
Devoção das Terças-Feiras 

Santo Antônio foi sepultado no dia 17 de junho, terça-feira. Teve então 
início o costume de lembrá-lo nesse dia. Com o decorrer do tempo o 
costume passou para o esquecimento. Reapareceu no século XVII, 
como explicam os Bollandistas num caso de 1616. Um casal de Bolonha 
não conseguira ter filhos durante vinte e dois anos, por mais que o 
desejassem. Foi aí que entrou Santo Antônio. Os esposos apelaram 
para sua intercessão. O santo apareceu à esposa, mandando-a visitar 
por nove dias sua imagem na igreja de São Francisco na dita cidade. Ela 
conseguiu engravidar, mas deu à luz uma criança deformada. Cheia de 
confiança levou o filhinho à igreja e o colocou sobre o altar de Santo 
António. Tocada apenas a pedra do altar, desapareceu a deformidade. 
Após isso, espalhou-se a notícia e a devoção das nove terças-feiras, 
acrescida com o tempo de mais quatro dias, formando o número treze, 
em lembrança do dia da morte do santo. Há ainda muitas igrejas, nas 
quais, às terças-feiras, o movimento de fiéis é considerável. Horários 
especiais de celebrações eucarísticas, muita gente na fila do 
confessionário e, ao fim da missa, a bênção de Santo António, com 
aspersão dos fiéis. Algumas também distribuem pãezinhos de Santo 
Antônio. 

Um exemplo muçulmano - Conta o Ministro Geral dos Frades Menores 
Conventuais que, em suas passagens por Istambul, impressionou-o o 
que ocorre às terças-feiras na igreja conventual de Sent Antun. “Nesse 
dia, todas as semanas e já desde o começo deste século, a bonita e 
ampla igreja fica sobretudo à disposição dos turcos, e estes, desde a 
manhã até à noite, sem pausa nem mesmo na hora do almoço, passam 
em ordem e com devoção diante do altar do Santo e exprimem, cada um 
segundo a própria sensibilidade religiosa, os próprios pedidos. Fazem-
no sem contar as horas, com profunda compreensão, em silêncio e com 
respeito, com muita compostura e sinceridade. Depois de percorrerem o 
templo, pausadamente, e muitos tendo até assistido à missa, celebrada 
em turco, antes de saírem exprimem, em um livro volumoso, os próprios 
sentimentos, na multiplicidade das línguas médio-orientais…” 

Do livro “Santo Antônio Popular”, de Frei Ildefonso Silveira 
Fonte: http://www.franciscanos.org.br/?p=18113 
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ACONTECEU:  

 

07 de maio: Presença do 
Projeto CONVocações e 
SAV no Congresso da 
Juventude Católica na 
cidade de Teresópolis/RJ; 

 

10 a 12 de maio: 
Presença do Projeto 
CONVocações e SAV na 
Festa de Nossa Senhora 
de Fátima na cidade de 
São Franc i sco de 
Itabapuana/RJ; 

 

20 de maio: Encontro 
Vocacional Misto na 
Paróquia São Pedro e 
São Paulo - Paraíba do 
Sul/RJ; 

 

26 a 28 de maio: IIº 
Despertar Franciscano 
V o c a c i o n a l  e m 
Petrópolis /RJ; 

 

 

 

Viva Santo 
Antônio! 



Bênção de Santo Antônio 

 
Eis a Cruz do Senhor, 

afastem-se para longe de nós 
todos os inimigos da salvação. 

Venceu o Cristo Jesus, 
nosso Senhor e Salvador. 
Em nome do Pai, do Filho 

e do Espírito Santo, Amém. 

______________________________________________________________________________________________________ 

Aniversariantes do Mês  
 
Caro(a) Benfeitor(a) e Confrades, 

E com esta bênção de São Francisco que nós frades da Custódia Provincial Imaculada Conceição do 
Brasil, queremos marcar este dia tão significativo em sua vida. Dentro deste espírito franciscano, nós 
agradecemos a Deus pelo Dom da Sua Vida, desejamos-lhes muita saúde, paz e alegrias! Neste dia, 

a -

gradecemos a Deus por partilhar conosco um pouco de sua vida e de seu trabalho, muito importante para este projeto 
de formação dos futuros franciscanos. Parabéns! 

 
 
 
 
 
 

CONVocações — Obrigado por ajudar a formar um frade! 
 
 
 

 
Rua Henrique 
Di- as, 726—

Reti- ro—
Petrópolis/RJ  - CEP: 

 

BANCO SANTANDER:    AGÊNCIA: 3271   C/C: 13.000235-3   

ASSOCIAÇÃO DOS FRANCISCANOS MENORES CONVENTUAIS 

02/06– Kátia Maria Barcelos 
04/06– Frei Paulo Sérgio (Profissão Solene) 
06/06– Juliana Rodrigues da Silva Vieira 
07/06 - Maria Adélia de Andrade 
13/06– Frei Lindomar (Ordenação Sacerdotal) 
17/06– Ana Maria da Costa 
18/06 - Paulo Renato Reis 
18/06– Dirce Duarte Marino Paulino 

21/06-Luis Augusto de Moraes e Silva 
26/06– Elisa Cavrari de Almeida 
26/06– Terezinha da Silvas Pezzino 
27/06– Iridan Rodrigues da Silva 
27/06– Maria de Lourdes Lopes 
27/06– Maria Antônia de Oliveira Borges 
29/06– Lucelena da Silva 
30/06– Edna Rosa Brozaco 

AGENDA:  

 10 e 11 de junho 

Tenda do Projeto CONVocações na Festa de Santo Antônio na Paróquia 
São Francisco de Assis no Rio Comprido; 

 17 de junho 

Tenda do Projeto CONVocações no Arraiá de Santo Antônio no 
Convento e Casa de Formação São Boaventura em Petrópolis; 

 28 de junho a 02 de julho  

Tenda do Projeto CONVocações na Festa de Santo Antônio na Paróquia 
São Pedro e São Paulo em Paraíba do Sul-RJ; 

07 a 09 de julho 

III° Despertar Franciscano Vocacional em Petrópolis / RJ.  

(Tel: (24) 2242-4282 ); 



Almoço Beneficente em prol das Vocações 
 
Aconteceu dia 26 de março, no salão paroquial da Matriz São Pedro e São 
Paulo, um almoço em que, toda a renda, será revertida para a formação dos 
seminaristas da Diocese de Valença e dos Franciscanos Conventuais.  



No dia 20 de maio tivemos, 
no salão paroquial, um en-
contro vocacional para rapa-
zes e moças.Participaram, a-
lém de paroquianos, jovens 
da nossa paróquia, algumas 
congregações religiosas 
(Franciscanos Conventuais, 
Irmãos e Irmãs da Preciosa 
Vida, Orionitas, Franciscanas 
do Amparo, Irmãs Dulcianas, 
Filhas da Misericórdia, o ca-
sal Cosme e Cristiane, Frei 
Luís Henrique Nascimento, 
Frei Willian Gomes e a Equi-
pe Vocacional Paroquial 

(EVP).  



Entre os dias 26 e 28 de maio de 2017, aconteceu o 2º Despertar Vocacional Franciscano no 
Convento e Casa de Formação São Boaventura em Petrópolis-RJ. Neste encontro, muitos 
jovens de diversas cidades dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro se fizeram presente  

2º Despertar Franciscano Vocacional 


