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Santo Antônio e a Eternidade
MILAGRE: O prato envenenado 

Evangelho: A mãe que estava junto à cruz, aceitou o 

testamento do amor do seu filho e acolheu todas as 

pessoas. (São João 19,25-34)

Hasteamento da bandeira em honra a Santo Antônio.
Convidados: Reitoria / DAAF / DIJUR / Ouvidoria / DRH / Paimi

Sinal da cruz

Palavra de Deus “Ele não é Deus de mortos, mas de 

vivos!” (Me 12,18-27)

Palavra do Santo “Então teus olhos serão realmente 

saciados, porque verás aquele que tudo vê... Então tua 

alma será realmente uma rainha, ela que agora é uma 

escrava aqui no exílio; teu corpo ficará repleto de felicidade 

e tua alma será glorificada. Teu coração dilatar-se-á numa 

alegria indescritível”.

Alguns hereges resolveram matar Santo Antônio 

envenenando-o. Convidaram-no para comer com eles, 

dando como pretexto debater sobre alguns  pontos  da 

Fé.  Santo Antônio  sempre aceitava comparecer a esses 

debates polêmicos. Os hereges puseram  diante  dele  

entre outros pratos, um que continha veneno mortal. 

Antes que o tocasse, Deus revelou-lhe a cilada e o Santo 

conservando toda a calma repreendeu os hereges pela   

traição. Vendo revelado o intento perverso, os hereges 
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não se abalaram e responderam cinicamente:  “é verdade 

que esse prato tem veneno, mas nós colocamos aí porque 

desejamos fazer uma experiência: no Evangelho está 

escrito que Jesus Cristo disse aos seus discípulos que 

ainda que tomassem veneno mortal nenhum mal sofreria 

e estamos querendo saber se és de fato discípulo de Cristo. 

Santo Antônio fez o sinal da Cruz sobre aquele prato e 

o comeu com apetite, saboreando a comida envenenada 

como se fosse alimento saudável, e nada sofreu, deixando 

mais uma vez os hereges confusos e assombrados.

Oração:  Senhor, Deus da vida, vós nos criastes para vós, 

e o nosso coração estará inquieto até que em vós não 

repouse. Concedei-nos a graça de caminhar decididos rumo 

à Pátria celeste para qual nos dirigimos, sem esquecer o 

bem que nos cabe realizar nesta vida para obtermos a 

vida eterna. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. Amém!

Pai-nosso | Ave-maria | Glória ao Pai
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Santo Antônio e a Missão
MILAGRE: Controle sobre o tempo 

Evangelho: Senhor, sabemos que tu és verdadeiro e não 

dás preferência a ninguém. (São Marcos 12,13-17)

Convidados: PPgPE / Coordenação de Extensão / ITP - 

Nuesc  / Proteção de Dados / Procuradoria Institucional

Sinal da cruz

Palavra de Deus: “Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o 

teu próximo” (Mateus 12, 28b-34)

Palavra do Santo:  “O fiel Cristão, iluminado pelo 

resplendor de Cristo, deve emitir centelhas de palavras e 

exemplos para como eles, inflamar o próximo”.

Milagre: Controle sobre o tempo.

Num dia festivo, em Limoges, Santo Antônio pediu licença 

para pregar numa igreja paroquial. Como era imensa a sua 

fama, o povo deslocou-se para o local, mas o recinto era 

pequeno para acolher toda aquela gente e foi obrigado a 

pregar em praça pública. Mal havia começado o sermão, o 

céu escureceu e muitos relâmpagos e trovões anunciavam 

uma grande tempestade. O povo, atemorizado, começou a 

murmurar e já se dispunham a sair dali em busca de abrigo.  

Mas Santo Antônio pediu silêncio, e em nome de Deus, 

assegurou que não choveria naquele local, recomendando 

a todos que ficassem atentos à pregação.
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Tranquilizados, os fiéis ouviram o sermão até o fim.  

Quando se retiravam para suas casas, verificaram com 

muita admiração, que embora estivesse perfeitamente 

seco o local da pregação, toda a redondeza estava 

completamente alagada pela chuva da forte tempestade.

