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A nossa Trezena
Queridos Irmãos e Irmãs, a paz esteja com vocês!
Chegado um momento forte da nossa Paróquia, em que tradicionalmente
estaríamos reunidos na  Igreja para celebrar a Trezena e Festa de Santo Antônio, é
hora de prudência e atenção. Isolados socialmente pela pandemia do novo
Coronavírus, somos ainda mais convocados a manter a nossa Fé e a nossa
devoção a Santo Antônio, clamando por nós e pelo mundo inteiro.
Apresentamos a vocês o roteiro celebrativo para que esta Trezena seja celebrada
em família, relembrando assim, os primeiros cristão, que se reuniam em casa para
manter as tradições e a Fé. 
Reforçamos aqui a partilha da vida do padroeiro, desde o nascimento até a sua
morte. Além de homilias, que o próprio Santo Antônio pregou ao longo de sua
caminhada: os famosos "Sermões de Santo Antônio".
Lembre-se, estamos unidos em Cristo, onde estivermos. Somos a Igreja do Senhor!

Como Rezar
A próxima página apresenta um roteiro fixo, para ser feito todos os dias. Na
sequência você encontrará, separado por dia, o trecho da Vida de Santo Antônio, a
partilha da Palavra de Deus, trechos do Sermões, que Santo Antônio Pregou e a
oração do dia.
Ao final estão outras orações e Cantos  Santo Antônio, que você pode fazer quando
achar melhor.

E tem mais....
Além deste roteiro, te convidamos a participar da Semana do Padroeiro, de 07 a 13
de Junho, com transmissões nas nossas Redes Sociais:
07/06 - Missa às 09h
08/06 - Roda de Conversa sobre Santo Antônio - às 20h
09/06 - Bate-Papo com Frei Adilson. Carisma Franciscano e o Encontro de Antônio
e Francisco - às 20h
10/06 - Bate-Papo com Pe. Júnior Vasconcelos. Santo Antônio o Grande
Proclamador da Palavra.
11/06 - Missa de Corpus Christi - 20h
12/06 - Missa do Tríduo do Padroeiro - 20h
13/06 - Missa do Padroeiro - 09h e às 19h



Trezena de Santo Antônio
em Família - 2020

1. Canto Inicial
Refrão: (Clique aqui para escutar)
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu
Amor. Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu amor Eis-me aqui, Senhor! 
 
2. Oração Inicial (Para todos os dias)
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
 
Dirigente – Deus vinde em nosso auxílio.
Todos – Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
T – Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
 
3. Súplica a Santo Antônio (Para todos os dias)
Meu grande protetor, Santo Antônio: apresento-me a vós, neste dia, pedindo que
alcanceis de Deus o perdão dos meus pecados, o espírito da conversa, o
crescimento do amor de Deus e a perseverança no bem até o fim dos dias. Peço a
vossa valorosa intercessão: (pedir a graça ou fazer o bom propósito para a
Trezena). Querido Santo Antônio, nestes dias que consagro à vossa honra, como
em todos os dias da minha vida, fazei que eu conserve a graça e a amizade de
Deus e tenha a felicidade de contar com a vossa proteção na terra e no céu.
Amém!
 
4. Reflexão do dia (Ver na página de cada dia)
 
5.Oração de Santo Antônio (para todos os dias)
Bem-aventurado sois, Santo Antônio, na glória do céu! Entre os eleitos, que formam
a comunidade celeste, sois intercessor! Vede estes vossos devotos a caminho da
pátria definitiva! Não deixeis que nos afastemos do amor de Deus nem da prática
do amor ao próximo. Fazei que nos dediquemos a realizar uma vida de santidade,
já que ser santos é a nossa vocação. Assim, um dia, podermos estar juntos com
aquele que nos criou e, que, em Jesus Cristo, nos chamou das trevas a uma vida
de luz. Sustentai nossos passos, defendei-nos de todos os males. Que assim
possamos, um dia, participar da vida eterna! Amém!

http://encurtador.com.br/ewzBQ


1º Dia (Domingo 31/05)

1. Canto Inicial (pág. 01)
2. Oração Inicial (pág. 01)
3. Súplica a Santo Antônio (pág. 01)
 
4. Reflexão do 1º Dia - Vida de Santo Antônio
Lisboa 15 de agosto de 1195. É o dia do nascimento de  Santo Antônio.  Oito  dias  depois  o 
 menino  é  levado  a  pia batismal  recebendo  o  nome  de  Fernando de Bulhões Taveira.  Deus  
já havia reservado para aquela criança magníficas bênçãos. Nascido em Família Rica, parte da
nobreza portuguesa, o adolescente Fernando passou seus dias no colégio dos Cônegos, na
Catedral de Lisboa, local que frequentava com seus pais. Aos 15 anos decidiu ser religioso e foi
para o convento de São Vicente de Fora, onde foi recebido pelos Padres  Agostinianos com muita
alegria.  Após  um  ano  os  Superiores  acharam-no  digno  de  fazer  a  profissão solene,  em 
 virtude  da  qual  se consagrava a Deus no estado religioso. Foi transferido mais tarde para  o 
 convento  de  Santa  Cruz  de  Coimbra, para completar os estudos.  Em 1219, foi ordenado
Sacerdote em Coimbra.
 
4.1 Partilha da Palavra
Proclamação do Evangelho: (João 20, 19-23)
 
4.2 Palavras de Santo Antônio – Retirado dos Sermões de Santo Antônio
“Os discípulos do justo são os sentimentos da razão e os puros pensamentos da mente. E estes
estão todos verdadeiramente no mesmo lugar quando se cumpre o dia do Pentecostes, isto é,
quando os cinco sentidos alcançam a perfeição. Presta atenção às duas palavras: “todos juntos”
e “no mesmo lugar”. "Todos juntos”, isto é,
igualmente e juntos. Estão todos juntos os pensamentos da mente que, sob a igual regra da
razão, reúnem-se com ordem e procedem com discrição, de modo que na mente um pensamento
não pareça superior ao outro, nem o outro inferior ao primeiro; se isso acontecer, a própria
desigualdade seria causa da ruína de todo o edifício das virtudes.(...) Portanto, se antes de mais
nada os dias do Pentecostes se cumprirem, também os discípulos, todos juntos igualmente no
mesmo lugar, estarão prontos a acolher a graça do Espírito Santo: digne-se infundi-la também
em nós, aquele que é bendito nos séculos dos séculos, Amém. ” (Santo Antônio Sermões, Ed.
Vozes, 2019, págs. 311/312)
 
=> Conversa entre família sobre a Palavra de Deus e o Sermão de Santo Antônio.
 
