
TREZENA DE SANTO ANTÔNIO 2020  
 

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

9º Dia – Zelo pela Palavra 

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). A 
nossa caminhada com Santo Antônio continua, e 
já estamos no nono dia. Acolhemos com alegria 
da fé a todos vocês que nos acompanham, 
através de nossas redes sociais. Santo Antônio, 
sempre nos convida para estar com o coração 
aberto para a escuta da Palavra, pois ela tem a 
força para mudar nossa vida, nos colocando nos 
caminhos da santidade perfeita. Hoje 
contemplamos Santo Antônio como ‘‘Mestre do 
Evangelho’’.  
No Evangelho de hoje, Jesus nos propõe as  
Bem- aventuranças como projeto de vida, a que 
Santo Antônio assumiu, com tanta radicalidade. 
Rezemos por todos nós que estamos fazendo esta 
Trezena, para que seguindo o caminho das Bem 
aventuranças, possamos ser felizes como o foi 
Santo Antônio. 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: Esse fato é muito conhecido: Uma vez 
Santo Antônio foi pregar Missão na cidade 
Italiana de Rímini. Hereges correram na frente e 
preveniram o povo daquela cidade. Que ninguém 
fosse ouvir aquele frade, porque era falso e 
mentiroso. A propaganda maldosa surtiu efeito. 
Pouca gente compareceu às pregações. Então 
Frei Antônio teve uma idéia: Pregaria para os 
peixes, a fim de dar uma lição naquele povo 
desatendido. Perto da cidade passava um rio. 
Para lá se dirigiu o santo. Logo à primeira 
chamada os peixes apareceram à flor d’água. 
Colocando as cabecinhas fora, pareciam ouvir 
atentamente o que lhes dizia: - Caros irmãos 
peixes! Vou pregar para vocês porque as pessoas 
de coração duro se recusaram a ouvir a Palavra 
de Deus. Continuou o sermão, elogiando o papel 
dos peixes na história da criação. Muita gente, 
atraída pela curiosidade, foi ver o santo 
conversando com os peixes. A lição valeu. 
Naquela mesma noite uma imensa multidão foi 
ouvir contritamente o sermão do pregador. 
Santo Antônio foi um grande estudioso da 
Sagrada Escritura. Escreveu muitos comentários 
sobre a Bíblia. Por isso é chamado ‘‘Arca do 
Testemunho’’, ‘‘Cofre da Sagrada Escritura’’, 
‘‘Doutor da Igreja’’.  
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 5,1-12) 
 

INTERCESSÃO 
 

1.Pai move-me pelo Espírito a trilhar o caminho 
da santidade, colocando minha vida em tuas 
mãos e buscando viver as Bem-aventuranças 
proclamadas pelo teu Filho Jesus. Amém! 

 

2.Senhor Jesus, faze-me sempre trilhar o 
caminho das Bem-aventuranças, colocando toda 
a minha vida e minha esperança nas mãos do 
Pai. Amém! 
 

3. Espírito Bem-aventurado, coloca-me no 
caminho da santidade a ser construído na 

RITOS INICIAIS 



 
entrega. Confiante de minha vida nas mãos do 
Pai e na Misericórdia para com meu próximo. 
Amém! 
 

4.Bem-aventurados os pobres em Espírito: Bem 
aventurado os que repartem os bens com 
alegria; conservam a liberdade interior perante 
o dinheiro.  
5.Bem-aventurado os mansos: Que sabem ser 
ponte de concórdia; sabem perdoar; ter como 
arma de luta o amor. 
 

6.Bem-aventurado os que choram: Que são 
sensíveis a dor e o sofrimento do próximo, que 
gastam a vida sendo solidários com os oprimidos 
e explorados. 
 

7.Bem-aventurados os misericordiosos: Que 
rejeitão o pecado mas amam o pecador, que 
coloca a vida serviço sem esperar recompensa. 
8.Bem-aventurados os puros de coração: que são 
simples como Santo Antônio, que não exploram, 
não pactuam com a mesma desonestidade. 
 

9.Bem-aventurados os construtores da paz: Que 
promovem a paz, a justiça, a liberdade nos 
caminhos do amor.  
 

10.Bem-aventurados os perseguidos por causa da 
justiça: Porque incomodam os grandes e 
poderosos, por falarem de Jesus, e amarem sem 
medida os irmãos. 
 

11.Pai, fazei-me solidário com os mais pobres 
deste mundo e ensina-me a partilhar sem 
esperar recompensa. 
 

12.Senhor, que sejamos promotores da justiça e 
da paz, ter um coração manso e humilde. 
 

13.Rogai por nós glorioso Santo Antônio, para 
que um dia possamos ser contados entre os Bem-
aventurados de Deus. 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 


