
Santo Antônio, 
abençoa a nossa Família

COMENTÁRIO INICIAL
 
Santo Antônio nasceu em Portugal, na cidade de Lisboa, no 

fi m do século XII, sendo a data mais mencionada nas biografi as 
a de 15 de agosto de 1195. Seus pais, Martim de Bulhões e 
Tereza Taveira, eram muito religiosos e o educaram com muito 
carinho na religião cristã.

Sobre a casa de seus pais, em Lisboa, foi erguida a Igreja de 
Santo Antônio, bem próxima à catedral de Santa Maria.

Neste primeiro dia da Trezena, vamos rezar por todas 
as famílias e agradecer a Deus por tudo o que recebemos e 
aprendemos com nossos pais, incluindo todos os familiares em 
nossas orações.

ORAÇÃO DO DIA
  

Senhor, neste primeiro dia da Trezena, trazemos na 
vossa presença as nossas famílias. Que Santo Antônio, 
que teve a graça de nascer numa família exemplarmen-
te cristã, interceda junto a Deus para que os pais sejam 
sempre mais santos e para que os fi lhos cresçam na fé, 
sem nunca abandonarem a prática da religião. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Primeiro dia

Nova Trezena de 

Santo Antônio
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PALAVRA DE DEUS

ECLESIÁSTICO 3,1-6.9

Filhos, escutem a advertência de um pai; e procedam as-
sim, de maneira a serem salvos. Pois o Senhor glorifi ca o pai 
em seus fi lhos e consolida a autoridade da mãe sobre a prole. 
Quem honra o pai expia os pecados e quem glorifi ca a mãe é 
como se acumulasse tesouros.

Quem honra o pai será alegrado pelos fi lhos e no dia em 
que orar será atendido. Quem glorifi ca o pai terá vida longa e 
quem obedece o Senhor proporcionará repouso à sua mãe.

A bênção do pai consolida a casa dos fi lhos; a maldição da 
mãe lhes destrói os alicerces.

SALMO 126 (127)1-5

REFRÃO: “A salvação do mundo passa pela família.”

1.  Se o Senhor Deus não edifi car a casa, não adianta nada 
trabalhar para construi-la. Se o Senhor não proteger a cidade, 
não adianta nada os guardas fi carem vigiando.

2.  Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levan-
tando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento 
aos que ele ama, mesmo quando estão dormindo.

3.  Os fi lhos são presentes do Senhor, eles são uma verda-
deira bênção. Os fi lhos que o homem tem na mocidade, são 
como fl echas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que 
possui tais fl echas. Sempre vencerá. Ele não será derrotado 
quando enfrentar os seus inimigos no tribunal.

EVANGELHO DE SÃO MATEUS 7,24-27

“Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo 
com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa 
na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou 
com força contra aquela casa. Porém ela não caiu porque havia 
sido construída sobre a rocha. 

Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo 
com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa 
na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com 
força contra aquela casa. Ela caiu e fi cou totalmente destruída.”

PRECES DA COMUNIDADE

RESPOSTA: Por intercessão de Santo Antônio, guardai 
nossas famílias unidas na paz e no amor.
 
1.  A Deus Pai, que confi ou seu fi lho Jesus a José e Maria, 

para que guarde os pais e mães na fi delidade e no amor, fazen-
do com que eles sejam um sinal abençoado do amor de Deus 
para suas famílias, rezemos.

2.  Por todos os nossos parentes e amigos, para que se 
esforcem para manter a paz e a harmonia em seus lares e para 
que nunca falte o pão de cada dia em suas mesas, rezemos.

3.  Para que todas as crianças, adolescentes e jovens cres-
çam obedientes a seus pais e avós e sejam iluminados por Deus 
na escolha do seu próprio caminho de amor, a sua vocação, 
rezemos.

4.  Por todos os familiares já falecidos, para que descan-
sem em paz, e para que nós tenhamos sempre mais esperança 
no reencontro feliz com eles na Casa do Pai, rezemos.
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OFERECIMENTO DO DIA
 

Que a exemplo de Santo Antônio, sejamos sempre 
gratos a Deus pelo amor que recebemos de nossos pais 
e familiares. Aceitai, Senhor, os nossos trabalhos deste 
dia, que queremos fazer por amor a Vós. Guardai nossas 
famílias como um sinal forte e expressivo do vosso amor 
aqui na Terra. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

PALAVRAS DE SANTO ANTÔNIO

“Nas bodas de Caná estava presente a Mãe de 
Jesus. Também Jesus e seus discípulos haviam sido 
convidados para o casamento. Ó feliz casamento, 
honrado por tantos privilégios e abençoado com 
tantos favores. 

Em Maria, que foi virgem e mãe, é personifi cada 
a castidade e a fecundidade.Também são revelados 
a honra e o ornamento de todo casamento, tanto 
com seus privilégios como com a sua dignidade.”

INVOCAÇÃO

Santo Antônio,
amparo das famílias, 

rogai por nós.

ORAÇÃO FINAL

Senhor, nós vos agradecemos pela grande bênção 
que é a família em que nascemos. Que nunca falte em 
nossos lares o pão de cada dia, e, em nossas vidas, o 
Pão vivo descido do céu. Que, por intercessão de Santo 
Antônio, Deus guarde nossas famílias unidas pelo vínculo 
do amor e que um dia possamos morar com a Sagrada 
Família na eternidade. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

BOM PROPÓSITO

Prometo rezar por todos os familiares que estão 
mais afastados da prática da fé. Quando puder, irei 
visitar uma família que está passando por momen-
tos muito difíceis.

a a a a a a a a



Segundo dia

Santo Antônio, 
renova o nosso Batismo

COMENTÁRIO INICIAL

Santo Antônio recebeu na pia batismal o nome de Fernan-
do. Desde muito pequeno acompanhava os pais nas celebra-
ções religiosas na Catedral. Ainda menino foi encaminhado 
para a escola dos Cônegos Regulares, onde recebeu boa for-
mação humana e educação cristã aprimorada.

A mãe teria consagrado o menino à Santíssima Mãe de 
Deus, desde os primeiros anos de vida. E ele foi crescendo em 
sabedoria e graça, servindo ao altar de Deus como acólito. 

Neste dia da trezena, rezemos por todos os que foram ba-
tizados, para que nunca reneguem a sua fé e tenham a graça 
de serem sempre alegres testemunhas do Cristo vivo e res-
suscitado.

ORAÇÃO DO DIA 

Ó Deus, Pai bondoso, nós vos agradecemos de todo 
coração pelo dom precioso do santo Batismo. Com ele 
nos tornamos vossos fi lhos e nos destes a graça de re-
nascer com Jesus para uma vida nova e santa. Conser-
vai sempre em nós a luz da fé. Fazei crescer em nós a 
vossa graça, para que sejamos sempre fi éis às promes-
sas batismais e vivamos na santidade de verdadeiros 
fi lhos de Deus.

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

PALAVRA DE DEUS

CARTA DE SÃO PAULO AOS EFÉSIOS 4,1-5

“Eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, 
peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo 
com o que Deus quis, quando chamou vocês. Sejam sempre 
humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos ou-
tros com amor. 

Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vo-
cês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, 
e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês.

Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somen-
te um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age 
por meio de todos e está em todos.”

SALMO 105 (106), 39-43.1-2

REFRÃO: O Senhor nos fez passar do pecado para a 
vida da graça.

1.  Deus pôs um nuvem por cima de seu povo e fogo para 
guiá-los durante a noite. Eles pediram e Deus mandou codor-
nas, e do céu deu a eles pão bastante para matar a fome.

2.  Ele partiu uma rocha, e jorrou água, que correu pelo 
deserto como um rio. Pois Ele lembrou da sua santa promessa 
feita a Abraão, seu servo.

3.  Assim Deus tirou do Egito o seu povo escolhido e eles 
sairam de lá cantando e gritando de alegria.

4.  Agradeçam a Deus, o Senhor. Anunciem a sua grande-
za e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, 
cantem louvores a Ele, falem de seus atos maravilhosos.

14 SEGUNDO DIA 15
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EVANGELHO DE SÃO MATEUS 28,16-20

“Os onze discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao 
monte que Jesus tinha indicado. E, quando viram a Jesus, o 
adoraram; mas alguns tiveram suas dúvidas.

Então Jesus chegou perto deles e disse: – Deus me deu 
todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos 
do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizan-
do-os esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordena-
do a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, 
ate o fi m dos tempos.”

PRECES DA COMUNIDADE

RESPOSTA: Dai-nos a graça de assumirmos os com-
promissos do Batismo com convicção e amor.

1.  Por todas as comunidades cristãs espalhadas pelo mun-
do inteiro, para que, animadas pelo Espírito de Cristo que re-
ceberam no Batismo, reconheçam sua missão de anunciar aos 
pobres a libertação, a justiça, a dignidade de fi lhos de Deus, 
rezemos.

2. Por todos os que foram batizados na infância, para que 
assumam com alegria, o signifi cado de seu batismo como dom 
do amor de Deus, que deles exige uma resposta livre e pessoal, 
rezemos.

3. Pelos pais que batizarão seus fi lhos neste ano, para que 
estejam conscientes da responsabilidade que assumem, e, com 
o auxílio de Deus e o testemunho da comunidade, façam seus 
fi lhos crescerem numa vivência fi rme da fé, rezemos.

4. Por todos nós que fomos batizados, para que, pela nos-
sa vida, tenhamos a graça de revelar a presença do Cristo vivo 
a todos as pessoas, e, pelo nosso testemunho de amor, seja-
mos sinais do bom Pai do Céu, que ama a todos como fi lhos e 
fi lhas, muito queridos, rezemos.

OFERECIMENTO DO DIA

Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda que hoje 
vos fazemos, agradecendo pela grande graça que re-
cebemos no Batismo de sermos vossos fi lhos muito 
amados e podermos dizer que Cristo é o nosso irmão. 
Confi rmai-nos pela força do Espírito Santo, para que 
sejamos sempre fi lhos fi éis da vossa santa Igreja. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

PALAVRAS DE SANTO ANTÔNIO

“Os judeus pegaram pedras para apedrejar a 
Jesus. Os falsos cristãos, que mentem ao Senhor, vio-
lando o pacto feito no Batismo, apedrejam todos os 
dias, com as duras pedras de seus pecados, o seu Pai e 
o Senhor Jesus, do qual tiraram o nome de cristãos.”

INVOCAÇÃO

Santo Antônio, 
imitador dos apóstolos, rogai por nós.

SEGUNDO DIA 17
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Terceiro dia

ORAÇÃO FINAL

“Senhor, neste dia em que refl etimos com Santo 
Antônio sobre a graça que recebemos no santo Batismo 
de sermos verdadeiros fi lhos de Deus, nós vos pedimos, 
dai-nos a felicidade de revelar pelo nosso amor a pre-
sença do Cristo para todos os irmãos.

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.” 

BOM PROPÓSITO

Como seguidores de Jesus, queremos nos esfor-
çar para nunca ofender a outros cristãos que não 
são católicos e de rezar para que os que crêem em 
Cristo trabalhem para a unidade dos que professam 
a fé em Jesus, de modo que aconteça o que Mestre 
pediu: “Pai, que todos sejam Um, como Tu pai e Eu 
somos Um, para que o mundo creia”.