4.3 Oração final do Dia
Santo Antônio, amigo do Menino Deus, tivestes a felicidade de ser educado por pais piedosos e
exemplares, que vos encaminharam na senda do bem e da virtude. Dai-me a graça de seguir
sempre os ensinamentos de Jesus e da igreja. Pai Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
 
5.Oração de Santo Antônio (pág. 1)
 
 



2º Dia (Segunda 01/06)

4. Reflexão do 2º Dia - Vida de Santo Antônio
Entre os fundadores  de  ordens  religiosas  na  Idade  Média,  São Francisco foi o primeiro a reiniciar
as missões entre os Sarracenos e outros infiéis. Ele mesmo pregou ao Sultão do Egito, desejoso de
receber  a  coroa  do  martírio.  Não  foi  esta  a  vontade  de Deus, mas em compensação
receberam-na outros cinco e o seu martírio foi  motivo  decisivo  para  que  o  Cônego  Fernando 
 resolvesse  ser franciscano.   Com vivo desejo de sacrificar também a vida por Jesus Cristo, e
ansioso pela palma do martírio, pede  para  ser admitido  na  Ordem  Franciscana.  Na  ocasião  de
vestir o hábito franciscano tomou o nome de Antônio. E após meses  de  muito aprendizado e de 
 humilde  submissão  e  na  observância rigorosa da  Regra,  professa  e  consegue  ser  enviado 
 para  a  terra de missão.  Mal  pôs  os  pés  em  terras  de  Marrocos,  caiu doente, fortes febres o
prostraram. Embarca de volta a Portugal. Durante a travessia, fortíssima tempestade desgoverna o
navio. Com muita oração, consegue acalmar o mar, mas viu que estava em um lugar diferente. Quis
Deus que ao invés de Portugal, desembarcasse Antônio em Sicília, na Itália.
 

4.1 Partilha da Palavra
Proclamação do Evangelho: (João 19, 25-34)
 

4.2 Palavras de Santo Antônio – Retirado dos Sermões de Santo Antônio
“Os olhos amados, aos quais nenhuma criatura é invisível, estão fechados na morte, E que dor é
como a minha dor? Em todo aquele tormento, vem em seu socorro somente o Pai, em cujas mãos
confiou o seu espírito dizendo: “Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito” (Lc 23, 46). E depois de
ter dito isto, “reclinando a cabeça”, ele que não tinha onde pousara cabeça, “entregou o espírito”(Jo
19,30). Mas ai de mim, ai de mim!, todo o corpo místico de Cristo, que é a Igreja (cf. Cl 1,24), é
novamente crucificado e morto! E neste corpo alguns são a cabeça, outros as mãos, outros os pés,
outros o corpo inteiro. A cabeça são os contemplativos, as mãos são aqueles que levam vida ativa, os
pés são os pregadores santos, o corpo, todos os verdadeiros cristãos. Cada dia, os soldados, isto é,
os demônios, crucificam todo este corpo de Cristo com suas instigações, que, de certo modo, são os
pregos; os judeus, os pagãos, os hereges o blasfemam e lhe dão a beber o fel e o vinagre dos
tormentos e da perseguição. Mas não é de admirar: porque “todos aqueles que querem viver
piamente em Cristo sofrerão perseguição” (2 Tm 3,12). (...) Ó caríssimos, rezemos e peçamos com
insistência e com a devoção da mente que o Senhor Jesus Cristo se digne iluminar os olhos de nossa
alma com a fé na sua encarnação, com o fel e o colírio de sua paixão, ele que iluminou o cego de
nascença, o pai de Tobias, Tobi, e o anjo de Laodiceia, a fim de que nós sejamos considerados
dignos de contemplar, no esplendor dos santos e no fulgor dos anjos, o próprio Filho de Deus, que é
luz da luz. No-lo conceda ele mesmo, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina nos séculos dos
séculos. Amém. ” (Santo Antônio Sermões, Ed. Vozes, 2019, págs. 60/61)
 

=> Conversa entre família sobre a Palavra de Deus e o Sermão de Santo Antônio.
 

4.3 Oração final do Dia
Santo Antônio, amigo de Deus e dos homens, o amor de Cristo e à sua Igreja vos impeliram para
terras da Áfirca, onde queria pregar o evangelho entre os infiéis, para receber a palma do martírio.
Dai-me a coragem de testemunhar os ensinamentos de Cristo por minha palavra e pela vida, para
que eu seja digno de compartilhar a vossa companhia no céu. Pai Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
 
5.Oração de Santo Antônio (pág. 1)
 
 



3º Dia (Terça 02/06)

4. Reflexão do 3º Dia - Vida de Santo Antônio
Chegava o  dia  29  de  maio  de  1221  estava  convocado  em  Assis a reunião   Geral   da   Ordem   
Franciscana,   que   o   próprio  São Francisco  ia  presidir.  A  esta reunião  quis  comparecer Santo
Antônio para se edificar com o fervor de tantos confrades e para pessoalmente conhecer o fundador
da Ordem, São Francisco. Chegou  à  grande  assembleia  como  um  desconhecido.  O  seu aspecto,  
mal  restaurado  o  corpo  das  enfermidades  que sofreu, fez com que lhe dessem pouca importância.
Na assembleia, celebrada em Assis  por  São  Francisco,  Santo  Antônio  não  se salientou;  tão
grande  foi  a  sua  reserva  que  na  distribuição dos  frades  para  os conventos e casas, nenhum
superior o pediu para sua comunidade. Ficou  como  que  isolado. Até  que  Frei Graciano,  superior 
 do eremitério  de  Monte  Paulo,  sabendo  que era  sacerdote,  o  levou consigo para que celebrasse
a Missa para os frades do Convento.
 

4.1 Partilha da Palavra
Proclamação do Evangelho: (Marcos 12,13-17)
 

4.2 Palavras de Santo Antônio – Retirado dos Sermões de Santo Antônio
“Disse-lhes: Mostrai a moeda do tributo” (Mt 22,19), quer dizer, a moeda com a qual pagais o tributo,
que tinha impressa a imagem de César. “E eles apresentaram-lhe um denário”, que valia dez
moedas. “Jesus perguntou-lhes: De quem é esta imagem e a inscrição? Eles responderam: De
César” (Mt 22, 20-21). Observe estas três coisas: o denário, a imagem e a inscrição. Como no
denário está impressa a imagem do rei, assim na nossa alma está impressa a imagem da Trindade.
Diz o salmo: “Está gravada sobre nós, Senhor, a luz do teu rosto” (Sl 4,7). E a Glosa comenta: Ó
Senhor, a luz do teu rosto, isto é, a luz da graça, com a qual é reintegrada em nós a tua imagem, pela
qual nos somos semelhantes a ti, está impressa em nós, isto é, está impressa na razão, que é o
poder superior da alma: é por ela que nós somos semelhantes a Deus; é nela que está impressa
aquela luz, como um selo sobre a cera.   O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus:
imagem pelo conhecimento da verdade, semelhança pelo amor à virtude. Portanto, a luz do rosto de
Deus é a graça da justificação, com a qual é marcada a imagem criada. Essa luz é todo e o
verdadeiro bem do homem, com o qual é como que marcado, como o denário o é com a efígie do rei.
E, portanto, o Senhor, neste evangelho, conclui: “Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é
de Deus” (Mt 22,21). Como se dissesse: Como dais a César a sua efígie, assim dai a Deus a alma,
iluminada e marcada com a luz do seu rosto. ” 
(Santo Antônio Sermões, Ed. Vozes, 2019, págs. 711/712)
 

=> Conversa entre família sobre a Palavra de Deus e o Sermão de Santo Antônio.
 

