
TREZENA DE SANTO ANTÔNIO 2020  
 

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

 

 

11º Dia – Santo Antônio, amigo dos doentes  
 

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: Irmãs e irmãos celebremos com alegria o 
11º dia de nossa Trezena em honra a Santo 
Antônio. Hoje contemplamos Santo Antônio 
amigo dos doentes. Ele, a exemplo de Jesus, 
sempre se mostrou solidário dando assistência 
aos doentes e sofredores, colocando em prática 
as palavras de Jesus: ‘‘Eu estive doente e me 
fostes visitar’’. Santo Antônio via no rosto 
sofredor do doente o próprio Cristo em seu 
sofrimento de cruz, assistir os doentes era 
socorrer o próprio Cristo. Na liturgia da palavra 
de hoje Jesus nos convida a acolhermos e 
praticarmos os mandamentos, tendo no coração 
a lei do amor como caminho para seu pleno 
cumprimento. Hoje rezaremos especialmente 
por todos os enfermos, de maneira especial aos 
atingidos pelo Coranavírus. Celebremos com 
alegria de nossa fé, cantando.  
 

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: No tempo de Santo Antônio havia um 
Senhor chamado Pedro que tinha um filho de 
quatro anos aleijado das pernas. Também sofria 
ataques ao ponto de cair no chão e ficar se 
debatendo. Ouviu falar que Frei Antônio havia 
curado uma menina que caíra num tacho de água 
fervendo. Criou coragem e levou seu filho pra 
ele abençoar. Frei Antônio olhou para a criança 
doente e, com muita fé, traçou uma grande cruz 
no menino, dos pés à cabeça, e entregou-o para 
o Pai. Seu Pedro levou o menino de volta, 
carregando-o ainda nos braços. Parecia ter 
ficado como antes. Mas sua fé não diminuiu. 
Chegando à sua casa, experimentou colocá-lo no 
chão. Que surpresa! O menino começou a andar. 
Primeiro devagar e acompanhado. Depois, 
sozinho e confiante. Os ataques também 
desapareceram. Conta-se que através de Santo 
Antônio aconteceram muito milagres em favor 
dos doentes. Por isso ganhou o título de 
taumaturgo, isto é, um homem que fazia 
milagres. Se ele tinha tanto interesse e carinho 
pelos doentes, é porque os amava e os 
valorizava, é porque via nas pessoas enfermas a 
figura de Jesus.  
 
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: (Mt 5,17-19) 
 
 

INTERCESSÃO 
1.Senhor Jesus, salvação dos que o invocam, 
cujo coração é sempre rico de misericórdia e 
perdão. Ouvi as nossas súplicas e libertai das 
angústias e sofrimentos dos vossos filhos que 
confiam, na vossa bondade.  

 

2.Atendei a nossa prece em favor dos nossos 
enfermos que possam ser-lhes restituída a 
saúde do corpo e da alma e assim possam 
louvar-vos em alegre ação de graças.  

 

3.Senhor Jesus Cristo, sempre fostes ao 
encontro dos enfermos com uma palavra de 

RITOS INICIAIS 



 

 

esperança e um gesto de amor. Redobrai a 
saúde de nossos enfermos.  

 

4.Abençoai também Senhor as pessoas que 
têm a missão de cuidar dos doentes que 
tenham compaixão, paciência e caridade.  
 
Ó querido Santo Antônio, que sempre 
ajudaste aos que a ti recorrem com 
confiança, peço-te com fervor por uma 
pessoa doente a quem quero muito. Suplico-
te que obtenhas o dom da sua cura ou, pelo 
menos, que sejam aliviados os seus 
sofrimentos e ela tenha a força de oferecê-
los a Deus em união com a paixão de Cristo. 
Tu, que na tua vida terrena foste amigo dos 
que sofrem e te prodigalizaste em favor 
deles através da  caridade e do teu dom dos 
milagres, fica a nosso lado com tua proteção, 
consola o nosso coração e faze que nossos 
sofrimentos físicos e morais sejam fonte de 
merecimento para a vida eterna. Amém.  

 
BÊNÇÃO DA SAÚDE 

 

Pelo sinal e poder da Santa Cruz, + pela 
intercessão da Virgem Maria, o Senhor vos 
abençõe e proteja, volva seu olhar e tenha 
compaixão de vós. Que o Senhor mostre sua 
face misericordiosa e vos dê a paz e vos 
conceda a almejada saúde. Pelo sinal da Santa 
Cruz, + Jesus que aliviou os sofrimentos, curou 
as doenças e libertou os possessos do demônio 
afaste de vós todos os males e enfermidades. 
Pelo sinal da Santa Cruz, + vos abençõe Jesus 
Cristo com sua Mãe a Virgem Maria. Amém.  
Pai-nosso – Ave Maria – Glória ao Pai... 
 

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 