Santo Antônio, ensina-nos 
a viver a nossa Vocação

COMENTÁRIO INICIAL

Já aos 15 anos de idade, o jovem Fernando de Bulhões sen-
tiu o desejo de buscar o caminho da vida religiosa. Foi aceito 
pelos cônegos regulares de Santo Agostinho, os frades agosti-
nianos, no Mosteiro de São Vicente, em Lisboa.

Jovem inteligente, durante dois anos recebeu destes frades 
excelente formação intelectual e religiosa. Como estava em 
sua cidade natal, recebia muitas visitas de amigos e familiares. 
Por esse motivo, pediu para ser transferido para Coimbra, para 
o Mosteiro da Santa Cruz, cerca de 200 Km de Lisboa. Perma-
neceu ali 8 anos, recebendo a mais sólida formação fi losófi ca 
e teológica.

Neste dia da Trezena, vamos rezar muito pelas vocações 
sacerdotais e religiosas, pedindo a Deus que ilumine muitos 
jovens para seguirem a vocação consagrada a Deus.

ORAÇÃO DO DIA

Senhor, com Santo Antônio, queremos aprender a 
dizer sim ao vosso chamado. Ele, tão jovem, decidiu 
abraçar a vocação religiosa e sacerdotal. Dai a todos 
os que foram batizados a graça de viverem o amor e 
de serem felizes em assumir a vocação que Deus revela 
para cada um de nós. Que nunca faltem na Igreja, as 
vocações para a vida religiosa e sacerdotal.

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

19

a a a a a a a a
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PALAVRA DE DEUS

1 LIVRO DE SAMUEL 3,1-10

“Samuel ainda era menino e ajudava a Eli na adoração a 
Deus, o Senhor. Naqueles dias poucas mensagens vinham do 
Senhor e as visões eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase 
cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na ten-
da sagrada, onde fi cava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus 
estava ainda acesa. 

Então o Senhor chamou: – Samuel, Samuel. – Estou aqui, 
respondeu ele. Correu para onde Eli estava e disse: – O senhor 
me chamou? Aqui estou. 

Mas Eli respondeu: – Eu não chamei você. Volte para a 
cama. E Samuel voltou. 

Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. E o menino 
se levantou e foi onde estava Eli e disse: – O senhor me cha-
mou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: – Eu não chamei 
você, fi lho. Volte para a cama.

Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não 
havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira 
vez. Ele se levantou, foi onde Eli estava e disse: – O senhor me 
chamou? Aqui estou.

Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava 
chamando o menino e ordenou: – Volte para a cama e, se Ele 
chamar você outra vez, diga: – Fala, Senhor, pois teu servo está 
escutando.

Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e fi cou 
ali. E, como havia feito antes, disse: – Samuel, Samuel! – Fala, 
Senhor, pois o teu servo está escutando!”

SALMO 83 (84) 1-4.11-12

REFRÃO: Senhor, vós nos chamais; ensinai-nos a dizer 
sim.

1. Como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso! 
Como eu gostaria de estar ali! Tenho saudades do pátio do 
templo de Deus, ó Senhor. Com todo o meu ser canto com 
alegria ao Deus vivo.

2. Senhor Todo-Poderoso, meu rei e meu Deus, perto dos 
teus altares os pardais constroem os seus ninhos, e as andori-
nhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus fi lhotes. Felizes 
os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti!

3. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama 
e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é 
bom. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que 
confi am em Ti.

EVANGELHO DE SÃO LUCAS 18,18-25 

Certo dia, um líder judeu perguntou a Jesus: “Bom mestre, 
que devo fazer para conseguir a vida eterna?” 

Jesus respondeu: “Por que você me chama de bom? Só 
Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: 
Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso tes-
temunho contra ninguém, respeite o seu pai e sua mãe..”

O homem respondeu: “Desde criança eu tenho obedecido 
a todos esses mandamentos.”

Quando Jesus ouviu isso, disse: “Falta mais uma coisa para 
você fazer: venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e 
assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga.”

NOVA TREZENA DE SANTO ANTÔNIO20 TERCEIRO DIA 21
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Quando o homem ouviu isso, fi cou muito triste, pois era 
riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: “Como é difícil os 
ricos entrarem no reino de Deus! É mais difícil um rico entrar 
no reino dos céus do que um camelo passar pelo fundo de 
uma agulha.”

PRECES DA COMUNIDADE

RESPOSTA: Que o Espírito Santo nos ilumine na escolha 
da vocação e na fi delidade em seguir a Cristo.

1. Por todos aqueles que pusestes em vossa Igreja como pas-
tores: o Papa, os bispos, os sacerdotes e os diáconos, para que se-
jam os primeiros a obedecer a vossa voz e para que dêem a todos 
o exemplo do serviço humilde ao povo de Deus, rezemos.

2. Por todos os que têm responsabilidades na família, no 
trabalho e na política, para que não sejam egoístas, mas dedi-
quem suas vidas ao bem comum, rezemos.

3. Que Jesus, o Bom Pastor, inspire a todas as crianças, 
adolescentes e jovens a aprenderem que “amar é dar a vida”, 
para que tenham a luz do Espírito Santo na escolha da vocação 
que irão abraçar, rezemos.

4. Para que Santo Antônio, que foi um sacerdote segundo 
o coração do Altíssimo, seja um modelo para todos os jovens 
que abraçarem a vocação religiosa ou sacerdotal, rezemos.

OFERECIMENTO DO DIA

Pai santo, vosso Filho lavou os pés dos seus discípu-
los para nos deixar o exemplo do verdadeiro amor, que 
é o serviço aos irmãos. Nós vos oferecemos o dom da 
nossa vida. Dai-nos a graça de sermos felizes na esco-
lha de nossa vocação, para sempre vos servir em todos 
os nossos irmãos.

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

PALAVRAS DE SANTO ANTÔNIO

”Sigamos a Cristo, carregando a nossa cruz com 
júbilo. Ele nos convida a segui-lo: ‘Quem quer me se-
guir, tome a sua cruz e siga-me’. Cristo, morrendo no 
Calvário, foi um vaso de alabastro, repleto de bálsamo, 
que se rompendo, espalhou um perfume de agradável 
odor. Por isso os seus discípulos o seguem e os cristãos 
se deixam atrair pelo odor do crucifi cado”.

INVOCAÇÃO

Santo Antônio, 
espelho de todas as Virtudes, 

rogai por nós.

TERCEIRO DIA 23
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Quarto dia

ORAÇÃO FINAL

Alimentados com o pão da vossa mesa, nos vos pe-
dimos, ó Pai, que pela força deste santo sacramento 
e pela intercessão de Santo Antônio, todas as nossas 
comunidades se preocupem em lançar as sementes da 
vocação, para que na Igreja muitos escolham o vosso 
serviço, como irmãos e irmãs. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

BOM PROPÓSITO

Vou tomar consciência da grande falta de vocações 
religiosas e sacerdotais e, por isso, vou prometer rezar 
para que muitos jovens tenha generosidade de res-
ponder ao chamado de Deus; e se tiver condições, vou 
ajudar algum vocacionado a ingressar num seminário 
ou congregação religiosa.

Santo Antônio, ensina-nos 
a amar mais a Bíblia

COMENTÁRIO INICIAL
A sólida formação que o jovem Fernando recebeu em 

Coimbra junto aos frades agostinianos, proporcionou-lhe a 
graça de poder receber a ordenação sacerdotal. Como padre, 
ele adquire uma grande familiaridade com a Sagrada Escritura. 
A inteligência e a facilidade que tinha para decorar textos dão a 
ele a capacidade de adquirir um conhecimento extraordinário 
da Bíblia Sagrada.

Irá ser um grande pregador da palavra de Deus. A Igreja vai 
lhe confi ar a difícil tarefa de pregar contra os erros dos hereges 
albigenses. A Ordem Franciscana vai fazer dele o primeiro gran-
de professor de Teologia e ele virá a ser chamado de “Arca do 
Testamento”. Sua língua está conservada até os nossos dias, para 
perpetuar o grande anunciador da Palavra de Deus que ele foi.

Vamos aprender com Santo Antônio a amar a Bíblia: ler, me-
ditar, viver e proclamar a Palavra Sagrada.

ORAÇÃO DO DIA

Senhor, Vós derramastes sobre Santo Antônio o 
dom da sabedoria e da interpretação esclarecida da 
vossa Palavra. Dai-nos a graça de ler a Bíblia com sa-
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Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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Quarto dia

ORAÇÃO FINAL
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BOM PROPÓSITO
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PALAVRA DE DEUS

2ª CARTA DE SÃO PAULO À TIMÓTEO 4,1-5

Na presença de Deus e de Jesus Cristo, que julgará todos 
os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que 
estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a fi rmeza, o 
seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu Reino, pregue 
a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou 
não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a 
paciência. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão 
dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus 
próprios desejos. Arranjarão para si mesmos uma porção de 
mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir.

Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar aten-
ção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações. 
Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do 
evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus.

SALMO 118 (119), 2.7.11.89

REFRÃO: “Fala, Senhor: queremos viver a Tua Palavra.”

1. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e 
lhe obedecem de todo coração. Com um coração sincero, 
eu te louvarei à medida que for aprendendo os teus justos 
ensinamentos.

2. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar 
contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus! Ensina-me as tuas leis.

3. Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre; ela é fi r-
me como o céu. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus 
passos, é luz que ilumina o meu caminho.

EVANGELHO DE SÃO LUCAS 8,11-15 
PARÁBOLA DO SEMEADOR 
 
O que esta parábola quer nos dizer é o seguinte: A semen-

te é a Palavra de Deus. As sementes que caíram na beira do 
caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o 
demônio chega e tira a mensagem do coração delas para que 
não creiam e não sejam salvas.

As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as 
pessoas que ouvem a palavra e a recebem com muita alegria. 
Elas não tem raízes, e, por isto, crêem somente por algum tem-
po; pois, quando chega a tentação, abandonam tudo.

As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pesso-
as que ouvem a palavra. Porém, as preocupações, as riquezas e 
os prazeres desta vida atormentam e sufocam essas pessoas. Por 
isto, os frutos que elas produzem nunca amadurecem.

Finalmente, as sementes que caíram em terra boa são 
aquelas pessoas que ouvem e guardam a palavra no seu co-
ração bom e obediente, e, porque são fi éis, produzem frutos. 
Palavras da salvação.

PRECES DA COMUNIDADE
 
RESPOSTA: Senhor, dai-nos mais fome do pão da 
palavra de Deus.

1. Para que o Senhor nos ilumine na leitura da Bíblia e que 
tenhamos mais fome do pão da Palavra de Deus, rezemos.

2. Para que, à semelhança de Santo Antônio, saibamos 
meditar a vossa Palavra e transformá-la em vida em nosso co-
ração, rezemos.

QUARTO DIA 27
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3. Pela santa Igreja, para que todos os seus fi lhos vivam 
na fi delidade ao santo evangelho, leiam sempre mais a bíblia 
sagrada e dêem testemunho de Cristo vivendo uma vida santa, 
rezemos.

