marido ter sido 

assassinado e seus familiares desejarem vingança. Com isso, dificultaria a entrada, já que as 

irmãs temiam que pudesse haver discórdia no convento, quebrando a paz do ambiente.  
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Com a reconciliação dos familiares com os assassinos, Rita pôde fazer parte do 

convento Santa Maria Madalena, em Cássia. Ela entrou no ano de 1417 com uns 36 anos e ali 

viveu por 40 anos. Dedicou-se a uma vida de intensa oração. Interessante é o que as irmãs 

escreveram a respeito de Rita:  

Empleándose toda en la oración, se entretenía con grandísimo gusto 

espiritual en la contemplación de la dolorosa pasión del Señor. Y fue 

largamente recompensada, porque, predicando un Viernes Santo en Casia el 

beato Giacomo della Marca de la Orden de los Menores, se dejó llevar por su 

fervor al tratar de los atrocísimos dolores del Salvador con tanto sentimiento 

que los oyentes quedaron no mediocremente inflamados.(PEÑA, 2010, p.16)  

 

Esses dados acabam corroborando a trajetória da mártir e do sofrimento à 

semelhança do que ocorreu com o Cristo; em sua hagiografia, Deus teria concedido um 

milagre, realizando seu pedido colocando um espinho em sua testa. Esse espinho para os fiéis 

da Santa não é somente um espinho qualquer. É um pouco do sofrimento de Cristo que Santa 

Rita de Cássia pediu a Deus. Esse sofrimento traz um grande exemplo aos fiéis de que a santa 

era um modelo de fé a ser seguido por eles, pois sofreu em sua vida conjugal e também 

dedicou todo o resto de sua vida a orações e realizações de caridade.  

Peña (2010) afirma que quatro anos antes de sua morte, Rita ficou muito doente, e 

assim permaneceu até sua morte. Um acontecimento importante referente a sua morte é que 

quando Rita morreu os sinos badalaram três vezes. A tradição diz que eram os anjos que a 

acompanhavam e abençoaram os sinos, ou que eles tocaram por si só. A tradição diz também 

que ao redor do mosteiro ficou um cheiro doce e seu quarto brilhava como se não houvesse o 

sol naquele momento.  

Rita morreu em 22 de maio de 1457, aos 76 anos de idade. Em 1738, a ordem 

Agustiniana decidiu pedir sua canonização de Rita, processo o qual iniciou em 1787. Foram 

aceitos três milagres: o primeiro foi a cura de uma enfermidade nos olhos de uma menina de 

sete anos de idade, chamada Elisabetta Bergamini de Terni (em 1850); o segundo caso foi de 

uma religiosa de Cássia, chamada Chiara Isabella Garofalo, que já estava há anos de cama e 

se curou de repente, depois de ouvir uma voz “levanta-te” (em 1775); o terceiro caso foi de 

um senhor que possuía de paralisia total e, quase chegando ao seu leito de morte, viu uma 

jovem dizendo que a sua saúde havia sido concedida novamente e, em conseqüência disso, ele 

desperta para a admiração de todos e se recupera totalmente. Esses casos foram analisados em 

1889 e, em 24 de maio de 1900, na Basílica de São Pedro, ocorreu a canonização solene da 

beata Rita de Cássia, cerimônia presidida pelo Papa Leão XIII. 
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A Novena à Santa Rita de Cássia: uma análise de uma manifestação da 

Religiosidade Católica 

De acordo com Gomes (2008)
xii

 o nome “Novena” surge devido ao fato da referida 

manifestação religiosa ser realizada em nove dias consecutivos. Esta é uma manifestação em 

prol de um santo específico, no caso aqui analisado, Santa Rita de Cássia. Dentro desse 

conceito, é feita uma ligação a respeito do que seria uma religiosidade Católica.  

