
TREZENA DE SANTO ANTÔNIO 2020  
 

“Pela Intercessão de Santo Antônio, foge a peste, o mal e a fome.” 
 
 

7º Dia – Santo Antônio, defensor da verdade. 

 

CANTO INICIAL 
A Palavra de Deus nos convida, nos reúne na 
ceia sagrada, comunhão do pão forte da vida, 
segurança de nossa jornada.  
Santo Antônio do pão da pobreza, santo bom 
que a ninguém deixa só, vem gritar falta pão 
nesta mesa, roga a Deus pelo povo, tem dó! 
 

ABERTURA 
Leitor: Irmãos e irmãs, (boa tarde – boa 
noite). Saudamos a todos que nos 
acompanham através de nossas Redes Sociais, 
na alegria da fé, os convido a celebrarmos o 7° 
dia de nossa Trezena em honra ao glorioso 
Santo Antônio. Hoje contemplamos Santo 
Antônio como defensor da verdade: 
“Conhecereis a verdade e ela vos libertará”. 
No Evangelho de hoje Jesus condena a 
hipocrisia e a falsidade e exalta a gratuidade 
simplicidade no ofertar.  
Rezemos hoje de maneira especial por todo o 
sistema educacional de nosso País que sofre 
com esta Pandemia: Professores, alunos, 
famílias que convivem com a incerteza do 
futuro. Cantemos iniciando nossa Celebração. 
 

INCENSAÇÃO DA IMAGEM DE  
SANTO ANTÔNIO 

 

SAUDAÇÃO A SANTO ANTÔNIO 
 

Todos: Lembra-te, ó querido Santo Antônio, 
de que sempre ajudaste e consolaste a todos 
os que recorreram a ti em suas necessidades.  
Animado de igual confiança e com a certeza 
de não estar rezando em vão, também eu 
recorro a ti, que és tão rico em merecimentos 
perante o Senhor. Não rejeites a minha 
oração, mas faze com que ela chegue, por tua 
intercessão, até o trono de Deus.  
Vem em meu auxílio nesta minha atual 
angústia e necessidade e obtém-me a graça 
que ardentemente imploro, se for para o bem 
de minha alma... 
Abençoa o meu trabalho e a minha família, 
mantendo longe dela as doenças e os perigos 
tanto da alma como do corpo. Ajuda-me para 
que, nas horas de sofrimento e de provação, 
eu consiga permanecer firme na fé e no amor 
de Deus. Amém. 
 

A VIDA DE SANTO ANTÔNIO 
Leitor: Uma antiga narrativa popular conta 
este fato na vida de nosso santo: Aconteceu 
um crime de morte em Portugal, na terra onde 
nasceu Santo Antônio. Todas as suspeitas do 
crime recaíram sobre o pai do santo. Chegou o 
dia do julgamento. Os juízes estavam reunidos 
para proferir a sentença condenatória. 
Assentado ali no banco dos réus, seu pai não 
podia se defender. Nesse momento Santo 
Antônio estava fazendo um sermão numa 
igreja da Itália. Conta-se que, em dado 
instante, ele interrompeu o sermão e ficou 
imóvel, como se estivesse dormindo em pé. 
Durante esse mesmo tempo foi visto na sala do 
júri, em Portugal, conversando com os juízes. 
Entre outras coisas, disse-lhes o santo: Por que 
tanta precipitação? Posso provar a inocência 
do meu pai. Venham comigo até o cemitério 
Aceitaram o convite. Frei Antônio mandou 
abrir a cova do homem assassinado e 
perguntou ao defunto: “Meu irmão, diga 
perante todos, se foi meu pai quem matou 
você”. Para espanto dos juízes e de todos que 
ali estavam, o defunto abriu a boca e disse 
devagar, como se estivesse medindo as 
palavras: “Não foi Martinho de Bulhões quem 
me matou”. E tornou a calar-se. Estava 
provada de maneira milagrosa a inocência do 
seu pai. Mais uma vez a verdade triunfou sobre 
a mentira e a calúnia. 
T: Deus Pai de bondade, que o exemplo da 
vida de Santo Antônio seja para nós sinal do 
vosso infinito amor. 

 

SANTO ANTÔNIO NOS CONVIDA A OUVIR O 
SANTO EVANGELHO  

 

Evangelho: (Jo 20,19-23) 
 

INTERCESSÃO 
- Glorioso Santo Antônio, que ressuscitastes 
os mortos com o poder divino, fazei que eu 
viva sempre a preciosa vida de comunhão 
com Deus e com os irmãos: que todos 
tenham a vida em plenitude. 
- Bem aventurado Santo Antônio, que curastes 
os doentes, daí me saúde e servirei a Deus 
cumprindo meus compromissos cristãos. 
Ajudai-me a viver na alegria e na paz. 
- Virtuoso Santo Antônio, afastai para longe 
de mim todo o mal e guiai-me no caminho da 
fé, da esperança e do amor. Que muitos 
possam encontrar em mim um exemplo de fé 
e dedicação. 