Oração: Senhor, Vós nos criastes sem nós, mas sem nós 

não nos salvareis. Como aconteceu com Santo Antônio, 

fazei com que entendamos a nossa missão neste mundo, 

junto a nossa família e a nossa comunidade. Que nenhum 

de nós passe por este mundo na indiferença e na omissão. 

Com vossa ajuda e a proteção de Santo Antônio possamos 

produzir frutos de justiça e de paz, de fraternidade e amor 

em Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém!

Pai-nosso | Ave-maria | Glória ao Pai
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Santo Antônio e a Cruz
MILAGRE: Menino salvo pela fé 

Evangelho: Deus não é Deus daqueles que não existem, 

mas daqueles que estão vivos. (São Marcos12,18-27)

Convidados: UNIT AL / Campus Centro / Clínica Odontológica 

/ Editora Tiradentes / Ninota Garcia / Operações Acadêmicas / 

Planejamento e Qualidade Acadêmica

Sinal da cruz

Palavra de Deus:  “Alegrai-vos comigo! Encontrei a minha 

ovelha que estava perdida” (Lucas 15, 3-7)

Palavra do Santo: “O Cristão deve apoiar-se na Cruz 

de Cristo, como o peregrino se apoia no bastão quando 

empreende uma longa viagem. Dirijamos nossos olhares 

a Jesus, nosso Senhor, pregado na Cruz da Salvação”. 

Milagre: Menino salvo pela fé.

Santo Antônio pregava em Briba, quando uma senhora, 

apressada para assistir seu sermão, deixou sobre o 

fogo um caldeirão com água, sem lembrar que seu filho 

pequeno ficaria só em casa. Ao chegar da pregação, viu 

com horror que o menino havia caído dentro do caldeirão 

e que a água estava fervendo. Bem se pode imaginar os 

gritos de desespero que deu a pobre mãe! Não ousava 

aproximar-se, certa de que encontraria a inocente vítima 

horrivelmente queimada morta.  Mas cheia de fé em 
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Santo Antônio invocou-o e quando aproximou-se, seu 

filho estava são e salvo, brincando e pulando na água 

fervente, sem que esta lhe queimasse.

Oração: Senhor, o vosso amor se manifesta de infinitos 

modos, mas o maior gesto de amor ficou selado na Cruz 

redentora de vosso Filho. “Ninguém tem maior amor do 

que aquele que dá a vida pelos seus”. Senhor, a Cruz 

também foi assumida por Santo Antônio e anunciada como 

o grande sinal da Ressurreição. Dai-nos fé e coragem para 

tomá-la a cada dia e seguir-vos na doação pelos irmãos. 

Amém!

Pai-nosso | Ave-maria | Glória ao Pai
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Santo Antônio e a Eucaristia
MILAGRE: Salvou um homem da morte por esmagamento

Santa Missa de Pentecoste 
Evangelho: Ame o seu próximo como a si mesmo, 

mandamento maior do que este não existe. (São Marcos 

12,28-34)

Convidados: Faculdade São Luís de França / PROAD / 

DTI  / Service Desk  / Gráfica Gutemberg

Sinal da cruz

Palavra de Deus:  “Sua mãe conservava no coração todas 

estas coisas” (Lucas 2,41-51)

Palavra do Santo: “No altar, sob as aparências de pão e 

de vinho, está presente o próprio Jesus, vivo e glorioso, 

revestido daquela carne humana com que outrora Ele se 

ofereceu e ainda hoje continua se oferecendo todos os 

dias como vítima ao divino Pai”. 

Milagre:  Salvou um homem da morte por esmagamento 

Durante a construção do convento de Leontini aconteceu   

o seguinte   milagre: estava sendo transportada em uma 

carroça, uma grande pedra para o portal da igreja   e ao ser 

retirada da carroça, caiu sobre o carroceiro esmagando-o 

deixando-o quase morto. Frei Antônio, querendo por 

humildade ocultar seu dom de fazer milagres, disse aos 

presentes que invocassem o auxílio de São Francisco.   
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Imediatamente o homem ferido levantou-se perfeitamente 

são como se nenhum acidente tivesse ocorrido.

Oração:  Senhor Jesus Cristo, que na Eucaristia nos 

deixastes o memorial da vossa Páscoa, concedei-nos a 

graça de que este mistério do vosso Corpo e do vosso 

Sangue realize a redenção e transforme a nossa vida 

numa comunhão sempre mais plena convosco e com os 

irmãos. Vós que viveis e reinais na unidade do Espírito 

Santo. Amém!