4.3 Oração final do Dia
Santo Antônio, apesar de vossos grandes conhecimentos e de vosso profundo saber, a niguém
revelastes a grandeza de vosso espirito, para viver na humildade e na vida oculta, a exemplo de
Jesus. Extingui em mim todo o desejo de sobressair e de fazer-me valer à custa dos outros. Ensinai-
me a servir ao próximo por amor. Pai Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
 
5.Oração de Santo Antônio (pág. 1)
 
 



4º Dia (Quarta 03/06)

4. Reflexão do 4º Dia - Vida de Santo Antônio
No retiro de Monte Paulo, Santo Antônio vivia só para Deus e a satisfação própria. Havia por perto uma
gruta, a ela se retirava frequentemente para os exercícios de oração e penitência. Foi somente por uns
nove meses que o Santo gozou da vida solitária, de contemplação. Pois em ocasião de umas ordenações
sacerdotais, a cuja cerimônia ele assistia com seu superior, rogado por ele: “Vai e fala o que o Espírito do
Senhor te inspirar, dirige uma alocução aos ordenados!”. Antônio humildemente obedece, calmamente
inicia e pouco a pouco foi se acalorando, discorrendo com entusiasmo sobre a
dignidade sacerdotal revestindo suas palavras com abundantes citações da Sagrada Escritura. Santo
Antônio mostrava assim profundo conhecimento do Livro Sagrado, e impressionava a todos pela sua
eloquência e pelos fulgores de sua ciência teológica. O auditório ficou estupefato. Os confrades da Ordem,
desejando que Antônio lhes comunicasse um pouco de seu grande saber, pediram a São Francisco que o
nomeasse lente de Teologia. O santo Fundador acedeu enviando uma ordem: “Ao meu caríssimo irmão
Antônio, meu bispo, saúde e paz no Senhor. Convém-me que leias aos frades a sagrada teologia.Irmão
Francisco. Adeus”.
 
4.1 Partilha da Palavra
Proclamação do Evangelho: (Marcos 12,18-27)
 
4.2 Palavras de Santo Antônio – Retirado dos Sermões de Santo Antônio
“Quem em vida estabelecer com o Senhor a aliança da reconciliação, depois no reino celeste repousará
na  formosura da paz .” “Quem possui a paz de coração merece de verdade ser chamado de filho de Deus
Pai, ao qual juntamente com seu Unigênito, diz na hora da morte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu
espírito, porque da paz do coração passa à paz da eternidade. “Eis os sinais que acompanharão aqueles
que crerem.  Àqueles que derem o coração a Deus, acompanhá-los-ão sinais, porque já sobre o seu
coração há o sinal que se lê nos Cânticos: Põe-me como um sinal em cima do teu coração.” “Nós vos
pedimos, Senhor Jesus, Vós que sois o bom Pastor: Guardai-nos como vossas ovelhas. Defendei-nos dos
mercenários e do lobo. E coroai-nos no vosso Reino com a coroa da vida eterna. Dignai-vos conceder-nos
Vós que sois bendito, glorioso e digno de louvor por todos os séculos dos séculos. E toda ovelha e toda
alma fiel diga: Amém! Aleluia!”
 (Santo Antônio Sermões, Ed. Vozes,2019)
 
=> Conversa entre família sobre a Palavra de Deus e o Sermão de Santo Antônio.
 
4.3 Oração final do Dia
Meu grande Santo Antônio, chegando à mocidade, preferistes o grande amor de Jesus Cristo, aos
caminhos do mundo. Entregastes ao Senhor e a Igreja, consagrando-se na vida religiosa. Libertai-me de
tudo que me prende aos bens terrenos. Que eu sirva aos meus irmãos, na alegria de saber que o bem
feito aqui na terra, será glorificado no céu! Pai Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
 
5.Oração de Santo Antônio (pág. 1)
 
 



5º Dia (Quinta 04/06)

4. Reflexão do 5º Dia - Vida de Santo Antônio
Antônio subiu ao púlpito com a aparência de um principiante na oratória sagrada e desceu da tribuna
consagrado pregador. A desestima em que anteriormente o tinham, converteu-se em admiração. Como 
 consequência desta inesperada revelação foi autorizado a pregar por toda parte. Ouvindo o que dele
dizem antigas testemunhas, devemos fazer de sua eloquência a mais alta opinião. Como foi dito, o nosso
Santo era profundo conhecedor da Sagrada Escritura. Sabia-a de cor em grande parte. Nas pregações
servia-se dos textos sagrados com frequência. São Boaventura chamou-o “pregador egrégio”. “cheio do
espírito de sabedoria na exposição dos elóquios das divinas páginas”. Santo Antônio, como bom filho do
seráfico patriarca São Francisco, era devotíssimo de Nossa Senhora. Entre os privilégios concedidos a
Nossa Senhora venerava particularmente a sua Assunção. Estando em Tolosa, na França, meditando na
véspera da Assunção sobre as glórias de Maria, sentia profundamente não quererem todos crer que ela foi
recebida no céu com corpo e alma. Mas Nossa Senhora o consolou. Apareceu-lhe cercada de vivíssima
luz, e ele ouviu a sua voz que lhe dizia: “Fica certo, meu filho, que este meu corpo foi preservado da
corrupção do túmulo e carregado pelos anjos junto de meu Filho, onde eu reino como Rainha”. Daí por
diante não teve mais receio de pregar esta doutrina.
 
4.1 Partilha da Palavra
Proclamação do Evangelho: (Marcos 12,28-34)
 
4.2 Palavras de Santo Antônio – Retirado dos Sermões de Santo Antônio
“O amor com o qual se ama a Deus e se ama o próximo é exatamente o mesmo, e este amor é o Espírito
Santo, porque Deus é amor” (P.Lombardo). Essa lei do amor – como diz Agostinho – é instituída por Deus,
para que tu ames a Deus por si mesmo e com todo o coração, e o próximo como a ti mesmo: isto é, ames
também a ti mesmo em ordem ao próximo e pelo próximo. De fato, deves amar a ti mesmo pelo bem e
ordem a Deus, e também o próximo deve ser amado pelo bem, e não pelo mal, e em ordem a Deus.
Depois, como o próximo deve-se entender todos os homens, porque não existe ninguém com o qual se
possa agir mal. O modo de praticar esse amor é indicado quando se diz: “Amarás o Senhor teu Deus com
todo o coração”, isto é, com toda a inteligência, “com toda a alma”, isto é, com toda a vontade, “com toda a
mente” isto é, com a memória, de modo que tu atribuas todos os pensamentos, toda a vida e toda a
inteligência àquele do qual tens tudo aquilo que deves atribuir-lhe. Dizendo isso, não deixa livre a mínima
parte de nossa vida, mas qualquer coisa que passe pelo ânimo seja arrebatada para aquele ao qual corre
o ímpeto do amor (P. Lombardo)”. (SantoAntônio Sermões, Ed. Vozes, pág. 333)
 
=> Conversa entre família sobre a Palavra de Deus e o Sermão de Santo Antônio.
 