De acordo com Andrade (2008) gestos como rezas ou orações a santos não oficiais 

ou oficiais ou mesmo pedir ao padre a celebração de uma missa para agradecer ao santo a 

graça concedida, que pode ser oficial (reconhecido pela Igreja) ou não. Dentro dessa conduta, 

o devoto ainda continua sentindo-se sempre ligado a sua religião. Com isso encontramos 

muito dessa devoção na novena a Santa Rita de Cássia em Maringá.  

Andrade (2008) argumenta que, pensar a figura do santo mártir na Instituição 

Católica é pensar nos pontificados de João Paulo II e Bento XVI – de 1978 a 2008. Pois estes 

pontificados permitem retomar a discussão sobre a importância da figura do mártir no 

contexto estratégico da Instituição. A partir das determinações do Concílio Vaticano II (1962-

1965), a Instituição procura estar, cada vez mais, inserida no mundo moderno, estabelecendo 

assim um perfil do que é ser cristão e, conseqüentemente, católico, e com quais modelos 

contar para estabelecer este estatuto religioso.  

A pesquisadora ainda afirma o papel da Igreja, enquanto instituição inserida na 

história, ressaltando que o Concílio do Vaticano II criou condições para que a história fosse 

usada como parâmetro de análise da realidade. Esse movimento fez com que vários setores do 

clero pudessem avaliar seu papel na sociedade e qual a maneira mais eficaz da Igreja Católica 

defender os direitos humanos.  

A novena a Santa dos Desesperados está dentro de uma religiosidade católica, ou 

seja, dentro de uma manifestação religiosa pela qual o devoto manifesta seu desejo ao 

sagrado.  

Sendo assim tanto para Andrade (2002) como para Andrade (2008), a religiosidade 

católica faz parte de uma gama de manifestações religiosas, na qual se encontram no culto aos 

santos tanto oficiais como extra-oficiais. A partir do Concílio do Vaticano II a abertura da 

Instituição católica propiciou uma maior relação entre o devoto e a Instituição. Com isso a 

adaptação a liturgia católica brasileira foi necessária. Contudo isso é bem visto no que tange a 

paróquia Santa Rita de Cássia em Maringá – PR, referente a novena à padroeira.  
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Na paróquia Santa Rita de Cássia em Maringá a novena é realizada todo dia 22 (e 

também no domingo que antecede o dia 22). É uma novena com duração de nove meses, 

começando no dia 22 de setembro e terminando no dia 22 de maio, na festa de Santa Rita. Os 

pedidos são variados. Pede-se por saúde, paz no ambiente familiar, emprego, ajudar no 

combate ao vício (do álcool, cigarro, entre outras), ajudar na profissão, a passar na escola. Em 

cada dia 22 são realizadas três missas, somando “cerca de 900 a 1000 pessoas que passam 

pela paróquia”, segundo entrevista concedida por Sandra Aparecida Franzoi Ferrarim (2010), 

secretária da paróquia. 

Nota-se uma forte relação com o sagrado entre os fiéis e a Igreja (foto n. 03). 

Segundo o conceito do sagrado empregado por Eliade
xiii

 (2008), trata-se de uma manifestação 

de uma outra realidade, ou seja, que não pertence ao nosso mundo, o „profano‟. Ele afirma 

que a Igreja seria o limiar que separa o mundo profano do sagrado, pois ela contém muitos 

símbolos, desde a porta de entrada, que possui vários significados. Nela também existe a 

presença de hierofanias, ou seja, onde o sagrado se manifesta, que nesse caso se refere à 

imagem de Santa Rita de Cássia, as intenções, as rosas e a Bíblia doada pelo padre para 

aquele que procura emprego. Eliade (2008), ao falar sobre uma igreja em uma cidade 

moderna considera que  

Para um crente, essa igreja faz parte de um espaço diferente da rua onde ela 

se encontra. A porta que se abre para o interior da igreja significa, de fato 

uma solução de continuidade. O limiar que separa os dois espaços indica ao 

mesmo tempo a distância entre dois modos de ser, o profano e o sagrado. O 

limiar é ao mesmo tempo o limite, a baliza, a fronteira que distinguem e 

opõem dois mundos – e o lugar paradoxal onde esses mundos se comunicam, 

onde se pode efetuar a passagem do mundo profano para o mundo sagrado. 