Pai-nosso | Ave-maria | Glória ao Pai
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Santo Antônio e Maria
MILAGRE: A cura de um menino paralítico

Evangelho: Cristo é o Senhor. Fiquemos atentos a 

Palavra da Salvação! (São Marcos 12,35-37)

Convidados: CCS / Biblioteca / Contabilidade / Comercial

Sinal da cruz

Palavra de Deus:  ‘’Jovem, eu te ordeno, Levanta-te!” 

(Lucas 7,11-17)

Palavra do Santo: “O Senhor criou o paraíso terrestre e 

colocou nele o homem para que o cultivasse e o guardasse. 

Infelizmente Adão o cultivou mal. Foi então necessário 

que Deus plantasse outro paraíso, muitíssimo mais belo: 

Nossa Senhora”. 

Milagre:  A cura de um menino paralítico.

Aproximou-se de Santo Antônio uma mulher trazendo 

nos braços   um   filho   paralítico de nascença, e rogando 

em altos brados que curasse. O Santo manifestou certo 

desagrado por aquela forma ruidosa de pedir, mas a 

mulher continuou a implorar. Tanto ela pediu e suplicou 

que este, afinal, fez sobre o menino paralítico o “sinal da 

cruz”, curando-o imediatamente. Com modéstia, atribuiu 

o milagre à fé da boa mulher recomendou-lhe que não 

contasse o ocorrido a ninguém enquanto ele fosse vivo.
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Oração: Rainha nossa, insigne Mãe de Deus, nós te 

pedimos: faze com que nossos corações fiquem repletos da 

graça divina e resplandeçam de alegria celeste. Fortalece-

os com a tua fortaleza e enriquece-o de virtudes. Derrama 

sobre nós o dom da misericórdia, para que obtenhamos o 

perdão de nossos pecados. Ajuda-nos a viver de modo a 

merecer a glória e a felicidade do céu. Amém!

Pai-nosso | Ave-maria | Glória ao Pai
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Santo Antônio e o
Espírito Santo

MILAGRE: Sermão aos peixes

Evangelho:  Jesus condena certos mestres, portanto não 

imitemos tais comportamentos. (São Marcos 12,38-44)

Convidados: Campi Itabaiana, Propriá e Estância / 

Patrimônio / Almoxarifado / CEAP / Central de Concurso

Sinal da cruz

Palavra de Deus:  “Bem-aventurados os pobres em espírito” 

(Mateus 5,1-12a)

Palavra do Santo: “Em contato com o Espírito Santo, 

a alma vai pouco a pouco, perdendo suas manchas, sua 

frieza, sua dureza e transformando-se totalmente naquele 

fogo aceso nela”. 

Milagre:  Sermão aos peixes. 

Santo Antônio foi pregar na cidade de Rimini onde 

dominavam os hereges que resolveram não ouvi-lo em 

hipótese alguma. Frei Antônio subiu ao púlpito e quase 

todos se retiraram e fugiram. Não esmoreceu e pregou 

aos que tinham ficado inflamado pela inspiração Divina, 

falou com tanta energia que os hereges presentes 

reconheceram seus erros e resolveram mudar de vida. 

Mas o Santo não estava contente com o resultado parcial.  

Retirou-se para orar em solidão, pedindo ao Altíssimo que 

toda a cidade se convertesse. Saindo do retiro, foi direto 
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às praias do Mar Adriático, e em altos brados clamou aos 

peixes que o ouvissem e celebrasse com louvores ao seu 

supremo criador, já que os homens ingratos não queriam 

fazê-lo. Diante daquela voz imperiosa, apareceram   logo 

os incontáveis habitantes das   águas, e se distribuíram 

ordenadamente, cada qual com os da sua espécie e 

tamanho. Os peixes ergueram suas cabeças da água e 

ficaram longo tempo imóveis a ouvi-lo.

Oração: Ó Deus, vosso Espírito criou do nada todas as 

coisas, tornou-se a força dos profetas e a coragem dos 

mártires. Pelo Espírito Santo, vosso Filho foi concebido 

no seio de Maria e por Ele nasceu a Igreja no mundo. 