4.3 Oração final do Dia
Santo Antônio, chegando a vossa hora, seguistes o preceito de Cristo e fostes anunciar o evangelho a
toda criatura. A muitos convertestes com a vossa pregação inspirada. Fazei que de vós eu aprenda a
colaborar com a Igreja, dedicando as causas de Cristo. Pai Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
 
5.Oração de Santo Antônio (pág. 1)
 
 



6º Dia (Sexta 05/06)

4. Reflexão do 6º Dia - Vida de Santo Antônio
As prementes necessidades da Igreja e os conhecidos dotes de pregador foram os motivos pelos quais
São Francisco designou e enviou Santo Antônio ao sul da França para acudir em defesa da fé. Seitas
como os Captados e Albigenses propagavam doutrinas heréticas. Com o abandono da fé o povo tinha que
cair forçosamente em graves aberrações morais. Santo Antônio não era ele homem de violências, mas o
ardoroso pregador da verdade confundia os hereges com a força de sua palavra convincente. Diversas
são as cidades onde fez ouvir as suas pregações, acompanhadas por sinais prodigiosos. No distrito de
Limonges, um homem rico e piedoso ofereceu a Santo Antônio sua casa para hospedagem. Sabendo que
o frade amava o silêncio e a solidão, preparou-lhe a cama num quarto escuro. Durante a noite ele passou
pela frente do quarto e percebeu então pelas fendas da porta que o quarto estava todo iluminado por uma
luz fora do comum. Espiou e viu o Santo de joelhos, fora de si e abraçando um belo menino. Este colocava
o bracinho no pescoço de Antônio e lhe falava. Era o Menino Jesus que assim recompensava o fiel
servidor. Após suas peregrinações missionárias no sul da França, Santo Antônio regressa à Itália. Talvez
os motivos que o induziram a regressar tenham sido a morte de São Francisco de Assis, o fundador,
ocorrida na tarde do dia 3 de outubro de 1226, e a convocação do Capítulo Geral da Ordem.
 
4.1 Partilha da Palavra
Proclamação do Evangelho: (Marcos 12,35-37)
 
4.2 Palavras de Santo Antônio – Retirado dos Sermões de Santo Antônio
“Estando juntos os fariseus, Jesus interrogou-os, dizendo: que vos parece do Cristo? De quem ele é filho?
Responderam-lhe: De Davi. Jesus disse-lhes: Como então Davi, pelo Espirito, chama-o Senhor, quando
diz: Disse o Senhor a meu Senhor? (Mt 22, 41-44). Nesse trecho compendia-se toda a sublimidade da
nossa fé, enquanto sabemos que proclamando Jesus Cristo “Senhor e Filho de Davi”, cremos que ele é
verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que está sentado à direita do Pai. Senhor, enquanto fez todas as
coisas e o próprio Davi; filho, enquanto também ele é da estirpe de Davi segundo a carne. Os judeus não
são censurados porque afirmam que Cristo é filho de Davi, mas porque não creem que ele é também filho
de Deus. O próprio Filho lhes diz: “Como então Davi”, inspirado pelo Espírito Santo e não movido por seu
coração, “chama-o Senhor, dizendo: Disse o Senhor”, isto é, o Pai, “ao meu Senhor”, isto é, ao Filho.
Roguemos, pois, irmãos caríssimos, ao próprio Senhor nosso Jesus Cristo, em cujas mãos, perfuradas
pelos pregos sobre a cruz, é colocada a nossa salvação (cf. Gn 47, 25), para que nos salve dos ataques
dos inimigos, nos ouça e nos conceda a remissão dos pecados, nos confirme até o fim, para sermos
dignos de chegar até ele, que está sentado à direita do Pai. No-lo conceda ele próprio, que é bendito.
Amém. ” (Santo Antônio Sermões, Ed.Vozes, 2019, pág. 631/632)
 
=> Conversa entre família sobre a Palavra de Deus e o Sermão de Santo Antônio.
 
4.3 Oração final do Dia
Santo Antônio, vossa memória era tão prodigiosa, que sabíes quase toda a Sagrada Escritura de cor. Isso
prova um grande amor pela Palavra de Deus. Ensina-me, ó Santo, o amor à Palavra de Deus. De vós
quero aprender estimar o tesouro contido na Bíblia Sagrada. Quero conhecer as riquezas do amor de
Deus que ali se revelam. Ensina-me a viver de acordo com esta mensagem de Deus.
Pai Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
 
5.Oração de Santo Antônio (pág. 1)
 
 



7º Dia (Sábado 06/06)

4. Reflexão do 7º Dia - Vida de Santo Antônio
No Capítulo Geral de 1227, o primeiro que a Ordem Franciscana celebrou depois da morte do seráfico
Fundador, Santo Antônio foi eleito Superior Provincial. E como tal incumbia-lhe visitar os conventos já
existentes na circunscrição (todo o norte da Itália) e promover a construção de outros onde as
circunstâncias o exigissem. Pádua ficou sede do provincialado. Santo Antônio iniciou desde logo viagens,
continuando a exercer a Missão de pregador. Também na Itália era, naquele tempo, laboriosa e espinhosa
a missão dos pregadores das verdades evangélicas. Por toda parte reinava a desordem política e,
infelizmente, também a moral. (A fé não estava extinta, mas uma coisa é ter fé e outra é viver de acordo
com os preceitos da fé; não havia vivência, autenticidade. Isto, aliás, verifica-se em todos os tempos, não
excetuando os dias de hoje). Quanto a política dominavam as facções, os partidos se guerreavam
mutuamente. No terreno religioso havia muita cizânia: heresias, superstições e grande era a depravação
dos costumes. As pregações do nosso santo, acompanhadas por milagres, granjearam-lhe por onde
passava muita honra como também é lícito afirmar que foram exuberantes os frutos na reforma dos
costumes e na missão de semear o bem e a paz. Incalculável foi o benefício que Antônio prestou à Itália, à
cidade de Pádua, sobretudo. Mas para nosso proveito é bom que saibamos o seguinte: Santo Antônio
conseguia conversões não só pela sua palavra inspirada e sim pelo exemplo de virtude, de penitência e de
santidade.
 
4.1 Partilha da Palavra
Proclamação do Evangelho: (Marcos 12,38-44)
 
4.2 Palavras de Santo Antônio – Retirado dos Sermões de Santo Antônio
““A justiça dos santos (a santidade deles) é que nem o fio de prumo que é estendido sobre Jerusalém, isto
é, sobre toda pessoa fiel, para medir e ver se sua vida está conforme ao exemplo deles. Todas as vezes
que se celebram as festas dos santos, é estendido este fio de prumo sobre a vida dos pecadores. Por isso
é que celebramos as festas dos santos para tirarmos da vida deles uma regra para a nossa.” ”Peçamos
humildemente a Jesus que nos conceda alegrar-nos só nele, viver modestamente, menosprezar as
inquietações do mundo, manifestar-lhe todas as nossas necessidades, a fim de que, protegidos pela sua
paz, possamos um dia viver na pacífica Jerusalém do céu. Coisas necessárias a qualquer justo: a paz do
coração, a separação dos bens terrenos, o silêncio da boca, o êxtase da contemplação, a lembrança da
própria fragilidade.” Ao humilde ele promete: “Tu és o meu servo: mesmo que tiveres que atravessar as
águas eu estarei contigo e os rios não te submergirão. Se tiveres que atravessar o fogo ,não te queimarás,
a chama não poderá te queimar. O humilde, mesmo que caminhe através do fogo das coisas temporais,
não se queima com a avareza ou com a vanglória.” (Santo Antônio Sermões, Ed. Vozes, 2019)
 
=> Conversa entre família sobre a Palavra de Deus e o Sermão de Santo Antônio.
 
