
TREZENA DE SANTO ANTÔNIO 2020  
 

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

1º Dia – Infância e Juventude de Santo Antônio 
 

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). 
Acolhemos a todos na alegria de nossa fé, para 
celebrarmos o 8º dia de nossa trezena. Com 
Santo Antônio aclamamos nosso Deus: Glória 

ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo. Celebrando 
nosso Deus trindade, experimentemos a 
misericórdia, a bondade e a fidelidade de 
nosso Deus que nos estimula a viver na 
concórdia e na paz.  
A Santíssima Trindade é o modelo perfeito de 
toda comunidade cristã, pois é a comunhão 
perfeita do amor; por isso, é o modelo perfeito 
para vivermos em família. Rezemos hoje de 
maneira especial por todas as famílias que 
estão sofrendo as consequências do isolamento 
social.  
Contemplemos hoje Santo Antônio em sua 
infância e juventude no seio de uma família. 
 

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: Santo Antônio nasceu em Lisboa, 

Portugal, no ano de 1195. Foi batizado com o 
nome de Fernando. Seus pais, Martim e 
Teresa, pertenciam à nobreza dos Bulhões. 
Desde criança gostava de brincar de soldado. 
Formava pequenos batalhas entre mouros e 
cristãos. Ele era sempre o capitão e líder da 
criançada. Com isso deixava entrever o que 
seria mais tarde: o grande lutador pela causa 
de Deus.  
Sua mãe lhe ensinou desde pequeno o caminho 
da igreja e o consagrou a Nossa Senhora. Será 
sempre o seu protegido, quer na vida, quer na 
morte. 
O amor aos necessitados nasceu com ele. 
Passando pela rua, não era capaz de ver um 
pobre sem repartir o pão que ia levando para 
casa. Até hoje se faz em muitas igrejas a 
partilha do “pão de Santo Antônio” no dia 13 

de cada mês, lembrando seus gestos de 
caridade. Santo Antônio frequentou as 
melhores escolas de Lisboa e Coimbra. Dotado 
de uma inteligência fulgurante, deixava 
mestres e alunos admirados quando discorria 
sobre qualquer matéria. Seu ideal, porém, era 
ser missionário em terras estrangeiras. Esta 
pergunta martelava o seu cérebro: “Serei 
professor ou missionário entre os não 
cristãos”? 
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 3,16-18) 
 

INTERCESSÃO 

Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito 
Santo. 
Pai Eterno, Criador do Universo, Todo 
Poderoso, Senhor dos Anjos, para sempre seja 
louvada, Vossa infinita misericórdia. 
Assim seja. 
 

Senhor Deus, Clemente, Justo, Misericordioso, 
unindo-me aos louvores 
que ao Vosso Santo Nome são cantados pelas 
hierarquias angelicais, pelos Patriarcas,  
Profetas, Santos e Santas da Vossa Corte 
Celeste. 
Humildemente, prostro-me diante de Vossa 
eterna Sabedoria, e vos peço por saúde, 
proteção, e prosperidade. 

RITOS INICIAIS 



 
 

Deus Pai, agradeço-Vos a Vossa Misericórdia 
para comigo. Assim seja. 
 

Deus Filho, Jesus Cristo, Salvador dos homens, 
que derramastes o Vosso preciosíssimo sangue 
pela redenção da humanidade, me dirijo a 
Vós, confiante em Vossa infinita bondade. 
 

Acompanho o coro dos Serafins, Querubins, 
Tronos, Dominações, Potestades, Arcanjos e 

Anjos, nos hinos que, eternamente, são 
cantados em louvor. 
 

Acompanho os cantos dos Bem-aventurados 
que contemplam a Vossa face. Humildemente, 
prostro-me diante de Vosso infinito Amor, e 
vos peço por saúde, proteção, e prosperidade. 
Deus Filho, agradeço-Vos o Vosso Sacrifício 
para comigo. Assim seja. 
 

Deus Espírito Santo, que sois Vida, que 
animastes todas as formas vivas, no dia da 
Criação do Universo, dirijo-me a Vós, animado 
do desejo de não mais cometer 
faltas contra Vós, de afastar de mim a 
soberba, o orgulho, a falta de caridade para 
com os meus irmãos sofredores. 
 

Louvores Vos sejam dados,por todas 
as hierarquias do céu, por todos os Santos e 
Santas,durante toda a eternidade. 
 

Humildemente, prostro-me diante de Vossos 7 
Dons: SABEDORIA, ENTENDIMENTO, espírito de 
CONSELHO e de FORTALEZA, espírito de 
CIÊNCIA e de PIEDADE,e alegria no espírito de 
TEMOR A DEUS, e vos peço por saúde, 
proteção, e prosperidade. 
 

Deus Espírito Santo, agradeço-Vos a Vossa  
Manifestação para comigo. Assim seja. 
 

Verdadeiramente, é digno e justo, racional e 
salutar que Vos demos graças, em todo o 

tempo e lugar, Senhor Deus,Pai, Onipotente, 
Senhor Deus, que sois um só Deus 
com o Vosso Filho,Nosso Senhor Jesus Cristo, 
e com o Espírito Santo, na Trindade 
de uma só substância. 
 
Para sempre sejam adoradas e louvadas, 
em unidade, essência e igualdade, as três 
Pessoas da Santíssima Trindade,Pai, Filho, e 
Espírito Santo. Assim Seja! 

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 