Vosso Espírito fez de Antônio o santo de todos os povos 

e o pregador de vossa Palavra. Que sua luz nos ilumine 

sempre e nos transforme, de pecadores que somos, em 

santos para vossa glória. Amém!

Pai-nosso | Ave-maria | Glória ao Pai
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Santo Antônio e Jesus Cristo
MILAGRE: O Menino Jesus aparece para o Santo.

Evangelho:  Deus amou tanto o mundo que deu o seu 

Filho unigênito. (São João 3,16-18)

Convidados: Comunidade em geral

Sinal da cruz

Palavra de Deus:  “Vós sois a luz do mundo” (Mateus 

5,13-16)

Palavra do Santo: “Ele veio para ti para poderes ir a Ele”. 

Milagre:  O Menino Jesus aparece para o Santo. 

Certa vez, Santo Antônio precisou de alojamento em Pádua 

e um senhor nobre da família do Conde de Camposampiero, 

teve a honra de acolher em sua casa. Certa noite, vendo 

do lado de fora do quarto de Frei Antônio, alguns raios de 

luz, aproximou-se e viu o Santo segurando nos braços um 

gracioso Menino que suavemente acariciava. Ficou cheio de 

espanto por tão extraordinária maravilha, compreendendo 

que se tratava do Menino Jesus e quis se tornar visível 

ao Santo para recompensá-lo com celestes consolações 

suas fadigas sofridas por sua glória. Enquanto ainda 

observava, o Menino desapareceu. Saindo do êxtase, 

Frei Antônio deixou o quarto e dirigiu-se ao dono da casa 

dizendo que sabia que ele o havia observado durante a 

aparição. Pediu então com insistência que não revelasse 
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o que tinha visto.  O Senhor cumpriu a palavra, somente 

revelando o fato depois da morte do Santo.  Tal fato o 

tocou profundamente e todas as vezes que o relatava 

não conseguia reter as lágrimas.

Oração: Senhor, Vós revelastes o vosso amor, vossa 

bondade, vosso perdão e vossa imagem em Cristo Jesus. 

Fazei com que possamos reconhecê-Lo e amá-Lo, segui-

Lo e indicá-Lo sempre aos nossos irmãos, pelo exemplo 

de vida, por nossas boas obras e pela nossa palavra.  Por 

intercessão de Santo Antônio, fazei com que nossa fé seja 

sempre mais viva e nossa missão sempre mais corajosa e 

fiel. Amém!

Pai-nosso | Ave-maria | Glória ao Pai
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Santo Antônio, modelo
de amor

MILAGRE: Recupera os cabelos arrancados de uma mulher

Evangelho: Mesmo na infidelidade do povo, Deus 

estabelece a carta magna das bem-aventuranças. (São 

Mateus 5,1-12)

Convidados: DFI / Diretoria de Saúde / Setor Médico / 

Bloco C / Bloco E / Biotério

Sinal da cruz

Palavra de Deus: ‘’Aquele que praticar e ensinar os 

mandamentos, este  será considerado grande” (Mateus 

5,17-19)

Palavra do Santo: “Existe um só amor para com Deus e 

para com o próximo. Este é o Espírito Santo, porque Deus 

é Amor”. 

Milagre:  Recupera os cabelos arrancados de uma mulher.

Em Arezzo vivia um homem nobre, mas tão colérico que 

quando se irritava parecia perder juízo.  A esposa, senhora 

de muita prudência, teve um dia a infelicidade de proferir 

umas palavras que irritaram o marido, a tal ponto que   ele 

se atirou sobre ela espancando-a cruelmente, chegando a 

lhe arrancar os cabelos, deixando-a quase morta na cama. 

Com os gritos da infeliz, os vizinhos correram para acudi-

la. O marido, depois de serenar, envergonhou-se do que 

tinha feito e lembrando-se da fama de Santo Antônio, 
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foi procurá-lo arrependido, pedindo que o ajudasse.  O 

piedoso Santo foi logo procurar a senhora, abençoando-a 

e fazendo o sinal da Cruz sobre ela, começou a rezar. 

Pouco a pouco ela foi recuperando o antigo vigor e 

milagrosamente quando se ajoelhou aos pés do Santo, 

renasce todo o cabelo.