4.3 Oração final do Dia
Santo Antônio, vossa caridade foi um exemplo para todos os que vos conheceram. Em vossa vida sabíeis
consolar os tristes, os que se apresentavam abatidos sob o fardo de duros problemas e provações. Dai-
me um coração compassivo semelhante ao vosso. Que eu esteja disposto a ajudar os necessitados,
consolar os tristes e sempre tenha uma boa palavra para os desanimados que sofre. Pai Nosso, Ave-
Maria, Glória ao Pai.
 
5.Oração de Santo Antônio (pág. 1)
 
 



8º Dia (Domingo 07/06)

4. Reflexão do 8º Dia - Vida de Santo Antônio
Deus quis que, em lugar de São Francisco, surgisse na Itália outro astro que irradiasse, sem ofuscar a
glória do Patriarca de Assis, também coruscante luz e difundisse nos corações o santo amor de Deus. Era
Antônio de Pádua. O seu comparecimento era tido como uma dádiva do céu. O que contribuía para os
estupendos resultados de suas pregações era evidentemente o seu extraordinário saber, a sua eloquência
e a sua santidade. Deus, de sua parte, dava força à palavra do Santo com sinais e milagres. Inúmeros,
incontáveis os prodígios que semeava lá por onde passava. Em Florença pregava Santo Antônio contra o
vício da usura, do lucro excessivo, do apego exagerado ao dinheiro, fazendo dele um ídolo, da exploração
indébita. Acabara de morrer naqueles dias um desses avarentos usurários. A família pediu ao Santo que
fizesse, como era de costume com pessoas de destaque, o discurso fúnebre. O Santo acedeu, mas Deus
lhe revelou que o falecido estava condenado. O texto do discurso foram às palavras do Evangelho: “Onde
está o teu tesouro, aí está o teu coração”. Quando depois citou as outras palavras: “O rico morreu, foi
sepultado no inferno”, o santo passou a invectivar com veemência contra o vício da usura, e apontando o
defunto no caixão, gritou: este homem está eternamente castigado. Ide, abri o cofre em que guardava os
lucros injustamente adquiridos; encontrareis com o dinheiro o seu coração. Houve quem obrigasse os
parentes para uma verificação. No cofre estava o coração ainda quente do usurário. Lição terrível para os
que se apropriam injustamente de bens alheios.
 
4.1 Partilha da Palavra
Proclamação do Evangelho: (João 3, 16-18)
 
4.2 Palavras de Santo Antônio – Retirado dos Sermões de Santo Antônio
“Eis que com esta segunda parte do evangelho concorda a segunda da epístola: Nisto conhecemos o
amor de Deus (Filho); em ter dado a sua vida por nós; igualmente nós devemos também dar a vida por
nossos irmãos” (1 Jo 3, 16). Presta atenção, porque aqui João toca três assuntos, isto é, Deus, nós e os
irmãos. Quem ama a Deus não compra a vila do domínio; quem ama a sua alma liberta-se do jugo dos
cinco sentidos; quem ama o próximo pelo qual é obrigado a dar a vida, certamente não toma “a mulher” da
luxúria, com a qual ofenderia e escandalizaria o próprio próximo.  Pedimos-te, pois, Senhor Jesus que tires
de nós a vila de todo o poder humano, que nos ajudes a fugir dos prazeres dos cinco sentidos e viver sem
a maldita mulher da concupiscência, para assim termos liberdade de entrar para a tua ceia. Conceda-o tu,
que és bendito nos séculos dos séculos. Amém.
(Santo Antônio Sermões, Ed. Vozes, 2019, pág. 355/356)
 
=> Conversa entre família sobre a Palavra de Deus e o Sermão de Santo Antônio.
 
4.3 Oração final do Dia
Santo Antônio, homem da santa oração, uma das vossas preocupações, era de que o estudo e o trabalho
não apagassem o espírito da santa oração. Ensinai-me a felicidade na vida de oração, tendo amor e
devoção ao Senhor, como vós vivestes. Fazei-me superar o egoísmo e a ganância, vivendo assim na
graça e na paz dos filhos de Deus. Pai Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
 
5.Oração de Santo Antônio (pág. 1)
 
 



9º Dia (Segunda 08/06)

4. Reflexão do 9º Dia - Vida de Santo Antônio
No Capítulo Geral da Ordem, no Pentecostes de 1230, Santo Antônio pediu e obteve a exoneração do
ofício de Provincial. O mesmo Capítulo, porém, delegou-o com outro para irem ao Papa a fim de conseguir
uma interpretação autêntica de alguns pontos da Regra Franciscana. O Papa Gregório IX deu-a e louvou
muito o zelo e a fidelidade na observância. Mais uma vez manifestou o desejo de o Santo ficar em Roma e
que aceitasse a dignidade de Cardeal. Mas Antônio recusou a honra, voltando para o seu campo de
apostolado. A Ordem lhe concedeu então de pregar onde quisesse. Santo Antônio foi sempre o homem de
Deus. Anunciar a Cristo, converter almas. Famosíssimas as pregações quares mais de 1.231 que
ocasionaram extraordinário concurso do povo. Diz a primeira biografia que se escreveu do Santo: “Como o
campo no estio pede chuva, assim desejavam os fiéis ouvir as prédicas do Santo”. Embora fatigado pelas
pregações, Antônio dedicava-se a colher o fruto no sacramento da Penitência. Isto é, ia do púlpito ao
confessionário. E por amor das almas não concedia descanso algum ao corpo. Era como o bom pastor
que se alegra com a volta ao redil de uma ovelha desgarrada. Com salutares exortações e celestiais
ensinamentos levantava do abatimento, amolecia como cera ao fogo corações endurecidos, acolhia com
amabilidade os penitentes. Quantas vezes teriam acontecido Deus se servir de palavras de Antônio e de
sua bondade para operar conversões, verdadeiros milagres da misericórdia! Ainda hoje se dão conversões
extraordinárias pela intercessão do Taumaturgo, nos que fazem visitas em Pádua na basílica do santo,
nos que fazem a trezena. Pedem outras coisas, mas recebem mais do que pedem a graça: a graça de
Deus.
 
4.1 Partilha da Palavra
Proclamação do Evangelho: (Mateus 5, 1-12)
 
4.2 Palavras de Santo Antônio – Retirado dos Sermões de Santo Antônio
“Quem é rico da pobreza de espírito pode realmente orar por seus perseguidores e dizer com Jesus
Cristo: “Pai, perdoa-lhes”. Quem é humilde de espírito perdoa os que lhe faz o mal e reza por eles. Quem
é manso, quem não atira ofensas nem se ofende se as recebe, quem não escandaliza e não fica
escandalizado, será digno de ouvir, com o bom ladrão, antes, com o confessor: “Hoje estarás comigo no
paraíso”, que é precisamente a terra dos vivos, que os mansos possuirão.  Quem chora os próprios
pecados ou os do próximo, ou a miséria deste exílio terreno, ou a demora em chegar ao Reino dos Céus,
é consolado pelo Senhor, que consolou sua Mãe, que chora sua paixão, dizendo-lhe: “Mulher, eis o teu
filho!”  Quem tem a paz do coração merece verdadeiramente ser chamado filho de Deus Pai, junto com
seu Unigênito, diz na hora de sua morte: “Pai, em tuas mãos entrego o meu espirito!, porque a paz do
coração passa para a paz da eternidade.” (Santo Antônio Sermões, Ed. Vozes, 2019, pág. 713/716)
 
=> Conversa entre família sobre a Palavra de Deus e o Sermão de Santo Antônio.
 