RITOS INICIAIS 



 
- Amabilíssimo Santo Antônio, amigo dos 
oprimidos e corajoso pregador da justiça, fazei 
que eu não me desvie da prática do amor ao 
próximo, especialmente ao mais pobre e fraco.  
- Poderoso Santo Antônio, que desde menino 
aprendestes a vencer o mal, defendei-me 
das tentações do orgulho e da ganância, da 
descrença e do egoísmo. Ajudai as crianças e 
os jovens a crescerem sem violência, na 
certeza de um mundo melhor. 
- Prodigioso Santo Antônio, dirigi-me neste 
agitado mar da vida e conduzi-me ao porto da 
eterna salvação. Fazei que a todos seja aberto 
o tesouro da misericórdia divina.  
- Bondoso Santo Antônio, sempre pronto a 
interceder por vossos devotos em suas 
dificuldades, socorrei-me nas presentes 
necessidades; estendei vossa mão a quantos 
estão atravessando tribulações e perigos. 

- Santo Antônio, consolador dos aflitos, dai-me 
paciência e fortaleza nos sofrimentos da vida. 
Dai também força e consolo àqueles que 
sofrem e vivem desanimados. 
- Santo Antônio, restituidor das coisas perdidas, 
fazei que eu jamais perca pelo pecado a amizade 
de Deus; e se porventura a perder, seja-me dado 
readquiri-la o quanto antes. 
- Santo Antônio, grande pregador da Palavra de 
Deus, conservai-me sempre fiel à doutrina da 
Igreja Católica. Que nossas famílias sejam 
pequenas Igrejas Domésticas onde se aprende e se 
vive a mensagem de Cristo. 
- Poderosíssimo Santo Antônio, por quem 
membros desligados do corpo reúnem-se 
recobrando vida, fazei que a Igreja, como povo 
de Deus, caminhe sempre na união entre 
pastores e fiéis. 
- Santo Antônio querido, olhai do céu para tantas 
necessidades. Fale a Deus vossa língua milagrosa, 
afim de que, pela “Comunhão dos Santos”, aqui na 
Terra, eu e meus irmãos possamos ser amparados e 
atendidos. Amém. 

RITOS FINAIS 
 

RESPONSÓRIO 
- Se milagres desejais  
Contra os males e o demônio  
Recorrei a Santo Antônio 
E não falhareis jamais.  
- Pela sua intercessão  
Foge a peste, o erro e a morte  
Quem é fraco fica forte  
Mesmo o enfermo fica são.  
- Rompem-se as mais vis prisões  
Recupera-se o perdido,  
Cede o mar embravecido 
No maior dos furacões.  
- Penas mil e humanos ais  
Se moderam, se retiram:  
Isto diga os que viram,  
Os paduanos e outros mais.  

BENÇÃO DOS PÃES 
 

ORAÇÃO A SANTO ANTÔNIO POR  
OCASIÃO DA PANDEMIA 

 

Santo Antônio, mestre distinto do Evangelho, 
que não ensinava somente por pregações, mas 
especialmente com o exemplo, oriente-nos a 
vivenciar a dor como crescimento para 
suportar os momentos difíceis da vida, 
principalmente o que agora estamos vivendo 
por ocasião da pandemia do Coronavírus.  
Que saibamos acolher, na proximidade com 
todos os que amamos, a ‘esperança 
equilibrista’ que nos falta, e a coragem de 
reinventarmos, a cada dia, aquilo que precisa 
ser refeito.  
Interceda ao Pai por toda a humanidade, em 
especial pelos que sofrem e necessitam da Luz 
para trilhar os caminhos adversos da vida. 
Vós, que se dedicastes incessantemente ao 
estudo, a fim de possuir um bom 
discernimento intelectual, iluminai os que 
dedicam seu tempo à pesquisa, sobretudo os 
cientistas, que se desdobram para encontrar a 
vacina e os tratamentos para a cura da Covid-
19, mal que assola nossa sociedade. 
Encorajai e protegei os profissionais da área da 
saúde, irmãs e irmãos que lutam na linha de 
frente nessa batalha.  
Socorrei diariamente os que sofrem por causa 
dessa pandemia.  
Fortalecei os trabalhadores que estão garantindo 
os serviços essenciais nesse período de isolamento 
social. 

Santo Antônio - homem que sempre teve o 
olhar voltado para os pobres e marginalizados - 
que seu exemplo de vida seja um estímulo 
para que, em nosso cotidiano, não deixemos 
de amparar os que precisam de nossa acolhida, 
carinho e apoio em suas necessidades básicas 
de subsistência.  
Que nesse tempo de exílio saibamos acolher, 
por meio de nossas relações, a graça 
necessária para continuar a missão que Jesus 
um dia iniciou. Liberte-nos de todo egoísmo 
que escraviza e diminui a dignidade do 
próximo. Pelo seu exemplo, faça de nós 
propagadores do Evangelho, colocando em 
prática a cultura do amor, da fraternidade e 
da solidariedade nesses tempos tão obscuros 
que vivenciamos.Amém! 
 

Santo Antônio, intercedei a Deus por nós! 
 

BENÇÃO FINAL 