Oração: Senhor, Vós sois amor revelado na Trindade. Por 

amor nos criastes e por amor nos sustentais. No amor nos 

salvastes e no amor nos destes o primeiro e o maior de 

todos os mandamentos. Com Santo Antônio, modelo de 

amor, possamos nos dedicar ao vosso serviço, no serviço 

dos irmãos. Senhor, que vosso amor se torne sempre mais 

a grande força transformadora do mundo. Por Cristo, na 

unidade do Espírito Santo. Amém!

Pai-nosso | Ave-maria | Glória ao Pai 
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Santo Antônio, modelo
de esperança

MILAGRE: Santo Antônio ressuscita um morto

Evangelho: Façam com que a luz da fé, que vocês têm, 

iluminem os homens! (São Mateus 5,13-16)

Convidados: UNIT PE / Pró-Reitoria de Graduação / 

Coordenações dos Blocos B, D e G / CLI

Sinal da cruz

Palavra de Deus: “Vai primeiro reconciliar-te com teu 

irmão!” (Mateus 5,20-26)

Palavra do Santo: “A esperança é a expectativa dos bens 

futuros... Ao desesperado falta a coragem para progredir”. 

Milagre:  Santo Antônio ressuscita um morto.

Vinha Frei Antônio e um companheiro de volta pelo 

caminho de uma aldeia, carregando grande peso às 

costas, quando encontrou no caminho um carroceiro 

que carregava um homem adormecido. O Santo muito 

cansado pediu-lhe por amor de Deus que levasse alguns 

víveres que ele e seu companheiro haviam recebido   de 

esmola   para   o sustento da comunidade. O carroceiro 

respondeu rudemente que não podia fazê-lo porque 

estava conduzindo um defunto. O Santo acreditou, rezou 

pelo descanso eterno da alma do falecido e continuou seu 

caminho. Qual não foi o espanto do carroceiro quando, 

mais tarde, foi   acordar o amigo que   supunha adormecido 
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e o encontrou   realmente morto. Confuso e arrependido 

foi em busca de Santo Antônio e prostrou-se aos seus 

pés, pedindo-lhe humildemente perdão. Frei Antônio se 

compadeceu do homem, aproximou-se da carroça e depois 

de uma curta oração, fez o sinal da Cruz sobre o cadáver 

e o ressuscitou.

Oração: Senhor, como faz bem ter esperança e cultivar a 

esperança. Em vós nossas esperanças sempre encontram 

resposta. E a cada resposta que vem de vós, nasce uma 

nova esperança. Nós vos pedimos Senhor, que nosso 

coração seja fortalecido pela virtude da esperança e que 

nosso olhar se fixe lá onde se encontram as verdadeiras 

e eternas alegrias. Com Santo Antônio, renovai nossas 

esperanças em Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. 

Amém!

Pai-nosso | Ave-maria | Glória ao Pai
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Santo Antônio, modelo de fé
MILAGRE: Criada caminha sob forte chuva sem molhar 

as roupas

Evangelho: Minha vida religiosa deve ser sincera. (São 

Mateus 5,17-19)

Convidados: Presidência / Vice-Presidências / DESIN / 

DIM / DSS / Segurança / Malote

Sinal da cruz

Palavra de Deus: Todo aquele que olhar para uma mulher, 

com o desejo de possui-la, já cometeu adultério com ela 

no seu coração” (Mateus 5,27-32)

Palavra do Santo: “Para o cristão, crer em Deus não 

significa tanto acreditar que Ele é verdadeiro e fiel, 

significa sim acreditar amando”. 

Milagre: Criada caminha sob forte chuva sem molhar as 

roupas.

Certo dia, faltando alimentos no convento de Briba, Frei 

Antônio mandou que fossem pedir a uma senhora devota, 

proprietária de uma grande propriedade, a esmola de 

algumas   verduras. Apesar de estar chovendo fortemente, 

a piedosa senhora ordenou a uma criada que fosse apanhar 

as verduras na horta, distante da casa. A criada obedeceu 

contrariada pois chovia   muito. Foi quando se deu conta 

de que, apesar da chuva torrencial que caía, não estava 
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molhando nem os pés, nem as roupas que vestia. Chegou 

à horta colheu as verduras, foi entregá-las no convento 

e retornou à casa completamente seca. Tanto ela quanto 

sua senhora ficou assombrada diante daquele prodígio e 

não cessaram de contar a todos, os altos merecimentos 

do Santo.