4. Que os pais, catequistas, líderes de grupos de refl exão 
e coordenadores de movimentos e associações religiosas se es-
forcem para que a leitura da Bíblia Sagrada aconteça em todos 
os momentos de encontro, para que a Palavra de Deus seja a 
luz que ilumina sempre mais o caminho de todos, rezemos.

OFERECIMENTO DO DIA

Senhor, que não quereis a morte do pecador, mas 
que ele se converta e viva. Fazei que a leitura das Sa-
gradas Escrituras torne os fi éis sempre fi rmes na fé, 
transforme suas vidas e os torne também pregadores 
generosos da vossa Palavra Sagrada. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

PALAVRAS DE SANTO ANTÔNIO

“Traz nos braços o Cristo quem abraça a Palavra 
de Deus não só com a boca, mas também com as 
obras de caridade.”

“Assim como o homem exterior vive do pão ma-
terial, assim o interior vive do pão celeste, que é a 
Palavra de Deus. A palavra de Deus é o Filho, Sabe-
doria que procedeu da boca do Altíssimo.”

INVOCAÇÃO

Santo Antônio, 
trombeta do Evangelho, 

rogai por nós. 

ORAÇÃO FINAL

Senhor, nós vos invocamos por intercessão de Santo 
Antônio, doutor evangélico e mensageiro da tua verda-
de. Dai-nos a graça de amarmos cada vez mais a Bíblia 
Sagrada. Queremos escutar de coração a vossa voz e 
anunciar a todos a vossa palavra sagrada. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

BOM PROPÓSITO

Quero me habituar a ler diariamente a Bíblia. Se 
tiver chance, procurarei participar de grupos de re-
fl exão. Quero me convencer sempre mais que Deus 
tem um recado de amor para mim a cada dia.

QUARTO DIA 29
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Quinto dia

Santo Antônio, 
fi lho fi el de São Francisco

COMENTÁRIO INICIAL

Quando o jovem Fernando era estudante de Teologia, em 
Coimbra, ele conheceu os fi lhos de São Francisco que moravam 
no convento de Santo Antão dos Olivais, muito próximo ao seu 
mosteiro. Em fevereiro de 1220, Fernando fi ca sabendo que os 
frades menores que tinham ido pregar missões em Marrocos 
haviam sido martirizados. Os restos mortais dos franciscanos 
foram velados na capela do Mosteiro da Santa Cruz.

Fernando decide ser franciscano também. E em 1221 ele 
é admitido na Ordem Franciscana, recebendo o nome de Frei 
Antônio e vestindo o habito de São Francisco, com o grande 
sonho de poder morrer mártir também

Com São Francisco e Santo Antônio, queremos descobrir 
como é bonito o ideal de seguir Cristo como o Santo de Assis.

ORAÇÃO DO DIA

Ó Santo Antônio, como jovem sacerdote sentistes o 
grande desejo de viver o ideal de ser missionário e már-
tir, pelo exemplo dos primeiros mártires franciscanos 
em Marrocos. Inspirai-nos a ter sempre mais coragem 
de doar a vida por Cristo, seguindo os passos de Jesus 
como São Francisco de Assis.

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

PALAVRA DE DEUS

PROVÉRBIOS 30,5-9
 
Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo 

para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declare que 
Deus disse alguma coisa que, de fato, Ele não disse; se você fi zer 
isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso.

Eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu 
morrer: não me deixes mentir e não me deixes fi car nem rico 
e nem pobre. Dá-me somente o alimento que eu preciso para 
viver. Porque, se eu tiver mais do que o necessário, poderei 
dizer que não preciso de ti. E, se eu fi car pobre, poderei roubar 
e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus.

SALMO 8,1.3-6.9

REFRÃO: Louvado sejas, meu Senhor, por todas as 
tuas criaturas.

1. Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo 
inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas 
crianças e pelas criancinhas de colo.

2. Quando eu olho para o céu, que tu criaste, para a lua e 
para as estrelas, que puseste no lugar, o que é um simples ser 
humano, um mortal, para que te preocupes com ele? 

3. No entanto, fi zeste o ser humano inferior somente a ti 
mesmo e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste 
poder sobre tudo o que criaste.

4. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo 
inteiro.

30 QUINTO DIA 31
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EVANGELHO DE SÃO LUCAS 21,1-4

Jesus estava no pátio do Templo, olhando o que estava 
acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofer-
tas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali duas moedinhas 
de pouco valor.

Ele disse: “Eu afi rmo a vocês que esta viúva pobre deu mais 
do que todos. Porque os outros deram do que estava sobran-
do. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para o 
seu sustento”.

PRECES DA COMUNIDADE

RESPOSTA: Com São Francisco e Santo Antônio, seja-
mos instrumentos de Paz.

1. Pela Santa Igreja, a quem São Francisco e Santo Antônio 
sempre dedicaram total fi delidade e amor, pelo santo padre, 
o Papa, a quem nossos santos devotaram grande respeito e 
obediência, pelos bispos e sacerdotes, a quem reverenciaram 
pelo seu sagrado ministério, para que eles continuem sendo 
fi éis servidores do evangelho, sempre dispostos a servir o povo 
de Deus, rezemos. 

2. Para que o ideal do Evangelho vivido e pregado por São 
Francisco, o mesmo ideal que Santo Antônio abraçou com tan-
to amor, não seja traído pelos franciscanos e franciscanas que 
livremente optaram por esta forma de vida, rezemos.

3. Por todos os cristãos, para que encontrem em São Fran-
cisco e Santo Antônio grandes modelos de vida, e para que 
trabalhem para construir um mundo de paz, justiça e de ver-
dadeira fraternidade, rezemos.

4. Pelos jovens do mundo inteiro, para que inspirados 
pelo exemplo de São francisco, lutem para preservar o meio 
ambiente, amar a natureza, e sejam mensageiros da Paz e do 
Bem, rezemos.

OFERECIMENTO DO DIA

Senhor, este pão e vinho que preparamos sobre este 
altar são a dádiva humilde da nossa probreza, sinal 
dos pobres que estão sofrendo no mundo inteiro. Assim 
como São Francisco, o “poverello” de Assis, abraçou ra-
dicalmente a pobreza evangélica, e como Santo Antônio 
nos ensinou a repartir o pão para os mais pobres, que-
remos ter um coração muito próximo aos mais pobres de 
nossa sociedade. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

PALAVRAS DE SÃO FRANCISCO 
A SANTO ANTÔNIO

“Eu, frei Francisco, (desejo) saúde a Frei Antônio, 
meu bispo. Apraz-me que ensines a sagrada teologia 
aos irmãos, contanto que, nesse estudo, não extingas 
o espírito de oração e devoção, como está contido na 
Regra.”

INVOCAÇÃO

Santo Antônio, 
fi delíssimo fi lho de São Francisco, 

rogai por nós.
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Sexto dia

ORAÇÃO FINAL

 
Ó glorioso Santo Antônio, que abandonaste as ri-

quezas da tua família terrena e abraçaste a pobreza 
dos primeiros fi lhos de São francisco para seguir o Cris-
to pobre, faz que também nós sejamos livres de todo 
apego demasiado às coisas terrenas e mais solidários 
com aqueles que ao nosso redor vivem na miséria e no 
abandono. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

BOM PROPÓSITO

Na Igreja há muitas congregações e ordens re-
ligiosas, cada uma com seu carisma. É uma gran-
de riqueza. Quero conhecer o carisma franciscano, 
descobrindo o ideal de vida evangélica que Fran-
cisco de Assis, por inspiração divina, deixou como 
herança preciosa. Quero ter um coração francisca-
no também. 

Santo Antônio, leva-nos a 
amar o Cristo Eucarístico

COMENTÁRIO INICIAL 

O cônego agostiniano Fernando ordenou-se sacerdote e, ao 
tornar-se franciscano, passou a se chamar Frei Antônio. Depois 
que fi cou doente na Missão na África, permaneceu um tempo 
na Sicília, nos trabalhos humildes de um pequeno convento. 

Quando foi escolhido para pregar de improviso numa so-
lene cerimônia, deixou a todos os confrades impressionados 
com a sua inteligência e capacidade de pregar. 

Foi grande pregador, missionário e professor, e sempre se 
destacou como um sacerdote zeloso e santo, fazendo do amor 
à Eucaristia a força que movia o seu sacerdócio e seu ideal 
franciscano 

ORAÇÃO DO DIA

Ó Deus, que nos destes Santo Antônio, um grande 
sacerdote segundo o Coração do Altíssimo, fazei que 
aprendamos com ele a amar a Eucaristia e que, comun-
gando o Corpo de Cristo, nos comprometamos também 
a repartir o pão com os mais pobres, como ele sempre 
repartiu.

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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PALAVRA DE DEUS

1 CARTA DE SÃO PAULO AOS CORÍNTIOS 11,17

“Nas instruções que eu vou dar a vocês, eu não posso elo-
giá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do 
que bem. 

Para começar, me contaram que nessas reuniões há gru-
pos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte 
isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões 
entre vocês para que fi que claro quem são os que estão certos. 
Quando vocês se reúnem não é ceia do Senhor que vocês co-
mem. Pois, na hora de comer, cada um trata de tomar a pró-
pria refeição. E assim, enquanto uns fi cam com fome, outros 
chegam até a fi car bêbados. 

Por acaso vocês não têm suas próprias casas onde podem 
comer e beber? Ou será que preferem desprezar a Igreja de 
Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês 
querem que eu lhes diga? Querem que os elogie? É claro que 
não vou elogiá-los!”

SALMO 116(114-115),12-18

REFRÃO: Elevo o cálice da minha salvação, invocando 
o nome do Senhor.

1. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de 
bom que Ele me tem dado? Elevo o cálice da minha salvação, 
invocando o nome santo do Senhor.

2. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus san-
tos, seus amigos. Ó Senhor, eu sou teu servo; eu te sirvo, como 
te servia a minha mãe. Tu me livraste da morte.

3. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o 
nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Se-
nhor, na presença de seu povo reunido.

EVANGELHO DE SÃO JOÃO 6,1-51

“Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer 
desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do 
céu; e quem comer desse pão viverá para sempre. E o pão que 
eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne.”

Aí eles começaram a discutir entre si. E perguntaram: 
Como é que este homem pode dar a sua carne para a gente 
comer? Então Jesus disse: Eu afi rmo a vocês que isto é verda-
de; se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não 
beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a 
minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o 
ressuscitarei no último dia.”

 

PRECES DA COMUNIDADE

RESPOSTA: Senhor, que o Cristo Eucarístico seja o cen-
tro de nossa vida cristã.

1. Cristo, sacerdote único do Deus Altíssimo, que confi astes 
aos sacerdotes a graça de oferecer o santo sacrifício do altar, a 
Sagrada Eucaristia, fazei que eles realizem em suas vidas o que 
celebram neste santo sacramento, rezemos.

2. Cristo, maná descido do céu, que alimentais a vossa 
Igreja com vosso corpo e sangue, que o povo de Deus tenha 
sempre mais fome do pão da vida e cresça sempre mais na 
comunhão de amor nas comunidades, rezemos.
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3. Fazei, Senhor, que todos os que comungam o pão da vida, 
o corpo do Senhor, se esforcem para repartir com generosidade 
o pão material para com os mais pobres e que nunca falte o pão 
de cada dia nas mesas de todos os nossos irmãos, rezemos.