4.3 Oração final do Dia
Santo Antônio, passastes a vida fazendo o bem a todos, a exemplo de Jesus Cristo. Denunciastes os
vídeos no ódio. Reconciliastes famílias. Por vossa palavra inspirada, ao mesmo tempo firme e suave,
reconduzistes a muitos para o caminho do bem. Ensinai-me a praticar o bem a todos e a promover a paz e
a unidade entre os homens. Pai Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
 
5.Oração de Santo Antônio (pág. 1)
 
 



10º Dia (Terça 09/06)

4. Reflexão do 10º Dia - Vida de Santo Antônio
Depois das pregações quaresmais, em 1231, Santo Antônio necessitava de repouso. Tantos dias a falar
em longos sermões, as horas a fio no confessionário e os incômodos da doença, que mais e mais se
acentuavam, fatigaram-no demasiadamente. Em lugar de procurar descanso em Pádua, onde certamente
não teria encontrado, desejou retirar-se a Camposampiero, localidade onde os Franciscanos gozavam da
solidão em umas choças. Se bem que o Santo tivesse licença para ir aonde quisesse, não quis sem o
mérito da obediência. É a obediência uma das primeiras virtudes do religioso, que nas ordens do legítimo
Superior venera a vontade de Deus. Antônio estimava-a grandemente, era seu hábito não fazer nada sem
o beneplácito dos seus superiores. Escreveu então uma carta ao Provincial, pedindo ao superior local que
a remetesse. Deixou-a na mesa e por mais que procurasse, em parte nenhuma se achava. O Santo não
escreveu outra. No desaparecimento da carta julgava que não fosse vontade de Deus deixar Pádua.
Quando mais ninguém pensava na carta, eis que na mesma mesa apareceu outra. Era a resposta do
Padre Provincial que lhe permitia retirar-se em Camposampiero. Uma mão invisível, talvez um anjo, tinha-
se incumbido de levar uma e trazer a outra. Em Camposampiero, no terreno doando aos frades, havia
diversas choças, como também uma enorme nogueira (árvore do tamanho de uma mangueira). O Santo
escolheu-a para habitação. A ideia de morar por entre os ramos desta árvore foi do Santo mesmo. E
desde o mais antigo até o mais moderno biógrafo, afirma da estranha moradia. Antônio queria estar a sós
com Deus. E do alto de seu cubículo bem arejado se deliciava em proveitosa contemplação; só descia da
nogueira quando o sino o chamava para os atos da comunidade.
 
4.1 Partilha da Palavra
Proclamação do Evangelho: (Mateus 5, 13-16)
 
4.2 Palavras de Santo Antônio – Retirado dos Sermões de Santo Antônio
“Segue-me!”, segue-me, tu também, nu como nu o sou, livre de todo apego como livre o sou. Segue-me,
portanto, e joga fora o peso que levas, pois carregado como estás, não podes andar atrás de mim que
corro.... E para onde Ele corre? Na direção da cruz. Por isso corre também tu atrás de Cristo, para que
assim como Ele tomou a sua cruz por ti, tu também tomes a tua cruz por ti... tome sua cruz mortificando a
carne todos os dias, continuamente, e assim, siga-me. Vem! Cristo, por meio da inspiração celeste, e a
Igreja por meio da pregação dizem ao homem e à mulher: Vem! E quem ouve essas palavras, diga por
sua vez ao próximo: Vem! Não queres seguir Jesus?... Grande caminho é deixar tudo. Caminho estreito
durante peregrinação desta vida, mas largo e grande no momento da recompensa. Ciência perfeita é amar
a Jesus e segui-Lo. Preocupemo-nos por nós e pelos outros. Sirvamos de guias para quem não conhece o
caminho. Com a voz da pregação animemos os preguiçosos, sacudamos os indolentes. Quem realmente
segue a Cristo deseja que todos sigam o Senhor. Eis porque se dirige ao próximo com carinho, com
oração devota e com a pregação. (Santo Antônio Sermões, Ed. Vozes, 2019)
 
=> Conversa entre família sobre a Palavra de Deus e o Sermão de Santo Antônio.
 
4.3 Oração final do Dia
Ó amável e querido protetor, Santo Antônio, dou graças ao Altíssimo por vos ter favorecido de graças e
pelo sacrifício que fizestes para se assemelhar ao Cristo. Ajudai-me na minha miséria e alcançai-me
forças para combater generosamente os combates da vida. Pai Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
 
5.Oração de Santo Antônio (pág. 1)
 
 



11º Dia (Quarta 10/06)

4. Reflexão do 11º Dia - Vida de Santo Antônio
Em suas meditações, Antônio fazia grande uso do seu livro predileto, a Sagrada Escritura. Ele trazia na
mente um ideal que não lhe dava tréguas, e que provocava cada vez mais as ascensões de seu coração:
Jesus Cristo. Antônio inebriava-se, abismava-se nesta contemplação, e na meditação buscava imitar
Cristo para uma perfeita identificação, herança transmitida por São Francisco. De São Francisco se diz
que “em todos os atos de sua vida, foi conforme a Cristo”. Santo Antônio, até em suas pregações, fazia
reviver as belas cenas da Bíblia, tais como no tempo de Jesus, pois: os cegos viam, os surdos ouviam, os
paralíticos andavam e os mortos ressuscitavam. Foi no retiro em Camposampiero que o Santo pressentiu,
aliás, que Deus lhe deu o sinal da partida. Trabalhado há tempo pela doença, hidropisia, um dia de
repente sentiu-se mal e caiu em desmaio. Assim que recobrou os sentidos expressou de voltar para
Pádua, não queria ser de peso para a pequena comunidade, que já vivia em extrema pobreza.
Respeitando a vontade do Santo colocaram-no sobre uma carroça puxada por dois bois, e puseram-se em
caminho. Mas reconhecendo que seu estado era gravíssimo, os confrades não prosseguiram na viagem e
o levaram no conventinho de Arcela que ficava perto. Repousou alguns instantes, pedindo a confissão e
os santos óleos. Em seguida, moribundo, entoou o seu predileto: “Ó Senhora gloriosa, sublimada acima
das estrelas...”. Levantou os olhos ao céu extasiado. Como lhe perguntassem o que via, respondeu: “Vejo
o meu Senhor”. Entrou logo em agonia meia hora depois, expirou suavemente como quem adormece,
entre os braços de seus co-irmãos. Era a tarde de sexta-feira, dia 13 de junho de 1231.
 