(ELIADE, 2008, p.29)  

 

Bourdieu
xiv

 (1982) procura dar conta da realidade social a partir do plano 

institucional e do plano das representações, afirmando que:  

Tal sucede porque no momento mesmo em que ela se apresenta oficialmente 

como uma e indivisa, esta estrutura se organiza em relação a duas posições 

polares, a saber: 1) os sistemas de práticas e de representações (religiosidade 

dominante) tendentes a justificar a hegemonia das classes dominantes; 2) os 

sistemas de práticas e de representações (religiosidade dominada) tendentes 

a impor aos dominados um reconhecimento da legitimidade da dominação 

fundada no desconhecimento do arbitrário da dominação e dos modos de 

expressão simbólicos da dominação (por exemplo, o estilo de vida bem 

como a religiosidade das classes dominante), contribuindo, desta maneira, 

para o reforço simbólico da representação dominada do mundo político e do 

ethos da resignação e da renúncia diretamente inculcado pelas condições da 

existência. (BOURDIEU, 1982, p.53)  
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Para Bourdieu (1982) o sistema de práticas e representações se encontra no campo 

religioso, no qual este conceito de advém de Bourdieu (1982), ao qual se aplica que este seria 

uma Instituição que tem algo a oferecer. Isto seria o bem de salvação dentro do campo 

religioso. Estes bens de salvação, por sua vez, seriam a busca do fiel pelo sagrado.  

Para tanto, o fiel busca um bem, o qual a instituição possa oferecer, a salvação. 

Também dentro desse conceito se aplica que uma Instituição envolvida no campo religioso 

possui elementos tais como estrutura, estruturante e estruturado. Esses elementos constituem 

uma Instituição formada, com modificações conforme as necessidades que seus membros 

precisam.  

Essas modificações feitas pela Instituição religiosa é uma resposta à sociedade. 

Também, neste Instituto historicamente construído, possui um conjunto de leis de 

funcionamento estabelecido por ele, formando assim uma relação de forças, um conjunto 

sistemático de diferenças. Essas as quais seriam entre o leigo e o especialista, ou seja, o 

sacerdote.  

Como a novena a Santa das causas impossíveis é proferida pelo padre da paróquia, 

este é o que obtém o conhecimento a respeito de tal religião e as orações. Este padre da 

paróquia seria o pároco Rogério Diesel, que desenvolve a novena fazendo uma ligação entre o 

fiel e a Instituição religiosa.  

Conforme Bourdieu (1982), é o sacerdote detentor do conhecimento religioso e o 

único naquele instante que passa ao leigo um pouco do seu conhecimento, oferecendo os bens 

de salvação que o campo religioso detém. Esses bens de salvação, no caso da novena, seriam 

as orações de pedidos, as intenções depositadas na urna da paróquia, as rosas e a fé das 

pessoas a procura de uma cura espiritual. Assim ele afirma que  

Enquanto resultado da monopolização da gestão dos bens de salvação por 

um corpo de especialistas religiosos, socialmente reconhecidos como os 

detentores exclusivos da competência específica necessária a produção ou à 

reprodução de um „corpus’ deliberadamente organizado de conhecimentos 

secretos (e portanto raros), a constituição de um campo religioso acompanha 

a desapropriação objetiva daqueles que dele são excluídos e que se 

transformam por esta razão em leigos (ou profanos, no duplo sentido do 

termo) destituídos do capital religioso (enquanto trabalho simbólico 

acumulado) e reconhecendo a legitimidade desta desapropriação pelo 

simples fato de que a desconhecem enquanto tal. (BOURDIEU, 1982, p.39)  

 

Em relação à novena propriamente dita, a qual é realizada na paróquia Santa Rita de 

Cássia em Maringá–PR, foi elaborada uma pesquisa de campo. Nota-se que a novena é um 
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conjunto de preces dentro da missa regida pelo padre da paróquia. Esse processo se dá através 

da missa, que é proferida pelo padre Rogério Diesel.  