4. Que todos os cristãos amem e reverenciem a todos os 
sacerdotes que nos consagram e nos administram o santíssimo 
corpo e sangue do Senhor, que eles sejam sempre mais santos 
e que mais jovens descubram a grande graça da vocação sa-
cerdotal, rezemos.

OFERECIMENTO DO DIA

Senhor, aceitai as nossas oferendas de pão e de vi-
nho e que elas alimentem o nosso amor a Jesus Cristo. 
Sabemos que o amor e a devoção eucarística de Santo 
Antônio enchiam-lhe o coração até o profundo desejo 
do martírio. Senhor, que por intercessão dele cresça em 
nós o amor a Jesus na Eucaristia.

PALAVRAS DE SANTO ANTÔNIO

Alguns, por reverência ao Corpo e Sangue do 
Cristo, dizem: “Senhor, eu não sou digno”, e fre-
quentemente se abstêm da recepção da Eucaristia; 
outros, porém, recebem-no de bom grado, honrando 
o Corpo do Cristo, donde a palavra de Santo Agos-
tinho: “Não louvo nem censuro o receber todos os 
dias a Eucaristia. Há quem, para honrar, não ousa 
comungar todos os dias: há quem não ousa deixar 
passar dia algum, sem lhe prestar esta honra”. 

INVOCAÇÃO

Santo Antônio, sacerdote segundo 
o coração do Altíssimo, 

rogai por nós.

 
ORAÇÃO FINAL

Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o gozo eterno da vos-
sa divindade, que já começamos a saborear na terra, 
pela comunhão do Vosso Corpo e Sangue. E que, pelos 
méritos de Santo Antônio, cresça sempre mais em nós a 
fé na Eucaristia e o amor a Jesus Sacramentado.

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

BOM PROPÓSITO

Com Santo Antônio, quero me aprofundar no 
amor a Jesus na Eucaristia. Como bom cristão, devo 
me convencer do valor da Missa e participar dela 
sempre nos fi ns de semana. Quero adquirir o cos-
tume de sempre que entrar na igreja chegar mais 
perto do sacrário e passar alguns minutos para 
adorar a Cristo no Santíssimo Sacramento.
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Sétimo dia

Santo Antônio, ensina-nos 
a ser Missionários também

COMENTÁRIO INICIAL

O grande ideal de Santo Antônio de ser missionário e már-
tir brotou quando conheceu os missionários franciscanos que 
passaram por Coimbra e, depois de martirizados, tiveram seus 
restos mortais enviados para o Mosteiro onde ele morava.

O ideal missionário nunca morreu. Seus superiores francis-
canos, percebendo a grande capacidade de pregar de Frei An-
tônio enviaram-no para pregar missões na França para conver-
ter os hereges albigenses e outros grupos de cristãos fanáticos, 
contrários à doutrina ensinada pela Igreja.

Todos os últimos anos de sua vida dedicou-se a grandes 
pregações em Pádua e seus arredores. Foi pregador de arreba-
tar grandes multidões.

Que cada um de nós sinta o forte apelo de Cristo para ser-
mos missionários também.

ORAÇÃO DE SANTO ANTÔNIO

“Ó Luz do mundo, Deus imenso e Pai eterno, doador 
da sabedoria e da ciência, piedoso e generoso dispensa-
dor das graças espirituais, conhecedor de todas as coisas 
antes mesmo de existirem, Criador das luzes e das trevas, 
estende a tua mão e toca a minha boca. Faze com ela seja 
uma espada afi ada para anunciar eloqüentemente a 
Tua Palavra.” 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.”

PALAVRA DE DEUS

1 CARTA DE SÃO PAULO AOS CORÍNTIOS 9,14-23

“O Senhor mandou também que aqueles que anunciam o 
evangelho vivam do trabalho de anunciar o evangelho”.

Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, nem es-
tou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim 
mesmo. Eu preferiria morrer a fazer isso! E ninguém vai me 
tirar o orgulho que eu tenho de agir assim! Eu não tenho o 
direito de fi car orgulhoso por anunciar o evangelho. Afi nal de 
contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se eu não 
anunciar o evangelho! 

Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria von-
tade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço 
como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu 
para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que eu recebo? É 
a satisfação de anunciar o evangelho sem cobrar nada e sem 
exigir os direitos que tenho como pregador do evangelho.

Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco 
também a fi m de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno 
tudo para todos, a fi m de poder, de qualquer maneira possível, 
salvar alguns.

Faço tudo isso por causa do evangelho a fi m de tomar par-
te nas suas bênçãos.”

SALMO 116(117),1-2

REFRÃO: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho.

1. Louvem a Deus, o Senhor, todas as nações! Que todos 
os povos o louvem.
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2. O seu amor por nós é forte, e sua fi delidade dura para 
sempre.

EVANGELHO DE SÃO LUCAS 9,1

“Jesus chamou os doze apóstolos e lhes deu poder e au-
toridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. 
Então os enviou para anunciarem o Reino de Deus e para cura-
rem os doentes. Ele disse: ‘Nesta viagem não levem nada: nem 
bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinhei-
ro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem 
numa cidade, fi quem na casa em que foram recebidos até irem 
embora daquele lugar. Mas, se forem mal recebidos, saiam 
logo daquela cidade. E na saída sacudam o pó das suas sandá-
lias, como sinal de protesto contra aquela gente.’

Os apóstolos então saíram de viagem e andaram por todos 
os povoados, anunciando o evangelho e curando doentes por 
toda a parte.”

 
PRECES DA COMUNIDADE

RESPOSTA: Senhor, fazei de nós mensageiros do amor 
como Santo Antônio.

1. Quando Jesus viu a multidão, fi cou com muita pena da-
quela gente porque eles estavam afl itos e abandonados, como 
ovelhas sem pastor”(Mt 9,36) “Peçam ao dono da plantação que 
mande mais trabalhadores para fazerem a colheita.” Rezemos.

2. ”A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são 
poucos”(Mt 9,37). Há muitos habitantes no mundo que não 
conhecem Jesus.” Peçam ao dono da plantação que mande 
mais trabalhadores para fazerem a colheita”. Rezemos.

3. “Jesus acolheu a multidão, falou a respeito do Reino de 
Deus e curou os que precisavam ser curados.“(Lc 9,11). Há mi-
lhares de pessoas no mundo vivendo na miséria total, na fome 
e no abandono. Rezemos.

4. “Andem pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho 
a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas 
quem não crer será condenado.” (Mc 16,15-16). Jesus, dá-nos 
coragem para dizer todos os dias: eis-me aqui, envia-me para 
tua plantação. Rezemos.

OFERECIMENTO DO DIA

“Imploramos ao Senhor Jesus que tire do nosso co-
ração o orgulho do fariseu e imprima nele o Evangelho 
da humildade. Que mereçamos subir com Ele ao templo 
da glória e sermos colocados na ressurreição fi nal à sua 
direita. Que Ele nos ajude, Ele que morreu por nós e res-
suscitou. A Ele são devidas honra e glória pelos séculos 
dos séculos. Amém!”

PALAVRAS DE SANTO ANTÔNIO

“O pregador deve saber primeiro o quê, a quem 
e quando prega, e depois deve se perguntar se vive 
segundo aquilo que prega.”

“Quem segue verdadeiramente a Cristo deseja 
que todos o sigam, e, por isso, vira-se para o próxi-
mo com solicitude de ânimo, devota oração e prega-
ção da palavra.”
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Oitavo dia

INVOCAÇÃO

Santo Antônio, 
Santo do Mundo Inteiro, 

rogai por nós. 

ORAÇÃO FINAL

“Roguemos, irmãos caríssimos, ao Senhor Jesus 
Cristo, que nos convidou através da pregação, se digne 
chamar -nos com a inspiração de sua graça à ceia da 
glória celeste. Nela saciados, contemplaremos quão su-
ave é o Senhor. Deus uno e trino nos faça participantes 
desta suavidade, ele que é bendito, louvável e glorioso 
por séculos eternos. Diga toda alma fi el introduzida 
nesta ceia: Assim seja. Aleluia!” 

BOM PROPÓSITO

Que cada um de nós, cristãos, vença a timidez, 
o medo e o comodismo. O convite de Cristo para 
a Missão é para todos. Que tenhamos coragem de 
visitar os doentes nos hospitais e as famílias que 
se afastaram da prática religiosa, para dar testemu-
nho da nossa fé em Cristo.

Santo Antônio, 
leva-nos à Conversão

COMENTÁRIO INICIAL

Santo Antônio é conhecido como um santo muito querido, 
meigo, bondoso. E de fato era. Mas nas suas pregações era 
um orador infl amado, corajoso no combate às heresias e às 
injustiças. Pregava duramente contra a decadência moral do 
clero e das autoridades eclesiásticas. O santo de Lisboa e de 
Pádua chamava todas as classes sociais ao arrependimento, à 
conversão e ao convite à santidade de vida.

ORAÇÃO DO DIA

Ó Senhor, acolhe com bondade os vossos fi lhos que 
se reconhecem pecadores. Fazei que, livres de toda cul-
pa, pelo ministério de vossa Igreja, rendam graças pelo 
vosso amor misericordioso. Isto nós vos pedimos por in-
tercessão de Santo Antônio, ministro da reconciliação e 
testemunha do vosso imenso amor. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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Oitavo dia

INVOCAÇÃO

Santo Antônio, 
Santo do Mundo Inteiro, 

rogai por nós. 

ORAÇÃO FINAL

“Roguemos, irmãos caríssimos, ao Senhor Jesus 
Cristo, que nos convidou através da pregação, se digne 
chamar -nos com a inspiração de sua graça à ceia da 
glória celeste. Nela saciados, contemplaremos quão su-
ave é o Senhor. Deus uno e trino nos faça participantes 
desta suavidade, ele que é bendito, louvável e glorioso 
por séculos eternos. Diga toda alma fi el introduzida 
nesta ceia: Assim seja. Aleluia!” 

BOM PROPÓSITO

Que cada um de nós, cristãos, vença a timidez, 
o medo e o comodismo. O convite de Cristo para 
a Missão é para todos. Que tenhamos coragem de 
visitar os doentes nos hospitais e as famílias que 
se afastaram da prática religiosa, para dar testemu-
nho da nossa fé em Cristo.

Santo Antônio, 
leva-nos à Conversão

COMENTÁRIO INICIAL

Santo Antônio é conhecido como um santo muito querido, 
meigo, bondoso. E de fato era. Mas nas suas pregações era 
um orador infl amado, corajoso no combate às heresias e às 
injustiças. Pregava duramente contra a decadência moral do 
clero e das autoridades eclesiásticas. O santo de Lisboa e de 
Pádua chamava todas as classes sociais ao arrependimento, à 
conversão e ao convite à santidade de vida.

ORAÇÃO DO DIA

Ó Senhor, acolhe com bondade os vossos fi lhos que 
se reconhecem pecadores. Fazei que, livres de toda cul-
pa, pelo ministério de vossa Igreja, rendam graças pelo 
vosso amor misericordioso. Isto nós vos pedimos por in-
tercessão de Santo Antônio, ministro da reconciliação e 
testemunha do vosso imenso amor. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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PALAVRA DE DEUS

1 CARTA DE SÃO PAULO AOS TESSALONICENSES 5,12-18

Irmãos, pedimos que vocês respeitem aqueles que traba-
lham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo 
Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem estas pessoas com 
o maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem. E 
vivam em paz uns com os outros.

Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com fi rmeza os 
preguiçosos, dêem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé 
e tenham paciência com todos. Procurem em todas as ocasiões 
fazer o bem aos outros, e também aos que não são irmãos na fé.

Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos 
a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, 
por estarem unidos com Cristo Jesus.

SALMO 50(51), 1-2.6.9-12

REFRÃO: Criai em nós um coração que seja puro.

1. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de 
mim. Por causa de tua grande compaixão, apaga os meus pe-
cados. Purifi ca-me de todas as minhas maldades e lava-me do 
meu pecado.

2. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu 
coração com tua sabedoria. Não olhe para os meus pecados 
e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um 
coração puro e dá-me uma vontade nova e fi rme. 

3. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu 
santo espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e 
conserva em mim o desejo de ser obediente.

EVANGELHO DE SÃO LUCAS 19,1-10
Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. 

Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe 
dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era 
Jesus, mas não podia, pois Zaqueu era muito baixo. Então cor-
reu adiante da multidão e subiu numa fi gueira brava para ver 
Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele 
lugar, olhou para cima e disse: “Zaqueu, desça depressa, pois 
hoje preciso fi car na sua casa.” Zaqueu desceu depressa e o 
recebeu em casa com muita alegria. 

Todos os que viram isso começaram a resmungar: “Este 
homem foi se hospedar na casa de um pecador!” Zaqueu se 
levantou e disse ao Senhor: “Escute, Senhor, eu vou dar a me-
tade dos meus bens aos pobres. E, se roubei alguém, vou de-
volver quatro vezes mais.”

Então Jesus disse: “Hoje a salvação entrou nesta casa, pois 
este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho 
do Homem veio buscar e salvar quem está perdido.”

PRECES DA COMUNIDADE

RESPOSTA: Dai-nos, Senhor, a graça da sincera con-
versão.
 
1. Santo Antônio, que, assim como João Batista, fostes o 

grande pregador que chamavas a todos à conversão, dai a nós 
que nos confessamos pecadores, a graça do arrependimento 
sincero, de uma reconciliação com os irmãos, e de um propósi-
to de uma vida mais santa. Rezemos.

2. Santo Antônio, que pelas pregações levavas os fi éis à con-
trição e à conversão, atendendo pessoas por horas seguidas no 
confessionário, fazei que os sacerdotes sejam zelosos apóstolos do 
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perdão no sacramento da Penitência e que os fi éis busquem na 
Confi ssão a graça de ter paz de consciência. Rezemos

3. ”Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus 
pecados. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pe-
cados ele apaga”. Rezemos.

4. Por todas as pessoas que têm difi culdade de perdoar e 
carregam mágoas pela vida afora, para que o Senhor toque 
seus corações para o arrependimento e sintam como é bom 
perdoar e sentir-se perdoado por Deus. Rezemos.

OFERECIMENTO DO DIA
Ó Deus, aceitai nossa gratidão pelo perdão e pela 

paz que recebemos de vossas mãos nesta celebração. Ó 
Senhor, que não quereis a morte do pecador, mas sim 
que ele se converta e busque sempre a salvação. Dai-
nos sincero arrependimento de nossos pecados e conce-
dei-nos a graça de permanecermos fi rmes no caminho 
que leva até Vós, nosso sumo e único Bem. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

 
PALAVRAS DE SANTO ANTÔNIO

“Confesso-me a um homem, não como a um ho-
mem, mas como a Deus.” (1Qr5). “O sacramento da 
penitência é chamado de ‘Casa de Deus’, porque os 
pecadores se reconciliam com Deus, como o fi lho pró-
digo se reconcilia com o pai, que o acolhe novamente 
em casa. É também chamado de ‘porta do paraíso’, 
porque através da confi ssão o penitente é chamado a 
beijar os pés, as mãos e a face do Pai celeste”.

INVOCAÇÃO

Santo Antônio, 
Apóstolo dos Pecadores, 

rogai por nós.

ORAÇÃO FINAL

“Ó Deus, nós que recebemos de Cristo o nome de 
cristãos, roguemos unânimes e de coração devoto, ao 
mesmo Jesus Cristo, fi lho de Deus, e continuamente lhe 
peçamos nos conceda chegar ao espírito contrito, ao de-
serto da confi ssão, a fi m de merecermos receber o perdão 
da nossa iniquidade, para que, renovados e purifi cados, 
mereçamos desfrutar das alegrias da santa ressureição.” 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

BOM PROPÓSITO

Quero, com a graça de Deus, superar todo receio 
de me aproximar do Sacramento da Penitência, fa-
zer ao menos a minha confi ssão uma vez por ano. 
Se tiver uma mágoa contra qualquer pessoa, quero 
pedir a graça de perdoar de todo coração.
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Nono dia

RESPOSTA: Que Santo Antônio nos inspire a viver uma vida 
com o coração puro e repleto de amor.

1. Pedimos perdão se nem sempre somos puros de cora-
ção e castos de corpo, deixando-nos levar pela malícia.

2. Em nossos dias, a palavra “castidade” chega a ser ridicu-
larizada e pornografi a e promiscuidade sexual são realidades 
bem presentes. Mas diz a palavra de Deus: “Felizes os puros 
de coração, porque verão a Deus”. Para que o Senhor nos dê a 
capacidade de buscar a santidade de vida, rezemos 

3. Deus nos deu a sexualidade, ela faz parte do nosso cor-
po e o nosso corpo é templo de Deus. Que o Senhor nos faça 
ver a sexualidade como um dom natural, evitando a atitude de 
enxergar malícia e pecado em tudo, rezemos.

ORAÇÃO DO DIA

Nós vos damos graças pelo belo exemplo de pureza 
de vida de Santo Antônio. Dai-nos a graça imitá-lo na 
santidade, na dedicação aos pobres, no amor intenso 
pela Palavra de Deus, na intimidade com Deus e na 
devoção carinhosa a Maria, a Mãe Santíssima. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

B. ENTRADA DA BÍBLIA E DE UMA CRUZ

COMENTARISTA: Em muitas imagens vemos Santo Antônio 
representado com a cruz e com a Bíblia nas mãos. A cruz, 
para lembrar o grande missionário e apóstolo. A Bíblia, 
pelo grande conhecimento que o santo tinha das Escrituras 
Sagradas. Por isso ele é chamado de “Arca do Testamen-
to”, “Cofre da Sagrada Escritura”, Doutor Evangélico”. Com 
Santo Antônio, aprendamos a ler sempre mais a Bíblia.

50 NONO DIA 51

Santo Antônio e os 
Símbolos da sua Vida

COMENTÁRIO INICIAL

Na celebração de hoje, queremos destacar os símbolos 
mais fortes que expressam concretamente as virtudes de San-
to Antônio, e que o destacam como fi el seguidor de Cristo e 
modelo de vida cristã para todo o mundo.

❑ O Lírio: sinal tão expressivo de suas virtudes, de sua vida 
santa e de sua pureza de coração.

❑ A Bíblia: Santo Antônio é o ”doutor evangélico”, o gran-
de pregador e profundo conhecedor da Palavra Sagrada.

❑ A Cruz: retrata seu espírito missionário e sua identifi ca-
ção com Cristo.

❑ O Menino Jesus: sinal da sua intimidade com Deus.
❑ A Virgem Maria: Santo Antônio tinha profunda devo-

ção pela Mãe Santíssima.
❑ O Pão: expressão da caridade tão concreta de Santo Antô-

nio, retratada nos milhares de pães distribuídos em sua honra.
Nesta celebração, daremos destaque a todos estes símbo-

los preciosos da vida de Santo Antônio.

A. RITO PENITENCIAL (1 pessoa traz os lírios)
COMENTARISTA: O lírio é símbolo de pureza, inocência, 

santidade de vida. Santo Antônio, pela sua vida, reve-
lou para o mundo a beleza do amor de Deus, a atitude 
casta, pura, limpa e respeito pelo corpo humano, como 
”templo de Deus”. 
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PALAVRA DE DEUS

LEITURA DO PROFETA ISAÍAS 6,5-8 

“Ai de mim! Estou perdido. Pois meus lábios são impuros, 
moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. 
Com meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo Poderoso.

Aí um dos serafi ns voou para mim, segurando uma tenaz 
com uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca 
com a brasa e disse: “Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as 
suas culpas estão tiradas, e os teus pecados estão perdoados”. 

Em seguida, ouvi o Senhor dizer: “Quem é que eu vou 
enviar? Quem será o nosso mensageiro?”. Eu respondi: ”Aqui 
estou! Envia-me a mim”.

SALMO 17(18),1-2A.6.30-32

REFRÃO: No Senhor está a nossa força.

1. Ó Senhor Deus, como eu te amo! Tu és a minha força. O 
Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e meu libertador.

2. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele 
me ajudasse. Do seu templo no céu o Senhor ouviu minha voz, 
Ele escutou o meu grito de socorro.

3. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele 
é como um escudo para os que procuram a sua proteção.

4. O Senhor é o único Deus; somente Deus é a nossa ro-
cha. Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer 
que eu vá.

EVANGELHO DE SÃO MATEUS 6,26-30

“Vejam os passarinhos que voam pelo céu: eles não se-
meiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No 
entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. 
Será que não valem muito mais do que os passarinhos? E ne-
nhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se 
preocupe com isto.

E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como 
crescem os lírios do campo: eles não trabalham, nem fazem rou-
pas para si mesmos. Mas eu afi rmo a vocês que nem mesmo Sa-
lomão, sendo rico, usava roupas tão bonitas como estas fl ores.

Então é claro que Ele vestirá vocês, que têm uma fé tão 
pequena.

C. ENTRADA DA IMAGEM DO MENINO JESUS

COMENTARISTA: Santo Antônio é invocado como “íntimo 
amigo do Menino Deus” e, por isso, costuma ser repre-
sentado com o menino Jesus nos braços. Vamos apren-
der com Santo Antônio a buscar sempre mais na Euca-
ristia a intimidade que ele alcançou com Jesus ao longo 
de sua vida.

OFERECIMENTO DO DIA

Ó Santo Antônio, apóstolo cheio de bondade, que 
recebestes de Deus o dom de achar as coisas perdidas. 
Socorrei-nos para que encontremos aquele objeto que 
procuramos. Alcançai-nos também a graça de encon-
trar o tesouro perdido, a fé em Deus nosso Pai e o amor 
aos irmãos, principalmente nos mais necessitados. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

NONO DIA 53
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PALAVRAS DE SANTO ANTÔNIO 

“O pregador fala com os dois lábios, com sua 
vida e com a sua fama. Esses dois lábios devem 
guardar todo o seu saber, a fi m de que ele assegure 
para si, por sua vida boa, tudo o que sabe e prega 
para o próximo, por seu saber. O pregador deve re-
conhecer, quanto a si mesmo, se ele próprio pratica 
o que prega aos outros.”

INVOCAÇÃO

Santo Antônio, 
poderoso em palavras e obras,

rogai por nós.

