
TREZENA DE SANTO ANTÔNIO 2020  
 

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

 

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 boa tarde (boa noite) na 
alegria de nossa fé, renovados no amor de Deus, 
estimulados pelo exemplo de Santo Antônio, 
chegamos ao 13º dia de nossa Trezena. Nestes 
dias rezando a vida de Santo Antônio, renovamos 
nosso compromisso com o projeto do Reino de 
Deus. No exemplo de nosso santo, redescobrimos 
que devemos ser continuadores da obra de 
Jesus, construindo em nosso mundo o amor a 
justiça e a paz. Com Santo Antônio podemos 
proclamar como Deus é bom. Encerrando nossa 
Trezena, vamos contemplar Santo Antônio como 
o santo do povo, protetor das famílias e dos 
namorados. Com Santo Antônio mesmo nestes 
tempos difícieis, vamos falar do amor de Deus 
que se manifesta no humano de uma família e de 
um casal. Vamos rezar como nosso santo, o santo 
da família, dos apaixonados. No evangelho de 
hoje Jesus nos convida a renunciar a tudo que 
dificulta a viver o verdadeiro amor, 
redescobrindo o verdadeiro sentido do 
matrimônio e da família. Rezemos hoje 
especialmente pelas famílias e namorados. 
Cantemos.  

 

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 

 

Santo Antônio é colocado para nós como o santo 
que intercede por todas as necessidades.  Uma 
das grandes necessidades do ser humano é 
encontrar alguém que seja companheiro (a) de 
caminhada, cumprindo o que a Palavra diz: ‘‘ 
Não é bom que o homem viva só, vou arrumar-
lhe uma companheira’’. Conta-se a história, que 
uma jovem moça foi obrigada por sua Mãe, a se 
prostituir pra conseguir o dote para se casar. Em 
tempos que uma Mulher não conseguindo 
casamento, era motivo de exclusão e 
preconceitos. No caminho do sacrifício, a jovem 
encontra Frei Antônio, rezava o seu drama e 
Antônio cheio de compaixão, escreveu em um 
pedaço de papel que ela deveria levar até um 
determinado comércio, e pedir ao comerciante 
que colocasse o papel em um lado da balança, e 
no outro a quantidade de moedas suficiente para 
equilibrar o peso. Para a surpresa do 
comerciante e da moça, quanto mais moedas 
eram colocadas, o peso do papel não equilibrava 
e ele ia colocando moedas e moedas até 
equilibrar. Assim, a moça conseguiu o dote 
necessário para o casamento. Ainda hoje, muitos 
recorrem a Santo Antônio pedindo sua 
intercessão: ‘‘Meu santo, me ajuda a conseguir 
uma boa esposa, um bom marido, intercedei 
pelo meu namorado, intercedei pelo meu 
casamento, por minha família, me ajude a 
encontrar uma namorado (a). Se ele é 
intercessor em todos as necessidades, por que 
não confiar? 
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 5,27-32) 
 

INTERCESSÃO 

RITOS INICIAIS 

13º Dia – Santo Antônio de todos, protetor das 

famílias e namorados  



 

 

1.Santo Antônio, vós que em vida sempre 
guardastes e defendestes as famílias, ajudai a 
crescer para melhor cumprir sua missão 
educadora.  Olhai pela família de hoje exposta a 
tantos problemas materiais, morais e espirituais, 
rezemos. 
2.Ó Santo Antônio, abençoai e protegei minha 
família, conservai unida no amor, ajudai em 
nossas necessidades temporais e afasta dela toda 
e qualquer mal. 
3.Abençoa meu esposo, minha esposa, para que 
nunca falte a graça de um trabalho, e nada que 
necessite, para honestamente viver e educar os 
filhos que o Senhor os deu.  
4.Abençoa os nossos filhos, conserva-os sadios e 
desejosos de fazer o bem, ajuda-os nos estudos 
e não permitas que no meio de tantas ocasiões 
de pecado cheguem a perder a fé e a pureza da 
vida.  
5.Faze-nos capazes de entender nossos filhos e 
de orientá-los com a palavra e com o exemplo. 
Que eles aspirem sempre os mais belos ideais e 
possam assim, realizar em suas vidas, sua 
vocação humana e cristã.  

 

ORAÇÃO DOS NAMORADOS 

 

Meu grande amigo Santo Antônio, tu que és 
protetor dos namorados, olha para mim, para 
minha vida, para os meus anseios. Defende-me 
dos perigos, afasta de mim os fracassos, as 
desilusões, os desencantos. Faze que seja 
realista, confiante, digna e alegre. Que eu 
encontre um namorado que me agrade, seja 
trabalhador, virtuoso e responsável. Que eu 
saiba caminhar para o futuro e para a vida a dois 
com as disposições de quem recebeu de Deus 
uma vocação sagrada e um dever social. Que 
meu namoro seja feliz e meu amor sem medida. 
Que todos os namorados busquem a mútua 
compreensão, a comunhão de vida e o 
crescimento na fé. 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 
 
 
 

 
 