Oração: Senhor, nós vos agradecemos pelo dom da fé que 

nos faz ver além das aparências as pessoas e os fatos. 

Fazei que nos dediquemos continuamente no crescimento 

da fé, pelo conhecimento da vossa palavra, pela oração e 

pela busca sincera da verdade. Que o exemplo de Santo 

Antônio nos ajude a viver uma fé sincera e corajosa, forte 

e segura. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do 

Espírito Santo. Amém!

Pai-nosso | Ave-maria | Glória ao Pai
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Santo Antônio, mestre
da verdade

MILAGRE: Santo Antônio cura um louco 

Evangelho: Eu sou o pão vivo descido do céu; quem 

deste pão come, sempre há de viver! (São João 6,51-58)

Convidados: Marketing e Relacionamento / Call Center 

Multserv / Bloco A / Unit Carreiras / Unit Idiomas / 

Innovation Center

Sinal da cruz

Palavra de Deus:  “De graças recebestes, de graças deveis 

dar!” (Mateus 10,7-13)

Palavra do Santo: “A verdade convence e “nossa 

linguagem é penetrante quando é nosso agir que fala”. 

Milagre:  Santo Antônio cura um louco. 

No meio de um sermão de Santo Antônio, entrou um louco 

e com voz alterada e gestos desordenados, perturbava 

os ouvintes, que não conseguiam   prestar   atenção nas 

palavras   do pregador.  De repente o louco disse:  “Não 

sossegarei enquanto aquele homem (e apontou para 

Santo Antônio) não me der o cordão que usa na cintura”. 

O Santo retirou o cordão e com ele envolveu o louco, que 

foi imediatamente curado.
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Oração:  Ó Santo Antônio, homem cheio de sabedoria, que 

através de teus ensinamentos, foste uma luz para a Igreja, 

ilumina o nosso caminho com a verdade do Evangelho e 

ensina a nossa sociedade a distinguir o bem do mal para 

que jamais nos deixemos envolver pelas trevas do erro 

e da mentira. Por Cristo, na unidade do Espírito Santo. 

Amém!

Pai-nosso | Ave-maria | Glória ao Pai
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Santo Antônio, mestre
da oração

MILAGRE: O Santo casamenteiro 

Evangelho: Como astros no mundo brilheis, pregando a 

Palavra da vida! (São Mateus 5,27-32) 

Convidados: Relações Internacionais / Mecanografia / 

Coordenação de Esportes / EAD

Sinal da cruz

Palavra de Deus:  “Os muitos pecados que ela cometeu 

estão perdoados, porque ela mostrou muito amor!” (Lucas 

7,36-8,3)

Palavra do Santo: “A pessoa reza quando adere a Deus 

no amor, e em certo sentido fala com Deus de maneira 

familiar e devota”. 

Milagre:  O Santo casamenteiro.

Conta a história que, oprimida pela miséria no século 

XIV, em Portugal, uma mãe decidiu prostituir a filha. 

Inconformada com a proposta, a jovem foi à igreja orar para 

que Santo Antônio a livrasse daquela desonra. Das mãos 

do Santo caiu um papel:  era   um   bilhete endereçado a um 

comerciante, pedindo que lhe desse a moça, em moedas 

de prata, o equivalente ao peso daquele papel. Recebendo 

o bilhete, o comerciante achou graça, e começou a colocar 

moedas de prata no prato da balança.  O equilíbrio só 

ocorre quando foram ajuntados cerca de 400 escudos. 
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A notícia ocorreu e muitos rapazes procurara conhecer 

aquela   moça tão devota quanta honrada.  Ela conseguiu 

bom casamento. Em seguida, dali por diante as moças 

começaram a recorrer a Santo Antônio para obter um bom 

casamento.

Oração: Senhor, nós somos necessitados de mais vida e 

reconhecemos que Vós sois a fonte de todos os bens. A 

Vós recorremos na oração para nos manter em sintonia 

convosco. De coração arrependido, pedimos perdão de 

nossos pecados. De coração agradecido, vos louvamos 

pelas vossas maravilhas em favor da vida. Com Santo 

Antônio, mestre da oração, estamos em vossa presença 

como filhos. Amém!