D. ENTRADA DOS PÃES DE SANTO ANTÔNIO

COMENTARISTA: Neste momento são trazidos os pães, 
como o símbolo mais signifi cativo da vida de Santo An-
tônio, ele que repartiu o pão e fi cou conhecido como o 
“santo dos pobres”. Que aprendamos com ele a repartir 
sempre o pão com nossos irmãos.

ORAÇÃO FINAL

Obrigado, Senhor, por podermos buscar sempre 
mais a intimidade com Jesus, cada vez que comunga-
mos. Obrigado pelo exemplo de Santo Antônio, que nos 
estimula a imitarmos corajosa e radicalmente a vida e 
os passos de Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. 

Amém.

E. ENTRADA DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA

COMENTARISTA: Santo Antônio, desde muito pequeno, 
foi consagrado a Nossa Senhora e, em toda a sua vida, 
demonstrou muito carinho a Maria Santíssima. Há re-
presentações em que a Mãe Santíssima dá a Santo Antô-
nio a alegria de ter no colo seu fi lho amado, Jesus, como 
ela o tivera em Belém.

CONSAGRAÇÃO A MARIA: Neste dia da Trezena, ó Maria, 
Mãe Santíssima, queremos colocar em tuas mãos a nos-
sa vida, nossa família, nossa paróquia. Queremos amar 
a Mãe de Jesus como o servo da Mãe Imaculada, nosso 
querido Santo Antônio, a amou. A vós, ó Maria, consa-
gramos a nossa vida. Guardai-nos, hoje e sempre, fi éis a 
Cristo e à sua Igreja.

BOM PROPÓSITO

Vou ajudar a popularizar os símbolos do lírio 
ou o pão de Santo Antônio, levando-os a pessoas 
pobres, doentes, ou a amigos, como um sinal tão 
forte do amor que marcou a vida de nosso Santo 
Antônio. Vamos ter o Santo de Lisboa e de Pádua, 
como modelo de nossa vida cristã.
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Décimo dia

Santo Antônio, 
ensina-nos a repartir o Pão

COMENTÁRIO INICIAL
 
Um dos pontos de maior destaque na vida de Santo An-

tônio foi, sem dúvida, o amor pelos pobres, simbolizado no 
“pão dos pobres de Santo Antônio”. Muitas comunidades pa-
roquiais mantém a bela tradição de distribuir o “pãozinho de 
Santo Antônio” todas as 3as feiras, principalmente no dia 13 de 
junho, na festa do “santo do mundo inteiro”.

Assim como, certa ocasião, Santo Antônio repartiu todo 
o pão da sua comunidade com os pobres, quando o pão mi-
lagrosamente se multiplicou no convento dos frades, que nós 
também possamos dar continuidade a esse belo costume de 
repartir o” pão de Santo Antônio” com os mais pobres, nas 
diversas experiências de trabalho social em favor dos mais pe-
quenos. Quem busca o pão da vida na comunhão deve neces-
sariamente assumir o compromisso de repartir o pão com os 
mais excluídos de nossa sociedade.

ORAÇÃO DO DIA

Ó Deus, pelo exemplo de Santo Antônio, sempre 
muito perto do coração dos pobres, concedeis-nos o 
estímulo de lutar pela promoção humana de todos os 
irmãos pequenos e fracos. Dai-nos ainda a graça de 
aprender com Santo Antônio a nos dedicar com senti-
mentos de paz e de amor fraterno pelos mais excluídos 
de nossa sociedade.

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

PALAVRA DE DEUS

ATOS DOS APÓSTOLOS 2,42-47

E todos continuaram fi rmes, seguindo os ensinamentos 
dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos 
e fazendo orações.

Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso 
todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que acredi-
tavam estavam juntos e repartiam o que tinham entre si. Ven-
diam suas propriedades e seus bens e dividiam o dinheiro com 
todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, 
unidos, reuniam-se no pátio do templo. E nas suas casas partiam 
o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. 
Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada 
dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas.

SALMO 64(65),1.9-13

REFRÃO: ”Senhor, dai pão aos que têm fome, e fome 
de justiça a quem tem pão.”

1. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te 
dê o que prometeu, pois tu respondes às orações.

2. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e a 
tornas boa e rica. Com as chuvas do céu enches de água os 
rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a prepa-
raste. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas fi cam 
amolecidas pela água.

3. Com as chuvas amacias bem as terras, e por isso cres-
cem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua 
bondade! Por onde passas há fartura.
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4. Os pastos estão cobertos de rebanhos, e os montes se 
enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros, e 
os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria!

EVANGELHO DE SÃO LUCAS 9,11-17

Mas as multidões souberam disso e o seguiram. E Jesus 
os recebeu, falou a respeito do Reino de Deus e curou os que 
precisavam ser curados.

Estava anoitecendo, e por isso os doze apóstolos foram e 
disseram a Jesus: “Mande esta gente embora. Eles podem ir aos 
povoados e sítios que fi cam por perto daqui e lá encontrarão 
o que comer e onde fi car, pois este lugar é deserto”. Mas Jesus 
respondeu: “Dêem vocês mesmos comida a eles”. Os discípulos 
disseram: “Só temos cinco pães e dois peixes. O senhor quer 
que a gente vá comprar comida para toda essa multidão?”

Estavam ali mais ou menos cinco mil homens. Jesus orde-
nou a seus discípulos: “Manda o povo sentar-se em grupos de 
mais ou menos cinqüenta pessoas”.

Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sen-
tassem. Aí Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes, olhou para 
o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os 
peixes e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem 
ao povo. Todos comeram e fi caram satisfeitos, e os discípulos 
ainda encheram doze cestos com os pedaços que sobraram.

 

PRECES DA COMUNIDADE

RESPOSTA: Ensinai-nos a repartir o pão e a ver Cristo 
no rosto dos mais pobres.

1. Vamos lembrar que Jesus, antes de multiplicar os pães 
no deserto, disse aos apóstolos: ”Dêem vós mesmos de co-
mer”. Para que todos nós, seguidores de Cristo, sintamos que 
é nossa obrigação repartir o pão, estender a mão a todas as 
pessoas que precisam de ajuda, vivendo plenamente o man-
damento “Amem-se uns aos outros”, rezemos.

2. Na visão pastoral de toda Igreja na América Latina fala-
se muito na “opção preferencial pelos pobres”. Para que nos-
sas paróquias e comunidades nunca deixem de priorizar os 
excluídos de nossa sociedade, rezemos.

3. Santo Antônio é chamado “o santo dos pobres” porque 
se preocupava e dava atenção especial aos mais necessitados. 
Para que em nossas comunidades seja introduzido o costume 
de repartir “o pão dos pobres de Santo Antônio” e que nunca 
faltem os recursos para a pastoral social, rezemos.

OFERECIMENTO DO DIA

Deus da vida, Deus dos pobres, Deus da misericórdia 
e da partilha, aceita as nossas oferendas, o pão e vinho, 
e não permita que falte o pão e o alimento na mesa de 
nenhum irmão. Que nós, como santo Antônio, façamos 
do “do pão dos pobres” um sinal de vida, de partilha e 
de fartura que deve existir em todas as mesas. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

PALAVRAS DE SANTO ANTÔNIO

“Em vão estende as mãos o que vai rogar a Deus 
pelos pecados, e não as estende aos pobres, segundo 
as posses.”
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Décimo primeiro dia

“Quem aperta uma pessoa pela goela, tira-lhe 
a voz e a vida. As posses do pobre são a vida dele, 
e como a vida vive do sangue, ele deve viver disso. 
Se tirares aos pobres seus parcos haveres, estarás a 
sugar o sangue dele, estarás a sufocá-lo, e enfi m, tu 
mesmo serás sufocado pelo demônio.”

INVOCAÇÃO
Santo Antônio, 

amigo dos pobres, rogai por nós.

ORAÇÃO FINAL

Senhor, nós vos agradecemos pelo testemunho de 
um franciscano, contemporâneo de Santo Antônio, que 
assim a ele se refere:”nós nunca ouvimos até os nossos 
dias um tão doce consolador dos pobres, nem um tão 
àspero admoestador dos ricos.”Que Deus nos dê sem-
pre a doçura no trato com todos os pobres e a coragem 
de apelar para que os têm mais bens, nunca deixem de 
abrir seus corações para ajudar os mais pobres.

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

BOM PROPÓSITO
Vou assumir o propósito de ajudar a alguma pes-

soa necessitada. Posso sugerir ao meu pároco, se ain-
da não há esse costume, de introduzir na missa das 
terças feiras a benção do pãozinho de Santo Antônio, 
para que os fi éis, levando o pãozinho abençoado para 
casa, levem também a lição de amor aos pobres.

Santo Antônio e o seu 
grande Amor a Maria

COMENTÁRIO INICIAL

Nas imagens, Santo Antônio geralmente vem representa-
do com o Menino Jesus no colo. Outras vezes vem com Maria 
Santíssima confi ando a ele o Menino Jesus, para que o santo 
possa ter o Menino Deus no aconchego de seus braços.

Santo Antônio é invocado como “íntimo amigo do Menino 
Deus”, pela intimidade que ele mantinha com Jesus em suas 
orações. Santo Antônio também é invocado como “Servo da 
Mãe Imaculada”. A ela o santo dedicou as mais belas palavras 
em seus sermões e compôs as mais profundas preces.

Que, neste dia da Trezena, a Mãe Imaculada traga para 
bem perto dos nossos corações a presença tão carinhosa do 
seu fi lho Jesus, o doce Menino Deus.

 

ORAÇÃO DE SANTO ANTÔNIO

”Nós te pedimos, ó Senhora nossa, excelsa Mãe de 
Deus, ó Maria, que enchas os nossos corações com a 
graça celeste. Que faças brilhar neles o ouro da sabe-
doria e que mereçamos ser elevados à sublimidade da 
glória celeste, e que nos tornemos felizes com os santos 
no céu, pela graça de Jesus Cristo, teu Filho e nosso ir-
mão. Amém.”

NOVA TREZENA DE SANTO ANTÔNIO60 61



Décimo primeiro dia

“Quem aperta uma pessoa pela goela, tira-lhe 
a voz e a vida. As posses do pobre são a vida dele, 
e como a vida vive do sangue, ele deve viver disso. 
Se tirares aos pobres seus parcos haveres, estarás a 
sugar o sangue dele, estarás a sufocá-lo, e enfi m, tu 
mesmo serás sufocado pelo demônio.”

INVOCAÇÃO
Santo Antônio, 

amigo dos pobres, rogai por nós.

ORAÇÃO FINAL

Senhor, nós vos agradecemos pelo testemunho de 
um franciscano, contemporâneo de Santo Antônio, que 
assim a ele se refere:”nós nunca ouvimos até os nossos 
dias um tão doce consolador dos pobres, nem um tão 
àspero admoestador dos ricos.”Que Deus nos dê sem-
pre a doçura no trato com todos os pobres e a coragem 
de apelar para que os têm mais bens, nunca deixem de 
abrir seus corações para ajudar os mais pobres.

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

BOM PROPÓSITO
Vou assumir o propósito de ajudar a alguma pes-

soa necessitada. Posso sugerir ao meu pároco, se ain-
da não há esse costume, de introduzir na missa das 
terças feiras a benção do pãozinho de Santo Antônio, 
para que os fi éis, levando o pãozinho abençoado para 
casa, levem também a lição de amor aos pobres.