4.1 Partilha da Palavra
Proclamação do Evangelho: (Mateus 5, 17-19)
 
4.2 Palavras de Santo Antônio – Retirado dos Sermões de Santo Antônio
““Justiça é a virtude com a qual, julgando-se corretamente, é dado a cada um o seu... Justiça é o hábito do
espírito em atribuir a cada um a dignidade que lhe pertence, tendo em conta a utilidade comum. Fazem
parte da justiça: o temor de Deus, o respeito à religião, a piedade, a humanidade, o gozo do justo e do
bom, o ódio do mal, o compromisso da gratidão. O mundo não possui esta justiça porque não teme a
Deus, desonra a religião, odeia o bem e é ingrato para com Deus.”sairá uma vara da raiz de Jessé e uma
flor sairá de suas raízes. Vejamos o que significam, no sentido moral, as três palavras: raiz, vara, flor. A
raiz significa a humildade de coração; a vara, a retidão da confissão e a disciplina da salvação; a flor, a
esperança da felicidade eterna. Jessé interpreta-se ilha ou sacrifício, e significa penitente, cujo espírito
deve ser uma espécie de ilha. Chama-se ilha por estar situado no sal, isto é, no mar. O espírito do
penitente situa-se no mar, ou seja, na amargura. O penitente é batido pelas ondas das tentações e,
todavia, fica firme. A raiz de Jessé é a humildade da contrição, de que sai a vara da confissão reta e a
disciplina da discreta mortificação. E observe-se que a flor não brota do cimo da vara, mas da raiz... brota,
não dá mortificação do corpo, mas da humildade do espírito...”
 
=> Conversa entre família sobre a Palavra de Deus e o Sermão de Santo Antônio.
 
4.3 Oração final do Dia
Ó Glorioso Santo Antônio, considerando-se que Deus vos concedeu o poder especial de encontrar objetos
perdidos, vimos a vós com confiança e vos rogamos que nos ajudeis na procura das coisas que havemos
perdido. Fazei-nos encontrar, em primeiro lugar a graça santificante. Restaurai-nos o antigo fervor no
serviço de Deus e na prática das virtudes cristãs. Pai Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
 
5.Oração de Santo Antônio (pág. 1)
 
 



12º Dia (Quinta 11/06)

4. Reflexão do 12º Dia - Vida de Santo Antônio
Os religiosos do conventinho de Arcela quiseram ocultar a notícia da morte do Santo pelo receio que o
povo afluísse em massa tumultuosamente. Mas as crianças de Arcela e Pádua, como animadas de
espírito profético, saíram pelas ruas aos bandos a clamarem: “Morreu o padre santo, morreu Santo
Antônio”. A notícia ia se espalhando e o povo acorria deixando todas as ocupações, dirigindo-se para o
convento dos frades. No meio dessa confusão, para conter a multidão, foi montada uma guarda e houve
quem com armas na mão impedisse que o corpo do Santo fosse transladado. Havia sérias dificuldades de
entrar num acordo. Até que enfim depois de três dias o Padre Provincial dos Franciscanos sentenciou que
o corpo fosse levado para a Igreja de Santa Maria, em Pádua. Durante os três dias em que o corpo esteve
insepulto não aconteceu nenhum milagre, como se Santo Antônio, amante da paz, quisesse desaprovar a
contenda que houve entre os paduanos e os moradores de Arcela. Após a transladação, um cortejo
triunfal, com uma imensa multidão de povo com velas acesas, o Santo começou a dar glória à cidade
como tinha predito. Tais e tantos foram os milagres e favores que parecia ter voltado o tempo de Cristo e
dos Apóstolos. O corpo foi depositado num sarcófago de mármore na Igreja Santa Maria. Era terça-feira,
quatro dias depois da morte, dia 17 de junho, que o venerável corpo de Antônio foi tumulado. Em memória
deste dia introduziu-se o costume de considerar as terças-feiras especialmente consagradas ao glorioso
taumaturgo.
 
4.1 Partilha da Palavra
Proclamação do Evangelho: (João 6, 51-58)
 
4.2 Palavras de Santo Antônio – Retirado dos Sermões de Santo Antônio
“Jesus entrou para comer “o pão”. O pão é a vontade de Deus, que dever ser posta antes e junto com
todos os outros alimentos. Disse Judas Macabeu: “Cumpra-se o que for vontade do céu” (1Mc3, 50). Toda
obra é estéril se a ela não se unir o pão da divina vontade. Vontade de Deus é que o pecador se converta
e viva (cf. Ez 33, 11). O próprio Senhor diz por boca de Isaías: “A tua terra não será mais chamada a
Deserta, mas será chamada a minha vontade, e a sua terra será habitada, porque o Senhor agradou-se de
ti” (Is 62, 4). Quando o pecador se converte, a terra, isto é, sua mente, é ocupada pela graça, e assim nele
se encontra a vontade do Senhor, que é vida. Portanto, Jesus entrou na casa, num sábado, para comer o
pão: isto é, veio a este mundo para fazer a vontade do Pai. Com efeito, disse: “O meu alimento é fazer a
vontade do meu Pai, que me enviou” (Jo 4, 34).  Rogamos-te, pois, Senhor Jesus Cristo, que entres na
casa de nossa consciência, que sacies o chefe dos fariseus, isto é, o impulso dos maus pensamentos que
dividem entre si o nosso coração e, dividindo-o, o destroem; que restituas à nossa mente o sábado da paz
e do repouso, que nos faças comer o pão da tua vontade para sermos dignos de chegar a ti, que és o pão
dos anjos. No-lo concedas tu, que és bendito nos séculos dos séculos. Amém.” 
(Santo Antônio Sermões, Ed. Vozes, 2019, págs. 615/617)
 
=> Conversa entre família sobre a Palavra de Deus e o Sermão de Santo Antônio.
 
4.3 Oração final do Dia
Ó Glorioso Santo Antônio, cuja língua bendita Deus ensinou os homens a louvar a Deus, tende piedade de
mim. Lembrai-vos, de mim, da minha família ao interceder junto ao Pai. Defendei-me nas tentações e
permanecei junto de mim em todos os momentos. Concedei-me ainda, a graça que vos peço nesta
trezena, sobretudo com a Santíssima vontade de Deus. Amém! Pai Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
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13º Dia (Sexta 12/06)

4. Reflexão do 13º Dia - Vida de Santo Antônio
Um mês, apenas, era decorrido após a morte do Santo, e já o clero e o povo pediam sua canonização, sua
inscrição no catálogo dos Santos: isto é, sua elevação à honra dos altares. À medida que por sua
intercessão operavam-se milagres, eram recolhidos, estudados e rigorosamente apurados. Coisa
admirável! Em seis meses 47 milagres foram com rigor histórico e científico (da época) reconhecidos como
válidos e autênticos, para proceder à canonização. E assim no ano 1232 a 30 de maio o Papa Gregório IX
solenemente declarava: “Em honra e louvor da Santíssima Trindade e para exaltação da Santa Igreja,
inscrevemos o servo de Deus, Frei Antônio, confessor da Ordem dos Frades Menores, no catálogo dos
Santos e ordenados que a sua festa seja celebrada anualmente no dia 13 de junho”. O decreto de
canonização que introduziu o nome de Santo Antônio no calendário assegurou a universalidade e a
perpetuidade a seu culto. Em Pádua, em seu santuário, na pitoresca e majestosa Basílica do Santo, noite
e dia ardem trinta e seis lâmpadas de prata. Mas o culto ao Santo não é só monopólio de Pádua, pois em
toda parte do mundo Santo Antônio, de todos os santos, é o mais popular. Ele está no coração de todos. É
difícil encontrar uma igreja sem a imagem do Taumaturgo paduano, ou num altar, num nicho, num canto.
Também nos lares lhe dão um lugar. Santo Antônio é o amável protetor de todos. É invocado em qualquer
necessidade, pois sua caridade é sem rival. Porém concluem muito bem as palavras do Papa Leão XIII:
“Importa muito amar a Santo Antônio. Cuidai que os outros o amem. Santo Antônio não é só de Pádua, É
DO MUNDO INTEIRO”.
 
