A Patroa e Sua Empregada

Capela de Santa Zita

Capela de Santa Zita, anexa à Basílica de São Frediano, em Lucca, Itália.
ORAÇÃO A SANTA ZITA
Ó Santa Zita, que, no humilde trabalho doméstico, soubestes ser solícita como foi Marta quando servia Jesus Cristo em
Betânia, e piedosa como Maria Madalena aos pés de Cristo, ajudai-me a suportar, com ânimo e paciência, todos os
sacrifícios que me impõem os meus trabalhos domésticos; ajudai-me a tratar as pessoas da família a que sirvo como se
fossem da minha família. Ajudai-me a ter sempre reconhecidos meus direitos trabalhistas, e ter sempre disposição de por
eles lutar, se preciso for.
Ó Deus, recebei o meu trabalho, o meu cansaço e as minhas tribulações, e, pela intercessão de Santa Zita, dai-me forças
para cumprir sempre os meus deveres, para merecer o reconhecimento dos que sirvo e a recompensa eterna no céu.
Santa Zita, ajudai-me. Amém!

O Brasil também conta com importante centro de devoção e de esperança para os empregados domésticos: uma capela
azul na periferia de João Pessoa, na Paraíba. Leia a reportagem 'A protetora das domésticas', da Rede Globo (vídeo
indisponível), sobre a capela e o trabalho da irmã Ana César Bonfim - a 'secretária' da santa como ela própria diz ser em favor dos empregados domésticos. Para contato: Casa de Santa Zita (Irmãs Religiosas do Sagrado Coração de
Jesus); Rua Presidente Kennedy, s/n.º, bairro Tambauzinho, João Pessoa, PB, CEP 58042-180, tel. (83) 3224-5167.
Santa Zita é um exemplo de como em qualquer situação uma pessoa pode se santificar. Contando sua história, prestamos
uma homenagem a todas as empregadas domésticas. Sua festa comemora-se no dia 27 de abril. Desde os 12 anos
até sua morte, serviu na casa dos Fatinelli de Lucca (Itália), sendo às vezes humilhada e criticada pela família. Mereceu,
entretanto, seu respeito, graças à sincera devoção e entrega a seu trabalho. O Senhor lhe favoreceu com o dom dos
milagres e carismas extraordinários. O culto a Santa Zita começou pouco depois de sua morte. Seu túmulo na Basílica
de São Frediano foi objeto de veneração e peregrinação de pessoas de todas as classes sociais. Canonizada em 1696, seu
nome entrou para o calendário romano em 1748. Da Itália, seu culto passou ainda na Idade Média a toda a Europa,
sobretudo dentro das classes populares, muito vinculada a associações de jovens empregadas.
História
Santa Zita nasceu em Lucca, Itália, em 1218, de uma família do campo, pobre, mas muito piedosa. De pequenina
bastava que lhe fosse dito que uma coisa agradava a Deus para que ela o fizesse, e que não agradava a Deus para que
deixasse de fazê-lo. Aos 12 anos, por causa da pobreza da família, teve que empregar-se como doméstica na casa de
uma família rica. Sua mãe, ao despedir-se dela, recomendou-lhe que sempre em suas ações pensasse se aquilo agradava
a Deus, o que lhe ajudou muito a comportar-se bem. O chefe da família onde Zita foi trabalhar era de temperamento
violento e mandava com gritos e palavras muito humilhantes. Todos os empregados reclamavam desse trato tão
áspero, menos Zita que o aceitava de boa vontade para assemelhar-se a Jesus Cristo que foi humilhado e ultrajado.
Também as outras empregadas tinham inveja dela e a feriam com palavras. Zita não lhes respondia, nem guardava
rancor ou ressentimento. Os trabalhadores não gostavam dela porque ela demonstrava aversão pelas palavras
grosseiras e histórias imorais. Chamavam-na de 'beata' e 'beija-chão'. Mas com o passar dos anos, todos se foram dando
conta que era uma verdadeira santa, uma grande amiga de Deus. Era a mais dedicada a seus trabalhos nessa imensa
casa e repetia que a piedade que leva alguém a descuidar-se de seus deveres ou ofícios, não é verdadeira piedade. Um
homem quis desrespeitá-la em sua castidade, e ela arranhou sua cara, fazendo com que se afastasse. Outro tentou
caluniá-la diante do dono da casa e este a insultou horrivelmente. Zita não disse uma só palavra para defender-se,
deixando para Deus sua defesa. Depois se soube toda a verdade e o patrão teve que arrepender-se do tratamento
injusto que lhe dera, crescendo enormemente seu apreço pior àquela humilde serva. Gastava quase todo o dinheiro de
seu salário para ajudar aos pobres. Dormia sobre uma esteira colocada diretamente no solo, porque doou sua cama e
seu colchão a uma família necessitada. Um dia, em pleno inverno, com temperatura a vários graus abaixo de zero, a
senhora da casa lhe emprestou seu manto de lã para que fosse à igreja. Na porta desta encontrou um pobre tiritando de
frio e lhe deixou o manto. Ao voltar para casa foi terrivelmente admoestada, mas pouco depois apareceu na porta da
casa um senhor misterioso que trouxe um belo manto de lã. E não quis dizer quem era. As pessoas diziam: 'Um anjo do
Senhor veio visitar-nos'. Um dia, levava para os pobres entre as dobras de seu avental tudo o que havia sobrado do
almoço, mas pelo caminho encontrou o furioso chefe da casa, que lhe perguntou o que levava. Ela abriu o avental e
dentro só havia flores. Numa época de grande escassez distribui aos pobres grãos que se encontravam na dispensa.
Quando chegou o furibundo capataz para contar os grãos, os encontrou todos ali, nunca se explicando como o fato tinha
ocorrido. Quando lhe sobrava um dia livre, o empregava a visitar pobres, doentes e presos, dedicando-se especialmente
aos que estavam condenados à morte. Foi serva durante 48 anos, demonstrando que em qualquer oficio ou profissão que
seja do agrado de Deus, pode-se chegar a uma grande santidade. Morreu dia 27 de abril de 1278. Foram tantos os
milagres que se operaram por seu intermédio que o Papa Inocêncio XII a declarou santa. E seu corpo se conservava
incorrupto quando foi tirado do sepulcro mais de 300 anos depois de sua morte. São milhares e milhares de peregrinos
que vão visitar o sepulcro e a Capela de Santa Zita ainda nos dias de hoje. E ela continua a dar esta grande lição: que
num trabalho humilde pode-se ganhar uma grande glória no céu. (Texto extraído do Portal Nossa Senhora de Fátima)
Apenas um dado deslustra a história de Santa Zita: teve ela que se empregar como doméstica contando apenas 12
anos. Zita, lembrando o que diz Maurício Correia de Mello em seu artigo Chega de faz-de-conta: criança é prioridade,
"devia estar brincando de casinha, de roda, de amarelinha. Devia estar terminando o dever de casa, conversando com
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as amiguinhas. Devia estar vendo nuvens e imaginando nelas um castelo, um rosto, um urso e tudo o que a imaginação
infantil é capaz de fazer ver. Devia estar recebendo em sua face corada um beijo de boa noite dos pais".
AMADURECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO DOMÉSTICO.
PENSE NISSO... PENSE MESMO... PENSE SEMPRE!

Constatando erros de gramática, digitação, problemas com links,
por favor, comunique-se conosco para indicar a(s) ocorrência(s).
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