Os fiéis começam a chegar à paróquia uma hora antes da celebração da missa, alguns 

comprando rosas, outros fazendo intenções, outros somente orando em direção a Santa dos 

Desesperados. Eles vêm de toda a cidade de Maringá, também de outras cidades como 

Sarandi, Paiçandú, Mandaguaçú, Marialva, Mandaguari.  

Antes de começar a Novena os responsáveis pela paróquia dão alguns recados para 

os fiéis. Quando a celebração se inicia, os fiéis ficam todos esperançosos, pois será mais uma 

novena da qual eles participarão. A partir do momento que o padre entra no palco a rádio 

“Colméia” é sintonizada, junto com a “TV Terceiro Milênio”. Logo no começo da missa, o 

padre questiona os fiéis desejando saber se alguém possui algum testemunho para relatar a 

todos. Quando há o testemunho todos ficam em silêncio ouvindo com muita atenção.  

Durante a missa, os fiéis permaneceram o tempo todo com rosas, para serem 

abençoadas pelo padre e pelos diáconos. Também ocorreram os cânticos, as orações da 

novena à Santa Rita de Cássia e o sermão do padre. Todos rezando com muito fervor, 

“mentalizando” seus pedidos à Santa dos Desesperados. Após isso, foi feito o ritual da 

Eucaristia, ou seja, a entrega da hóstia aos fiéis.  

Também houve a canção aos aniversariantes do mês e, logo em seguida, o padre 

pediu intercessão à Santa Rita pela cura dos doentes. Nesse momento os fiéis que têm 

familiares enfermos levam suas roupas, fotos ou objetos que pertencem a eles, com o intuito 

do padre abençoar estes objetos com água benta. Depois da oração aos doentes, o padre 

abençoa a todos e agradece a participação deles na Novena. Essa missa é realizada em três 

horários diferentes.  

De acordo com a entrevista concedida por Sandra Aparecida Franzoi Ferrarim ao 

longo desses dez anos de existência, a Novena à Santa Rita de Cássia criou fiéis fixos a ela, 

ou seja, desde o início dessa manifestação religiosa, em 2001, até hoje os fiéis participaram 

assiduamente da Novena, em busca de paz, saúde, e a intercessão da santa dos desesperados 

para com os seus pedidos, junto com a intervenção do padre da paróquia. Com isso, podemos 

entender que a Novena trouxe aos fiéis, um conceito que chamamos de representação coletiva 

(CHARTIER, 2002).  

Para Chartier
xv

 (2002) a representação coletiva faz parte de esquemas geradores de 

percepções; estes são intitulados “instituições sociais”. A representação coletiva é tratada 
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como práticas que constroem o próprio mundo social de uma instituição. Sendo assim, ela é o 

pensar, o agir e o expressar de uma instituição social.  

Para o autor, o conceito de representação coletiva se divide em três modalidades. 