4.1 Partilha da Palavra
Proclamação do Evangelho: (Mateus 5, 27-32)
 
4.2 Palavras de Santo Antônio – Retirado dos Sermões de Santo Antônio
““De modo semelhante, “quem desposa uma mulher odiosa”, e faz isso com o consentimento da mente e
com a realização da obra má, tenta a Cristo, enquanto segue o próprio instinto em vez de obedecer à sua
vontade e o confessa somente por palavras. O próprio Cristo indicou brevemente aqueles três pecados
dizendo: “Quem olha para uma mulher, desejando-a”, eis a mulher odiosa, “já cometeu adultério com ela
no seu coração” (Mt 5, 28), eis que de algum modo a desposou e, portanto, será ferido pelas mordeduras
das serpentes, isto é, dos demônios. Enfim, quem faz da sensualidade a senhora de sua razão, desperta
murmuração e dissenção na morada de sua mente. Roguemos, pois, ao Senhor que com as quatro
virtudes fundamentais destrua esses quatro vícios, torne firme a terra de nossa mente, conserve em nós
os seus bens a fim de que não sejam dissipados e, assim possamos chegar à posse dos bens eternos.
No-lo conceda ele próprio, que é bendito nos séculos. Amém, ” 
(Santo Antônio Sermões, Ed. Vozes, 2019, pág. 464)
 
=> Conversa entre família sobre a Palavra de Deus e o Sermão de Santo Antônio.
 
4.3 Oração final do Dia
Ó Glorioso Santo Antônio, amado de Deus e dos homens, eu vos escolho, hoje, como meu protetor.
Ajudai-me a combater generosamente, a aceitar os trabalhos desta vida para merecer a recompensa da
vida eterna. Que a partir desta Trezena, admirando seu exemplo de vida, possa também eu, proclamar ao
mundo as bem-aventuranças do Criador e assim, com a minha vida, seja fonte viva da Palavra de Deus.
Pai Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
 
5.Oração de Santo Antônio (pág. 1)
 
 



Outras Orações de Santo Antônio
Responsório de Santo Antônio

 
 

Oração para Bênção dos Pães
- A nossa proteção está no Nome do Senhor!
- Que fez o céu e a terra!
OREMOS: Senhor Deus, Pai santo, eterno e todo poderoso, abençoai (+) este pão, pela
intercessão de Santo Antônio que, por sua pregação e exemplo, distribuiu o pão da vossa
Palavra aos vossos fiéis.Este pão recorde aos que o comerem, guardarem ou distribuirem com
devoção, o Pão que o vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta, o Pão do Céu
que nos dais todos os dias no ministério da Eucaristia.Fazei que este pão nos lembre o
compromisso para com todos os nossos irmãos necessitados do alimento corporal e espiritual,
necessitados do pão da amizade, da compreensão e do amor fraterno.Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, Pão vivo que desceu do céu e dá a vida e a salvação ao mundo, na unidade
do Espírito Santo! Amém!
- Rogai por nós, glorioso Santo Antônio!
-  Para que sejamos dignos das promessas de Cristo!

Se milagres desejais,
Recorrei a Santo Antônio;
Vereis fugir o demônio
E as tentações infernais.
 
Recupera-se o perdido,
Rompe-se a dura prisão
E no auge do furacão
Cede o mar embravecido.
 

Todos os males humanos
Se moderam, se retiram,
Digam-no aqueles que o viram,
E digam-no os paduanos.
 
Pela sua intercessão
Foge a peste, o erro, a morte,
O fraco torna-se forte
E torna-se o enfermo são.

Hino de Santo Antônio - Paróquia
(clique aqui para escutar)

Somos um povo escolhido a viver a fé e o amor, por Santo Antônio nosso padroeiro, por
Santo Antônio nosso protetor.
 
1. Sua Imagem transmite alegria. Teu semblante transmite a Paz, porque em teus braços
ostentas Jesus: Jesus menino, Filho de Maria.
 
2. Santo Antônio da Vila Belém nos ensina a vencer a maldade e a caminhar sempre para o bem
vivendo e fazendo a caridade.
 
3) Na pureza de Santo Antônio que teu servo se fez. Alegres vimos ó senhor para louvar e vos
agradecer.
 
5) Louvado seja Santo Antônio pela humildade do seu coração, pelo exemplo de pregar o
Evangelho por Cristo a palavra que nos vem a salvação.

https://youtu.be/O40i0IrZyUQ


Cantos a Santo Antônio

Ladainha Santo Antônio
(clique aqui para escutar)

Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!
 
Pregador do Evangelho – intercedei!
Pelo povo abandonado, intercedei!
Para sermos mensageiros – intercedei!
Da justiça e da esperança – intercedei!
Mestre sábio da verdade – intercedei!
Pela Igreja peregrina, intercedei!
Pelos jovens namorados, intercedei!
Pelos lares em perigo, intercedei!
Vós irmãos dos pequeninos, intercedei!
Pelos pobres e doentes, intercedei!
Pelos tristes e abatidos, intercedei!
Pelos povos oprimidos, intercedei!
Para o mundo ser mais justo, intercedei!
Pela paz da humanidade, intercedei!
Para sermos mais fraternos, intercedei!
Para acharmos os perdidos, intercedei!

Canto ao Padroeiro
(clique aqui para escutar)

Dai-nos a bênção protetor querido, Oh glorioso Santo Antônio! (2x).
 
1. Estendei o vosso olhar sobre nós e nosso lar, nossos trabalhos nossa família, nossa Paróquia
e este lugar.
2. Eu vos consagro o meu amor guardai-nos sempre nós vós pedimos. Protegei nosso Pastor
de todos os Perigos.
3. Rapazes, moças e casados, somos teus filhos tão amados. Queremos sempre o vosso amor,
Santo Antônio nosso Protetor.

Hino a Santo Antônio - Paulinas
(clique aqui para escutar)

Bem merecestes ter com amor Em vossos braços o Salvador
 

1. Salve grande Antônio, santo universal Que amparais aflitos, contra todo mal
 2. Desprezando as honras, pela sã pobreza A Jesus vos destes com ardor e firmeza
3. Do berço sois glória, para os lusitanos E depois grandeza, dos italianos
4. Em santas missões, povos converteu Vossa língua santa que não pereceu
5. Irmão protetor sois dos brasileiros Que milagres cantam por séculos inteiros

https://www.youtube.com/watch?v=CGa-N8PQNKQ
https://youtu.be/HOor3WNFMio
https://www.youtube.com/watch?v=zw4e1rJh4bw

