
TREZENA DE SANTO ANTÔNIO 2020  
 

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

3º Dia – Homem de oração 

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 sejam todos bem vindos 
para celebrarmos o terceirodia de nossa 
trezena em honra de Santo Antônio. Hoje 
contemplamos Santo Antônio como o homem 
de oração. A oração, é a vida de nossas 
comunidades e  de nossas famílias. Como bom 
discípulo de São Francisco, nos ensina a 
colocar a vida dentro da oração e a oração 
dentro da vida. Hoje com Santo Antônio a 
partir do evangelho, vamos reconhecer que 
somos criados a imagem e semelhança de Deus 
e como filhos, devemos nos oferecer a Deus 
como uma oferta perfeita e santa: ‘‘Dê a 
Cézar o que é de Cézar e a Deus  o que é de 
Deus’’. Rezemos este terceiro dia de nossa 
trezena na intenção de todos os profissionais 
da área da saúde que estão na linha de frente 
no combate a pandemia do Coronavírus. 

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: Antigamente muitos iam morar no 
deserto, conduzidos pelo Espírito Santo. Ou 
sozinhos ou em grupos, ali viviam entregues à 
oração, à penitência e a contemplação das 
coisas de Deus. Moravam em grutas ou ermidas 
que eles mesmo construíam. Também Frei 
Antônio sentiu esse impulso. Morou algum 
tempo no eremitério de Monte Paulo, junto 
com alguns colegas Franciscanos. Foi um 
tempo de muita pobreza e muita oração. O 
quartinho em que dormia era uma espécie de 
gruta ou lapa. Teciam a própria roupa e 
plantavam pra comer. Foi um dos períodos 
mais felizes da sua vida. Antônio fazia questão 
de executar os trabalhos mais humildes e mais 
pesados. Varria o eremitério, lavava os 
utensílios de cozinha, cuidava da horta, 
buscava água. Unia a oração com o trabalho. 
Foi um tempo de paz. Durou pouco este tempo 
de paz. Talvez um ano. Como Jesus em 
Nazaré, foi uma boa preparação para as 
atividades missionárias que logo estariam 
começando. Mesmo peregrinando de cidade 
em cidade de aldeia em aldeia, mesmo 
cercado de multidões, Antônio conservou 
aquele espírito de recolhimento. Vivia falando 
com Deus na oração, para poder falar de Deus 
aos homens. No final da vida, cansado da 
labuta missionária, voltaria à solidão a fim de 
escrever seus livros e meditar sobre as 
realidads divinas.  
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: (Mc 12,13-17) 
 

INTERCESSÃO 
I. Santo Antônio, que ressuscitais os mortos, 
rogai por todos os agonizantes e pelos nossos 
queridos defuntos.  
Pai nosso. Ave Maria, Glória ao Pai. 
II. Santo Antônio, apóstolo infatigável do 
Evangelho, defendei-nos contra os erros dos 
inimigos de Deus, e rogai por nosso Santo 
Padre, o Papa Francisco e pela Santa Igreja. 
Pai nosso. Ave Maria, Glória ao Pai. 
III. Santo Antônio poderoso amigo do Coração 
de Jesus, livrai-nos das calamidades que nos 
ameaçam por causa de nossos pecados. 
Pai nosso. Ave Maria, Glória ao Pai. 

RITOS INICIAIS 



 
IV. Santo Antônio, que espulsais os demônios, 
fazei-nos triunfar das suas ciladas.  
Pai nosso. Ave Maria, Glória ao Pai. 
V. Santo Antônio, lírio celestial da pureza, 
purificai-nos das manchas da alma e livrai 
nosso corpo de todo perigo.  
Pai nosso. Ave Maria, Glória ao Pai. 
VI. Santo Antônio, que dais saúde aos 
enfermos, curai as nossas doenças, e 
conservai-nos a saúde.  
Pai nosso. Ave Maria, Glória ao Pai. 
VII. Santo Antônio, guia dos caminhantes, 
conduzi ao porto de salvamento aos que 
andam sobre as águas do mar, ou correm 
perigo de perder-se, e acalmai as ondas 
agitadas das paixões que pertubam nosso 
espírito.  
Pai nosso. Ave Maria, Glória ao Pai. 
VIII. Santo Antônio, que dais liberdade aos 
cativos, livrai-nos do cativeiro do pecado.  
Pai nosso. Ave Maria, Glória ao Pai. 
IX. Santo Antônio, que desejais saúde aos 
jovens e anciãos, conservai-nos o uso perfeito 
dos sentidos do corpo e das faculdades do 
espírito.  
Pai nosso. Ave Maria, Glória ao Pai. 
X. Santo Antônio, que deparais as coisas 
perdidas, fazei que achemos o que perdemos 
na ordem espiritual e temporal. 
Pai nosso. Ave Maria, Glória ao Pai. 
XI. Santo Antônio, protegido de Maria, afastai 
de nós os perigos da alma e do corpo. 
Pai nosso. Ave Maria, Glória ao Pai. 
XII. Santo Antônio, que socorreis a toda 
indigência, assisti-nos em nossas necessidades, 
dai pão e proporcionai  honesto trabalho aos 
que dele carecem.  
Pai nosso. Ave Maria, Glória ao Pai. 
XIII. Santo Antônio de Lisboa, nós 
proclamamos, reconhecidos, vosso maravilhoso 
poder, e vos damos graças por vossos favores; 
assistí-los em todos os dias de nossa vida.  
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 