Primeira é a idéia que a classificação produz as configurações intelectuais múltiplas pelas 

quais a realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes grupos que compõem uma 

sociedade; segundo, as práticas visam fazer reconhecer uma determinada identidade social, a 

qual exibe de maneira própria, ou seja, única, de estar no mundo; terceiro, que as formas 

institucionalizadas e objetivadas graças aos seus representantes, marcam visivelmente a 

existência do grupo, da comunidade ou de uma classe. Ele afirma que  

Esse retorno a Marcel Mauss e Emile Durkheim e à noção de “representação 

coletiva” autoriza a articular, sem dúvida melhor do que o conceito e 

mentalidade, três modalidades da relação com o mundo social: primeiro, o 

trabalho de classificação e de recorte que produz as configurações 

intelectuais múltiplas pelas quais a realidade é contraditoriamente construída 

pelos diferentes grupos que compõem uma sociedade; em seguida, as 

práticas que visam a fazer reconhecer uma identidade social, a exibir uma 

maneira própria de estar no mundo, a significar simbolicamente um estatuto 

e uma posição; enfim, as formas institucionalizadas e objetivadas graças às 

quais “representantes” (instâncias coletivas ou indivíduos singulares) 

marcam de modo visível e perpetuado a existência do grupo, da comunidade 

ou da classe. (CHARTIER, 2002, p.73)  

 

Nota-se que dentro do que foi visto na paróquia e foi relatado, encontramos uma 

instituição social formada, através de uma representação coletiva, ou seja, um conjunto de 

pessoas se expressando de acordo com aquilo que eles acreditam ser a verdade, posto que o 

devoto de Santa Rita de Cássia percebe e aprecia a realidade da paróquia em Maringá. É bem 

visto que essa instância social impõe uma realidade social aos devotos, a qual eles apreciam e 

aceitam, introduzindo dentro desse mundo, que para ele é real.  

Sendo assim, como foi dito anteriormente, a Novena é um conjunto de preces regido 

pelo padre da paróquia. Todavia, o conceito de prece para Mauss
xvi

 (1979) é definido como 

convergência de um grande número de fenômenos religiosos, ou seja, a prece engloba todo 

um culto de uma certa religião. Dessa forma, a Instituição Católica, a qual mantém seus ritos 

e suas manifestações religiosas, traz consigo o culto da prece. 

Mauss (1979) explica que a prece é flexível, assumindo as mais variadas formas 

durante o seu curso histórico. Pode ser: adorativa, dominadora, humilde, ameaçadora, seca, 

abundante em imagens, imutável, variável, mecânica, mental. A prece é o contato que o 

homem tem com o divino, no qual este se dirige a divindade com o intuito de pedir, 

agradecer, oferecer, esperando um retorno da divindade. Ele ainda considera que  
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mais do que qualquer outro sistema de fatos, ela participa ao mesmo tempo 

da natureza do rito e da natureza da crença. É um rito, pois ela é uma atitude 

tomada, um ato realizado diante das coisas sagradas. Ela se dirige à 

divindade e à influência; ela consiste em movimentos materiais dos quais se 

esperam resultados. (MAUSS, 1979, p.103)  

 

Entende-se por prece, dentro da análise da novena a Santa Rita de Cássia, como parte 

de uma manifestação religiosa na qual o fiel vai ao encontro com a divindade, com o intuito 

de expressar o que está sentindo. A prece traz essa transição, ou seja, traz uma ligação entre o 

fiel e a divindade, pois, como interpreta Mauss (1979), a prece exprime o que o fiel pensa no 

momento da devoção. Esta ação advém daquilo que ele sente e está por expressar à divindade. 

Para tanto, a prece é uma palavra que tem força expressiva para o fiel e para o religioso. A 

novena traz o culto a Santa dos desesperados e, por conseguinte, a prece, ou seja, orações 

dedicadas à divindade.  

Desse modo, podemos entender que através dessa análise existe uma forte relação 

entre os fiéis da paróquia Santa Rita de Cássia, no que diz respeito ao culto pela novena a 

Santa. Nesse Culto encontramos essa relação com o divino, ou seja, uma relação existente 

entre o sagrado. O homem religioso em busca do sagrado, da hierofania. Um culto que está 

crescendo desde quando iniciaram a prática da novena, posto que o fiel, a partir de seus 

testemunhos, demonstrou o quanto o valor da prece e a participação da novena na paróquia 

Santa Rita de Cássia em Maringá–PR é forte.  