Santo Antônio e o seu 
grande Amor a Maria

COMENTÁRIO INICIAL

Nas imagens, Santo Antônio geralmente vem representa-
do com o Menino Jesus no colo. Outras vezes vem com Maria 
Santíssima confi ando a ele o Menino Jesus, para que o santo 
possa ter o Menino Deus no aconchego de seus braços.

Santo Antônio é invocado como “íntimo amigo do Menino 
Deus”, pela intimidade que ele mantinha com Jesus em suas 
orações. Santo Antônio também é invocado como “Servo da 
Mãe Imaculada”. A ela o santo dedicou as mais belas palavras 
em seus sermões e compôs as mais profundas preces.

Que, neste dia da Trezena, a Mãe Imaculada traga para 
bem perto dos nossos corações a presença tão carinhosa do 
seu fi lho Jesus, o doce Menino Deus.

 

ORAÇÃO DE SANTO ANTÔNIO

”Nós te pedimos, ó Senhora nossa, excelsa Mãe de 
Deus, ó Maria, que enchas os nossos corações com a 
graça celeste. Que faças brilhar neles o ouro da sabe-
doria e que mereçamos ser elevados à sublimidade da 
glória celeste, e que nos tornemos felizes com os santos 
no céu, pela graça de Jesus Cristo, teu Filho e nosso ir-
mão. Amém.”

NOVA TREZENA DE SANTO ANTÔNIO60 61



NOVA TREZENA DE SANTO ANTÔNIO62

PALAVRA DE DEUS
 
ATOS DOS APÓSTOLOS 1,12-14

Então os apóstolos desceram o monte das Oliveiras e vol-
taram para Jerusalém (o monte fi ca mais ou menos a um qui-
lômetro da cidade).

Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde es-
tavam hospedados, que fi cava no andar de cima da casa. Os 
apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, 
Mateus, Bartolomeu, Simão e Judas, fi lho de Tiago. Todos per-
maneciam unânimes na oração com algumas mulheres e com 
Maria, a mãe de Jesus, e seus irmãos.

 
CÂNTICO DE MARIA: MAGNIFICAT

1. A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. 
O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Sal-

vador. Pois ele lembrou de mim, sua humilde serva! 
De agora em diante todos vão me chamar de mulher aben-

çoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas em mim.
2. O seu nome é santo e ele mostra sua bondade a todos 

os que o temem em todas as gerações.
Deus levanta sua mão poderosa, derrota os orgulhosos e 

põe os humildes em alta posições. 
3. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora 

com as mãos vazias. 
Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados 

e ajudou o povo de Israel, seu servo. 
4. Lembrou de mostrar sua bondade a Abraão e a todos os 

seus descendentes, para sempre.

EVANGELHO DE SÃO LUCAS 8,19-21
EVANGELHO DE SÃO LUCAS 11,27-28
A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele 

estava. Por causa da multidão, não conseguiam chegar perto 
dele. Então alguém disse a Jesus: “A sua mãe e os seus irmãos 
estão lá fora e querem falar com senhor”.

Mas Jesus disse a todos: “Minha mãe e meus irmãos são 
aqueles que ouvem as mensagens de Deus e as praticam”.

Quando Jesus acabou de dizer isso uma mulher que esta-
va no meio da multidão gritou para ele: “Como é feliz a mu-
lher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou”. Mas Jesus 
respondeu: “Mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de 
Deus e a põem em prática”.

PRECES DA COMUNIDADE

RESPOSTA: Maria, ensina-nos a amar como teu fi lho Jesus.

1. Para que todos descubram como é bom ter uma Mãe tão 
querida, Maria Santíssima, a Mãe que Jesus deu para nós na cruz. 
Para os que ainda não conhecem Jesus, que Maria desperte no 
coração deles o desejo de crer em Cristo. Para que os cristãos não 
católicos, aprendam a amar o Mãe do Salvador e para que todos 
os católicos sejam mais fi éis a Cristo e à sua Igreja, rezemos.

2. Para que todos os casais recebam com amor e alegria 
os fi lhos que Deus lhes envia e os orientem para tenham Jesus 
como modelo de vida. Para que Nossa Senhora seja a “Mãe 
amável” para todos os fi lhos, pequenos e grandes, especial-
mente para os órfãos e abandonados, rezemos.

3. Por todos os recém-nascidos, por todas as crianças e por 
suas famílias, para que sintam sempre em suas vidas a prote-
ção de Maria, a Mãe de Deus, rezemos.
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4. Pela nossa comunidade, para que, assim como Maria, 
seja “morada de Deus”, e reconheça Maria como a Mãe do 
Salvador, assim como fez a prima Isabel. Para que todos os 
cristãos aprendam com Santo Antônio a serem íntimos amigos 
do Menino Deus, o “Emanuel, Deus Conosco”, rezemos.

OFERECIMENTO DO DIA
(palavras de Santo Antônio) 

”Senhora nossa, nossa única esperança, nós te pe-
dimos que ilumines a nossa mente com o esplendor de 
tua graça; que nos purifi ques com o brilho de tua pu-
reza. Digna-te reconciliar-nos com teu Filho, para que 
mereçamos, por meio desta Eucaristia, chegar ao es-
plendor de sua glória. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.”

PALAVRAS DE SANTO ANTÔNIO

“A Virgem gloriosa foi preservada e cheia de gra-
ça singular, para que tivesse como fruto de seu ven-
tre aquele mesmo que desde o início o universo teve 
como Senhor.” 

INVOCAÇÃO 
Santo Antônio, 

servo da Mãe Imaculada, 
rogai por nós.

ORAÇÃO FINAL
DE SANTO ANTÔNIO 

“Ó doce Jesus”, pode haver algo tão doce como Tu? 
Tua lembrança é mais doce do que o mel e de todas 
as demais coisas. Nome de doçura, nome de salvação. 
Ó bom Jesus, sê Jesus para nós, por tua própria força. 
Assim, tendo-nos dado o princípio da doçura que é a fé, 
nos darás também a esperança e a caridade. Vivendo e 
morrendo nela, possamos merecer chegar a ti, com tua 
ajuda e pelos rogos de tua Mãe Santíssima. 

Amém”.

BOM PROPÓSITO

Prometo nunca discutir com cristãos não-cató-
licos, respeitá-los e rezar para que eles também te-
nham a felicidade de amar a Mãe de Jesus e nossa 
Mãe. Vou buscar em Maria o modelo perfeito do 
cristão. 
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Décimo segundo dia

Santo Antônio, 
protetor dos Namorados

COMENTÁRIO INICIAL
É bastante curiosa a fama de Santo Antônio como ”casa-

menteiro” e protetor dos namorados. No tempo do nosso san-
to, a moça que queria casar tinha que apresentar um “dote” 
para poder conquistar o seu bem-amado.

Conta-se que uma moça queria se casar, mas, como era 
muito pobre, não tinha condições de alcançar o seu objetivo. 
Pôs-se a rezar diante da imagem do santo, pedindo a graça.

Caiu nas mãos da moça um bilhete, que dizia: ”Vá até o 
comerciante mais rico da cidade e peça que ele lhe dê em ouro 
o equivalente ao peso do bilhete. Quando o comerciante co-
locou o bilhete na balança, o bilhete pesava tanto que a moça 
conseguiu a quantia que precisava para o seu casamento.

O certo é que, em vida, Santo Antônio sempre se dedicou 
a ajudar os casais em crise a superar os momentos de confl ito, 
a combater a imoralidade e o adultério. Por isso ele é conside-
rado protetor dos namorados, das famílias e dos casamentos.

 
ORAÇÃO DO DIA

Ó Deus, que nos destes Santo Antônio como grande 
protetor dos jovens que buscam a felicidade no amor 
conjugal, olhai com particular carinho para os namo-
rados, noivos e todos os jovens que têm a difícil tarefa 
na feliz escolha da pessoa com que irão viver o plano de 
Deus no amor verdadeiro no matrimônio. Santifi cai e 
abençoai as nossas famílias e confi rmai todos os casais 
na verdadeira caridade. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

PALAVRA DE DEUS

DO LIVRO DO CÂNTICO DOS CÂNTICOS

(noiva) Que seus lábios me cubram de beijos! O seu amor 
é melhor do que o vinho. Seu perfume é suave: seu nome é 
para mim como perfume derramado.

(noivo) Como você é bela, minha querida! Como você é 
linda! Como seus olhos brilham de amor.

(noiva) Entre dez mil homens, o meu amado é o mais bo-
nito e o mais forte.

(noivo) Como você é linda, minha querida. Como você 
me dá prazer. Como é agradável a sua presença.

(noiva) Grave o meu nome no seu coração e no anel que 
está no seu dedo. O amor é tão poderoso como a morte: a 
paixão é tão forte como a sepultura. Amor e paixão explodem 
em chamas e queimam como fogo furioso.

(Coro) Você, a mais bela das mulheres, responda: será que 
o seu amado é melhor do que os outros? O que é que ele tem 
de tão maravilhoso para fazermos essa promessa a você?

SALMO 99(100),1-5

REFRÃO: Louvamos o Senhor pela graça do amor.

1. Cantem hinos a Deus, ó Senhor, todos os moradores da 
Terra! Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até 
a sua presença.

2. Lembrem-se que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos 
dele; somos o seu povo, o seu rebanho.

3. Entrem pelos portões do templo com ações de graças, 
entrem em seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam 
agradecidos a Ele.
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4. Pois o senhor é bom, o seu amor dura para sempre e sua 
fi delidade não tem fi m.

EVANGELHO DE SÃO JOÃO 2,1-11
 
“Houve um casamento no povoado de Caná, na região 

da Galiléia, e a mãe de Jesus estava presente. Jesus e os seus 
discípulos também tinham sido convidados para o casamento. 
Quando o vinho acabou, a mãe de Jesus disse ao fi lho: “O vi-
nho acabou”. Jesus respondeu: “Não é preciso que a senhora 
diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora”.

Então ela disse aos empregados: “Façam o que Ele disser”. 
Ali perto estavam seis potes de pedra, em cada um cabiam 
entre oitenta a cento e vinte litros de água. Jesus disse aos em-
pregados: “Encham de água estes potes”.

E eles os encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: 
“Agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dono 
da festa”. Eles levaram . Então o dono da festa provou a água, 
e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo 
aquele vinho, mas os empregados sabiam.

Por isto chamou o noivo e disse: “Todos costumam servir 
primeiro o vinho bom e, depois que os convidados já beberam 
muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora 
o melhor vinho”.

Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galiléia. 
Assim Ele revelou sua natureza divina e os seus discípulos acre-
ditaram Nele.

PRECES DA COMUNIDADE

RESPOSTA: Santo Antônio, oriente nossos jovens para 
o amor e abençoe nossas famílias.

1. Por todos os jovens que sonham constituir um lar, que 
peçam a Deus luz para serem felizes na escolha da pessoa 
amada, que aproveitem o tempo do namoro para um rela-
cionamento sério, que cresçam para um amor maduro e só 
assumam a vida a dois depois de terem certeza de que há 
sinceridade nesse relacionamento, rezemos.

2. Que todos os casais que se unem pelo sacramento do 
matrimônio sejam muito felizes na sua aliança de amor, e que 
em seus lares nunca falte a presença de Jesus e também de sua 
Mãe Maria, como nas bodas de Caná, rezemos.

