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SANTOS E BEATOS DA DEVOÇÃO SOMASCA 

BEATA CATARINA CITTADINI, VIRGEM 

5 DE MAIO 
Breve Histórico 

Catarina Cittadini nasceu em Bérgamo, Itália, no ano 

de 1801. Sete anos depois perdeu seus pais e junta-

mente com a irmã mais nova, Judite, foi acolhida no 

orfanato de Conventino, onde foram educadas para se 

tornarem professoras. Catarina e Judite foram hospeda-

das por dois primos padres no vilarejo de Calolziocorte, 

perto dali, em Somasca, iniciaram seu magistério. Atu-

ando tanto no ensino público como no privado, pouco 

a pouco, as irmãs foram sendo acompanhadas espiritu-

almente pelos padres somascos, fato que levou-as ao 

apostolado para com a juventude, característica que as 

marcou definitivamente. Com a morte prematura de Ju-

dite em 1840, Catarina continuou a obra até constituir 

uma verdadeira família religiosa, as Irmãs Ursulinas de 

Somasca, dedicadas ao ensinamento e a assistência da 

juventude pobre e abandonada. Catarina morreu em 

1857. Foi proclamada beata em 2001 por são João 

Paulo II. 

Dos escritos espirituais da Beata Catarina Cittadini, 

virgem. 

Regra para a vida comum 

Recordo as Irmãs que, tendo escolhido Jesus Cristo por 

esposo, são convocadas a manifestar abertamente sua 

fidelidade a ele e, por isso, devem colocar seu amor so-

mente nele. Isso deve estar em seus corações e, em to-

das as suas ações devem buscar agradar este Esposo Di-

vino; não devem deixar que outro amor as impeça de 

amar o seu amadíssimo Esposo. A verdadeira esposa 

busca se conformar em tudo com a vida do seu Esposo, 

imitando suas virtudes e abominando o que o desa-

grada, compadecendo-se de tudo o que ele se compa-

dece; de modo que ela deseje somente aquilo que Jesus 

deseja. 

Lembrem-se, sendo Irmãs, de fazer aquilo que recor-

dava São Paulo aos Efésios, isto é, “sejam solícitas, en-

tre vocês, na conservação da unidade do Espírito pelo 

vínculo da paz” (cf. Ef 4,3), “de modo que (como se lê 

sobre os primeiros cristãos nos Atos dos Apóstolos) en-

tre vocês exista um só coração e uma só alma” (cf. Atos 

4, 32). Fujam quanto possam das disparidades, das fal-

sas convicções, da dureza dos corações e das conten-

das, ações pelas quais se rompem aquele santo e doce 

vínculo da paz e propiciam o nascimento do ódio, do 

desprezo, das divergências e das discórdias, que podem 

arruinar a Congregação. 

Recordem-se de ter compaixão umas pelas outras, sa-

bendo que cada uma deseja ser sustentada pelo Senhor, 

pois todas são pecadoras. Suportem uma o defeito da 

outra, pois a caridade é compassiva, não se perturba, 

não se despreza e, muito menos, murmura difamando 

seu próximo. Esta é a mensagem que recordava São 

Paulo aos Gálatas quando lhes dizia: “Carregai o peso 

uns dos outros e assim cumprireis a Lei de Cristo” (cf. 

Gl 6, 2). 

Irmãs, se recordem de não deixarem espaço no coração 

para a melancolia e a tristeza, mas sirvam ao Senhor 

alegremente, cumprindo aquilo que foi dito pelo pro-

feta: “Servi o Senhor com alegria” (cf. Salmo 100, 2), 

pois está escrito em Provérbios “Coração alegre, corpo 

contente: espírito abatido, ossos secos” (cf. Pr 17, 22). 

Oração 

Ó Deus, que inspiraste a beata Catarina, virgem, o pro-

pósito de seguir Cristo mais de perto e de educar a ju-

ventude, concedei a nós, pela sua intercessão, de servir-

vos fielmente e de ser testemunhas do vosso amor. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

Beata Catarina Cittadini, rogai por nós. 

São Jerônimo Emiliani, rogai por nós e por todos os 

órfãos do mundo. 

Maria, Mãe dos Órfãos, rogai por nós e por todos os 

órfãos do mundo. 

“O anjo Rafael que esteve sempre com Tobias esteja 

comigo em todo lugar e caminho.” 
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