Pai-nosso | Ave-maria | Glória ao Pai
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Santo Antônio, Santo irmão 
dos pobres

MILAGRE: Reconstitui um pé decepado 

Evangelho: Em suas conversas não jurem por nenhuma 

razão. (São Mateus 5,33-37) 

Convidados: Comunidade em geral

Sinal da cruz

Palavra de Deus:  “Eu vos digo: não enfrenteis quem é 

malvado!” (Mateus 5,38,42).

Palavra do Santo:  “São os pobres, os simples, os humildes, 

que têm fome e sede da Palavra da Vida”. 

Milagre:  Reconstitui um pé decepado.

Um jovem chamado Leonardo confessou-se com o Santo e 

contou-lhe que levado pela cólera havia dado um pontapé 

em sua mãe.  Frei Antônio, para fazê-lo compreender a 

gravidade do pecado que cometera, disse-lhe: “Teu pé bem 

que merecia ser cortado”. Essas palavras impressionaram 

tão fortemente o jovem, que este, chegando em casa, 

aterrorizado com o que fizera, cortou fora o pé, na hora 

em que caiu ao chão, fez um ruído tão grande que sua 

mãe correu  para  ver  o  que  estava  acontecendo. 

Horrorizada com a cena e por saber as razões pelas quais 

o filho assim procedera, correu em busca de Frei Antônio, 

que foi apressadamente à casa do rapaz. Comovido pelo 

estado em que encontrou o rapaz, quase à beira da morte 
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pelo sangue perdido, animou-o a ter confiança em Deus. 

O rapaz e o Santo pegaram o pé cortado e recolocaram 

o pé no lugar. Imediatamente foi restaurado, cessando a 

dor horrível. Ficou tão perfeito como se nunca houvesse 

sido cortado com apenas uma pequena cicatriz no lugar 

do golpe para testemunho do grande milagre realizado.

Oração: Senhor, a vossa Palavra é o alimento de nosso 

espírito e a luz em nosso caminho. Abri nosso coração 

para acolhê-la, nossa mente para entendê-la e motivai 

nossa vontade para praticá-la. Por intercessão de Santo 

Antônio, mestre do Evangelho, fazei com que consigamos 

orientar nossa vida pessoal, familiar e comunitária com a 

verdade libertadora de vossa Palavra. Amém!

Pai-nosso | Ave-maria | Glória ao Pai

Santo Antônio,

Conhecido como protetor dos pobres, o auxilio na busca 

de pessoas e objetos perdidos, o amigo nas causas do 

coração. Assim é feito, Santo Antônio de Pádua, Frei 

Franciscano português que trocou o conforto de uma 

abastada família burguesa pela vida religiosa.
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Responsório deSsanto Antônio
Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, 

Vereis fugir o demônio

E as tentações infernais

Recupera-se o perdido 

Rompe-se a dura prisão 

E no auge do furacão

Cede o mar embravecido

Pela Sua intercessão  

Foge a peste, o erro, a morte 

O fraco torna-se forte

E torna-se o enfermo são. 

Todos os males humanos 

Se moderam e retiram

Digam-no aqueles que o viram

E digam-no os Paduanos.

Oração: Rogai por nós Santo Antônio

Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Oremos: Oh Deus, nós Vos Suplicamos que alegre a Vossa 

Igreja a solenidade votiva do Santo Antônio para que for-

talecido sempre com os bens espirituais, mereça gozar os 

prazeres eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso 

Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
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Hinos deSsanto Antônio
01. Ladainha de Santo Antônio

Santo Antônio, louvado sejais.

Santo Antônio, louvado sejais.

Ó santo de Deus bem amado. 

Santo Antônio, louvado sejais. 

Amigo de Deus humanado.

Santo Antônio, louvado sejais.

Fiel servidor de Maria.

Santo Antônio, louvado sejais.

Da corte celeste alegria.

Santo Antônio, louvado sejais.

Santo Antônio, por nós suplicais. 

Santo Antônio, por nós suplicais.

Com vosso poder milagroso.

Santo Antônio, por nós suplicais. 

Em meio dos nossos penares.

Santo Antônio por nós suplicais. 