3. Que todos os pais eduquem seus fi lhos segundo o evan-
gelho, formando-os para uma fé fi rme, e orientando-os para que 
sejam fortes e que não se deixem levar pelo exemplo negativo de 
outros jovens. Que os pais confi em sempre em Deus, que é Pai, e 
quer que seus fi lhos sejam muito felizes no amor, rezemos.

4. Por todos os casais que não foram felizes no casamento, 
para que superem as mágoas, ajudem os fi lhos a superarem os 
traumas da separação e, se viverem um segundo matrimônio, 
procurem sempre dar testemunho de fi delidade no relaciona-
mento, rezemos.

OFERECIMENTO DO DIA

Aceitai, Senhor, as preces e oferendas que fazemos 
por todos os jovens que sonham com um casamento 
feliz e por todos os casais que vivem no amor santifi -
cado pelo sacramento do matrimônio. Por intercessão 
de Santo Antônio, fazei crescer sempre mais o amor 
nos corações de todos, para que aprendam que amar é 
“dar a vida”, como Cristo ensinou. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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PALAVRAS DE SANTO ANTÔNIO

“O manto da alma fi el tece-se com a candura da cas-
tidade, o brilho da humildade e o calor da caridade”.

“Para ser puro, são necessárias seis coisas: pure-
za de coração, castidade de corpo, paciência na ad-
versidade, constância na prosperidade e, para que 
nisto possa perseverar, a humildade e a pobreza”.

INVOCAÇÃO

Santo Antônio, 
protetor dos namorados, rogai por nós.

ORAÇÃO FINAL

Nós vos damos graças, Senhor, por Santo Antônio, 
protetor das famílias, dos namorados e noivos que so-
nham tanto com a felicidade na vida do casamento. 
Que todos possamos aspirar a ideais sempre mais belos 
e puros e que sejamos muito felizes na vocação para a 
qual Deus chamou cada um de nós. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

BOM PROPÓSITO

Que os pais peçam muito pela felicidade dos fi -
lhos. Que cada criança, adolescente e jovem rezem 
sempre: ”Senhor, que queres que eu faça? Mostra-
me com clareza o caminho de amor, a vocação que 
você aponta para mim”.

Santo Antônio,
modelo de Vida

COMENTÁRIO INICIAL
Santo Antônio é, sem dúvida nenhuma, um dos santos 

mais populares, recebendo o título de Santo do mundo inteiro. 
Sua fama de “milagreiro” vem desde o tempo em que viveu. 
Morreu muito jovem, com cerca de 36 anos, e, quando veio a 
falecer, a notícia se espalhou como pólvora. Morreu “o Santo”. 
Ainda hoje, na cidade de Pádua, há indicações para assinalar a 
Basílica onde está sepultado, com a inscrição: ”IL SANTO”, que 
signifi ca “O Santo”.

Santo Antônio é certamente um modelo extraordinário de 
vida cristã, exemplo de seguimento de Cristo dentro da espiritu-
alidade de São Francisco, sempre tão atual, porque é a proposta 
de seguir o próprio evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.

ORAÇÃO DO DIA
Ó Deus Pai bondoso e misericordioso, que escolhes-

tes Santo Antônio como modelo e testemunha fi el do 
Evangelho e mensageiro do amor no meio do vosso 
povo, escutai nossas preces.

Nós vos damos graças pelo seu grande exemplo de 
amor aos pobres, da pregação da Palavra de Deus, da 
vida missionária, da intimidade com Jesus, da confi an-
ça sem limites na Mãe Santíssima. Obrigado por ele ser 
o restituidor das coisas perdidas, o protetor dos namo-
rados, o fi el imitador de São Francisco. Que o seu exem-
plo de vida ajude muitos jovens a viverem fi éis a Cristo. 
Que o Senhor faça de todos nós instrumentos de paz.

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
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PALAVRAS DE SANTO ANTÔNIO

“O manto da alma fi el tece-se com a candura da cas-
tidade, o brilho da humildade e o calor da caridade”.

“Para ser puro, são necessárias seis coisas: pure-
za de coração, castidade de corpo, paciência na ad-
versidade, constância na prosperidade e, para que 
nisto possa perseverar, a humildade e a pobreza”.

INVOCAÇÃO

Santo Antônio, 
protetor dos namorados, rogai por nós.

ORAÇÃO FINAL

Nós vos damos graças, Senhor, por Santo Antônio, 
protetor das famílias, dos namorados e noivos que so-
nham tanto com a felicidade na vida do casamento. 
Que todos possamos aspirar a ideais sempre mais belos 
e puros e que sejamos muito felizes na vocação para a 
qual Deus chamou cada um de nós. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

BOM PROPÓSITO

Que os pais peçam muito pela felicidade dos fi -
lhos. Que cada criança, adolescente e jovem rezem 
sempre: ”Senhor, que queres que eu faça? Mostra-
me com clareza o caminho de amor, a vocação que 
você aponta para mim”.

Santo Antônio,
modelo de Vida

COMENTÁRIO INICIAL
Santo Antônio é, sem dúvida nenhuma, um dos santos 

mais populares, recebendo o título de Santo do mundo inteiro. 
Sua fama de “milagreiro” vem desde o tempo em que viveu. 
Morreu muito jovem, com cerca de 36 anos, e, quando veio a 
falecer, a notícia se espalhou como pólvora. Morreu “o Santo”. 
Ainda hoje, na cidade de Pádua, há indicações para assinalar a 
Basílica onde está sepultado, com a inscrição: ”IL SANTO”, que 
signifi ca “O Santo”.

Santo Antônio é certamente um modelo extraordinário de 
vida cristã, exemplo de seguimento de Cristo dentro da espiritu-
alidade de São Francisco, sempre tão atual, porque é a proposta 
de seguir o próprio evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.

ORAÇÃO DO DIA
Ó Deus Pai bondoso e misericordioso, que escolhes-

tes Santo Antônio como modelo e testemunha fi el do 
Evangelho e mensageiro do amor no meio do vosso 
povo, escutai nossas preces.

Nós vos damos graças pelo seu grande exemplo de 
amor aos pobres, da pregação da Palavra de Deus, da 
vida missionária, da intimidade com Jesus, da confi an-
ça sem limites na Mãe Santíssima. Obrigado por ele ser 
o restituidor das coisas perdidas, o protetor dos namo-
rados, o fi el imitador de São Francisco. Que o seu exem-
plo de vida ajude muitos jovens a viverem fi éis a Cristo. 
Que o Senhor faça de todos nós instrumentos de paz.

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
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PALAVRA DE DEUS

1 CARTA DE SÃO PAULO AOS CORÍNTIOS 3,4-7.11
“Quando alguém diz:”Eu sou de Paulo”, e outro diz: “Eu 

sou de Apolo”, será que assim não estão agindo como pessoas 
deste mundo? Afi nal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? 
Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que 
vocês creram no Senhor.

Eu plantei, e Apolo regou a planta, mas foi Deus que a fez 
crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o 
que rega, mas sim Deus, que dá o crescimento. 

Porque Deus já pos Jesus Cristo como único alicerce, e ne-
nhum outro alicerce pode ser colocado.

SALMO 111(112),1-4.6-9

REFRÃO: Sua fé é forte, pois ele confi a no Senhor.

1. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer 
em obedecer aos seus mandamentos. Os fi lhos desse homem 
serão poderosos na Terra Prometida e seus descendentes serão 
abençoados.

2. Na sua casa há muita riqueza e ele é sempre bem suce-
dido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, 
para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos.

3. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para 
sempre. Ele não tem medo de receber más notícias. Sua fé é 
forte, pois ele confi a no Senhor.

4. Ele não fi ca preocupado, nem tem medo, ele tem cer-
teza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosa-
mente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Ele é 
poderoso e respeitado.

EVANGELHO DE SÃO MATEUS 5,1-9

“Jesus começou a ensiná-los. 
Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente po-

bres, pois o reino do Céu é delas. 
Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará.
Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus 

tem prometido. 
Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade 

de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas.
Felizes as pessoas que tem misericórdia dos outros, pois 

Deus terá misericórdia delas. 
Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas ve-

rão a Deus.
Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as 

tratará como fi lhos seus”.

PRECES DA COMUNIDADE

RESPOSTA: Senhor, com Santo Antônio queremos ser 
sempre mais santos.

1. Por toda a Igreja, para que os seus fi lhos vivam na fi de-
lidade do Evangelho e possam dar testemunho de Cristo pela 
santidade de vida, revelada sobretudo por uma caridade sin-
cera no gesto de “ repartir o pão” com os pobres, como Santo 
Antônio fazia, rezemos.

2. Por todas as obras de caridade, de apostolado e de tra-
balhos sociais realizados em nome de Santo Antônio, para que 
alcancem seus objetivos de ações de caridade que transfor-
mam a sociedade e revelem ao mundo a essência do cristianis-
mo, que é o amor ensinado por Jesus, rezemos.
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3. Por todos nós, que participamos desta trezena em hon-
ra do santo mais querido do mundo, santo Antônio de Lisboa 
e de Pádua, para que nos tornemos cristãos sempre mais con-
victos em viver a caridade para com o próximo, como Cristo 
tanto pediu a seus discípulos, rezemos.

OFERECIMENTO DO DIA

Senhor, além do pão, dos lírios e de tudo o que 
vos oferecemos em honra de Santo Antônio, queremos 
doar a nossa própria vida, queremos vos amar acima 
de todas as coisas e crescer no afeto e no amor a todos 
os irmãos. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

PALAVRAS DE SANTO ANTÔNIO

“O coração profundo é o coração de quem ama, 
do que deseja, do contemplativo, do que despreza 
as coisas inferiores. Quando te aproximas de tal co-
ração com os passos devotos, Deus é exaltado, não 
em si, mas em ti sua exaltação é a intensidade de teu 
amor, é a elevação de teu espírito”.

INVOCAÇÃO

Santo Antônio, modelo do 
perfeito seguimento de Cristo, 

rogai por nós.

ORAÇÃO FINAL

“Louvado sejas, meu Senhor, por esta Eucaristia 
que agora celebramos. Louvado sejas meu Senhor, pela 
vida nova que concedestes pela participação neste sa-
cramento do altar. Louvado sejas, meu Senhor, pela 
revelação da vossa sabedoria na pessoa de vosso pe-
quenino servo São Francisco.

Louvado sejas, meu Senhor, pelo encanto da espiri-
tualidade franciscana, que atraiu Santo Antônio para 
sua vivência. Louvado sejas, meu Senhor, pelo vosso hu-
milde servo Santo Antônio, vosso confessor e doutor.

Louvai e bendizei todos ao meu Senhor e rendei-lhe 
graças e servi-lhe com grande humildade. Tudo isto vos 
pedimos e agradecemos por meio de Jesus Cristo, vos-
so Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

BOM PROPÓSITO

Quero levar como lição de vida desta trezena 
a busca de uma maior intimidade com o Menino 
Deus, como Santo Antônio, que buscava o amor 
cada vez mais profundo com Cristo na Eucaristia. 
Vou repartir o pão, o sorriso, a ternura e a atenção 
com todas as pessoas, sobretudo com quem se sen-
te muito pouco amado. 
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