Com relação aos pedidos e graças alcançadas por intermédio da novena, os 

depoimentos traduzem a devoção à santa; vejamos alguns exemplos:  

Com a intercessão de Santa Rita, meu irmão em 2005 se curou do acidente 

sofreu . Nossa o acidente foi muito feio e deixou meu irmão muito ruim. Eu 

então pedi a Santa Rita que intercedeu em sua recuperação. Eu fiz a novena 

os nove meses para garantir a melhora completa dele e todo mês eu pedia 

por ele até que ele se recuperou e hoje agradeço a Santa Rita de Cássia por 

ter intercedido na cura do meu irmão.(D. Sonia. Entrevista realizada em 

22/12/2009)
xvii

.  

Minha filha tinha um problema no ouvido e ela fez uma cirurgia para ver se 

melhorava há oito anos e nada. Nesse ano fomos para Curitiba pois ficamos 

sabendo de um médico especialista que poderia operar o ouvido de minha 

filha. Quando a gente passou pela consulta dele, ele disse que ela tinha 

grandes chances de ficar surda. Eu me desesperei e no dia de Santa Rita de 

Cássia fui a Lunardelli com minha amiga e pedi a ela para que curasse minha 

filha. Pela graça de Deus ela foi curada um fim de semana antes da viagem 

da cirurgia. Quando eu e minha menina chegamos lá em Curitiba, já 

estávamos preparadas para a operação. Na hora que o médico chegou com os 

exames preparatórios para a operação ele nos disse que minha filha não tinha 

nada. Nossa agradeci muito a Santa Rita de Cássia. (D. Evanete. Entrevista 

realizada em 22/12/2009)
xviii

.  
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Podemos concluir que Santa Rita de Cássia é uma Santidade cultuada tanto no na 

vertente institucional pelos devotos da paróquia de Maringá. Esta santa serve como uma 

ligação entre devoto e Igreja Católica. Quando ela é apresentada por este àquele como 

exemplo de devoção a Cristo e de como deve o indivíduo deve comporta-se perante os 

problemas da vida. Sendo assim ela é considerada a Santa das Causas Impossíveis, muitos 

devotos pedem a sua interseção.  

Outra conclusão é podemos entender que através dessa análise existe uma forte 

relação entre os fiéis da paróquia Santa Rita de Cássia, no que diz respeito ao culto pela 

novena a Santa. Nesse Culto encontramos essa relação com o divino, ou seja, uma relação 

existente entre o sagrado. O homem religioso em busca do sagrado, da hierofania. Um culto 

que está crescendo desde quando iniciaram a prática da novena. Pois o fiel a partir de seus 

testemunhos demonstrou o quanto o valor da prece e a participação da novena na paróquia 

Santa Rita de Cássia em Maringá–PR é forte.  

Os santos católicos são os santos da ordem social: são os santos da doença legitimada 

e da cura legitimada. São santos que representam as diversas redes, categorias ou grupos de 

pessoas organizadas na vida cotidiana. Quando as circunstâncias miraculosas do aparecimento 

de uma imagem de santo faziam sua fama extravasar os limites do bairro, surgiam os centros 

regionais de peregrinação, pouco a pouco transformados em santuários, com suas ermidas e 

capelas inicialmente controladas pelos leigos.  

A devoção santoral é característica comum do catolicismo popular. O santo é sempre 

um protetor, sobretudo da comunidade. A crença em santos familiares ou criados pelo 

imaginário popular traduz uma aliança com um determinado santo, que protege o indivíduo 

durante toda a sua vida e mesmo além dela, em troca de sua veneração e cumprimento de 

deveres rituais. O compromisso, que envolver uma espécie de contraste entre santo e devoto 

com finalidades específicas e limitado no tempo, se traduz pelas promessas aos santos, que se 

apresentam como especialistas em um determinado tipo de proteção. 
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