Por entre flagelos azares.

Santo Antônio por nós suplicais.

Santo Antônio a benção nos daí. 

Santo Antônio a benção nos daí.
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Auxiliador dos aflitos.

Santo Antônio a benção nos daí.

Ó santo dos necessitados.

Santo Antônio a benção nos daí.

Restituidor dos perdidos.

Santo Antônio a benção nos daí.

Santo Antônio, ao céu nos guiai. 

Santo Antônio, ao céu nos guiai.

Modelo de obediência.

Santo Antônio, ao céu nos guiai.

Exemplo de sã caridade.

Santo Antônio, ao céu nos guiai.

Espelho de toda virtude.

Santo Antônio, ao céu nos guiai.

Santo Antônio bendito sejais.

Santo Antônio bendito sejais.
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02. Louvemos com gosto

Louvemos com gosto e com devoção ao protetor da

 nossa oração

Santo Antônio na Itália rezava Ave Maria, e foi livrar seu 

pai que para forca ia.

Mandou que os peixes do mar o escutassem e as palavras 

santas sempre guardasse

Santo Antônio ditoso veneramos sempre, que traz em 

teus braços Deus onipotente

03. Vinde alegres cantemos

Vinde alegres cantemos, a Deus devemos louvor. Ao pai 

exaltemos sempre com mais fervor 

Santo Antônio, a vós nosso amor. Sede nosso bom protetor.

Aumentai o nosso fervor.

Santo Antônio triunfante, lá na glória gozais. Para sempre 

reinante, no Senhor repousais.

Já cingis a coroa da vitória final.

O céu já nos entoa um louvor eternal.
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04. Ó Santo Antônio, que foste na terra

Ó Santo Antônio que foste na terra,

aclamado modelo  de amor.

Dá-nos fé, dá-nos paz e coragem nesta vida de luta 

e de dor.

Salve, salve teus filhos do mundo, tua

Pátria querida e gentil.

E do trono que tens lá no céu, vem olhar sobre o nosso 

Brasil.

Nesta hora em que a gente esquece os deveres augustos 

da cruz.

05. Salve, grande Antônio

Salve grande Antônio, santo universal. Que amparais os 

aflitos contra todo mal. 

Bem merecestes ter com amor em vossos braços o 

Salvador.

Desprezando as honras pela sã pobreza

O Jesus vos destes, com ardor e firmeza.

Em santas missões, povos converteram. Vossa língua 

santa, que não pereceu.
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06.  Santo Antônio glorioso fazei sentir

Santo Antônio glorioso fazei sentir a todos nós o efeito 

maravilhoso do poder e valor junto ao nosso Senhor da 

vossa voz.

Sois o nosso amado padroeiro, o povo do Brasil inteiro, 

espera de vossa solicitude da alma e do corpo a saúde.

Famílias de Deus reunidas, em marchas vão eterna vida. 

Toda paróquia vendo sua bela história, seu padroeiro cheio 

de glória.

Filho de Deus e da Igreja, lutamos para que nosso Deus 

seja de todos conhecidos e amados, fervoroso apostolado.
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Oração final
Ó amável e querido Santo Antônio, confessor e doutor da 

Igreja, lembrai-nos de que nunca quem procurou vosso 

auxílio deixou de ser atendido. Animados, nós também, 

por essa grande confiança e pela certeza de que não 

rezemos em vão, recorremos a vós que sois tão rico em 

graças e o mais afortunado amigo do Menino Jesus e de 

sua Santa Mãe. Esperamos que intercedais a Deus em 

nosso favor e que possamos alcançar a graça de que 

necessitamos. Isso vos pedimos por intermédio de Maria, 

nossa Mãe. Amém.

Pai-nosso | Ave-maria | Glória ao Pai
Santo Antônio, rogai por nós.

Santo Antônio é para nós um exemplo de santidade e 

vida cristã.

Procuremos imitá-lo, principalmente no seu espírito de 

amor e de paz, tão necessários aos nossos dias.



Capela da Unit
Trezena de Santo Antônio 1998-2020

Horário das missas

Segunda-feira: 11h
Quarta-feira: 17h
Quinta-feira: 17h

Após a missa da quinta-feira,
encontro do grupo de oração Reaviva.

capeladaunit capelinhadaunit
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