


É motivo de grande alegria podermos nos 
unir em comunidade para novamente 
vivenciarmos as atividades festivas do 
nosso querido padroeiro, Santo Antônio.

Nosso desejo é que cada família possa ver a 
beleza de envolver-se nesta celebração tão 
importante para a Igreja.

Por isso, convidamos você a acompanhar 
toda a programação da festa que foi 
preparada com muita dedicação e amor. 
Sugerimos também a utilização desta 
PALAVRA ANTONIANA nas missas da 
trezena.

Boa leitura!

Ide e
anunciai!
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Evangelizar num contexto cada vez mais urbano, pelo 
anúncio da Palavra, eis o desafio da Igreja e da nossa 
142ª Festa de Santo Antônio. O lema “Com Santo 
Antônio: Ide e Anunciai”, inspirado em Marcos 16,15: 
Jesus lhes disse: “ide por todo mundo e pregai o 
evangelho a toda criatura”; e o testemunho do nosso 
padroeiro nos convoca todos à missão. 
Hoje, Jesus nos envia a lugares e cidades que ele mesmo 
deveria ir, para proclamar o seu reinado de amor, de 
justiça, de verdade e de paz, entre os quais, também, 
pelas redes sociais.
A cidade se apresenta hoje com muitas oportunidades e 
desafios. Quanta prosperidade nestes 142 anos de 
história: arquitetura, desenvolvimento em geral, 
trabalho, famílias, fé, alegrias, solidariedade, turismo, 
festas e feiras. Por outro lado, percebemos que a Vida 
está sendo ameaçada: homicídios, vazio existencial e 
nossas águas poluídas por ter pouco esgoto tratado. 
Pobre Antas e Buratti!
Com os olhos nesta realidade de oportunidades e 
desafios, nos propomos a colaborar com os mesmos 
sentimentos de Jesus relatados na Parábola do Bom 
Samaritano: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 
10,33-34).
Santo Antônio, Padroeiro de Bento Gonçalves e do 
mundo inteiro, rogai por nós!

Pe. Ricardo Fontana | Pároco
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Hino da Festa
Ide por todo o universo meu Reino anunciar,

dizei a todos os povos que eu vim pra salvar.

Quero que todos conheçam a luz da verdade,

possam trilhar os caminhos da felicidade.

/:Ide anunciar minha paz, ide sem olhar pra trás!

Estarei convosco e serei vossa Luz na missão:/

Vós sois os meus mensageiros e meus missionários.

Ide salvar o meu povo de tantos calvários.

Minha verdade liberta e a vida promove,

meu Evangelho ilumina e as trevas remove.

Eu anunciei o meu Reino na cruz e no templo,

dei minha vida por todos, deixei meu exemplo.

Quem por amor der a vida, será meu amigo

e na riqueza do Pai terá parte comigo!

Programação Religiosa

Missa com Bênção da Saúde
Dia: 24/05/2020 (domingo)
Horário: 15h
Local: Santuário Santo Antônio

Trezena de Santo Antônio
De 31/05 a 12/06/2020
Horário: 18h
Local: Santuário Santo Antônio

Dia Festivo de Santo Antônio
Dia 13/06/2020 (sábado)
06h - Alvorada Festiva.
          (repicar dos sinos em todas igrejas).
07h - Missa no Santuário Santo Antônio.
08h30min - Missa no Santuário Santo Antônio.
10h - Missa no Santuário Santo Antônio.
15h - Missa Campal e Procissão com Santo Antônio 
pelas ruas centrais da cidade.
18h - Missa de Ação de Graças e apresentação dos 
Casais Festeiros de 2021 no Santuário.

Durante todo o dia haverá bênção individual e confissões.
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Zelando pela saúde e bem-estar da comunidade e atendendo 
ao Decreto Municipal 10.472, toda a programação da Festa 
está suspensa por tempo indeterminado.  



Programação Social
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Jantar com Entrega do Troféu Tonito e 
Lançamento Oficial da Festa 
Dia 13/03/2020 (sexta-feira)
Horário: 20h
Local: Salão Paroquial

Chá das Zeladoras de Capelinhas 
Dia: 19/04/2020 (domingo)
Horário: 15h
Local: Salão Paroquial

Bingo de Santo Antônio 
Dia: 08/05/2020 (sexta-feira)
Horário: 19h30min
Local: Salão Paroquial

Jantar do Codeguim 
Dia: 29/05/2020 (sexta-feira)
Horário: 20h
Local: Salão Paroquial

Almoço Festivo 
Dia: 13/06/2020 (sábado)
Horário: 12h
Local: Salão Paroquial

Quermesse
Dia: 27/06/2020 (sábado)
Horário: 19h
Local: Salão Paroquial

Sorteio da Ação entre Amigos
Dia: 29/08/2020 (sábado)
Adquira seus números na Paróquia Santo Antônio
ou com os festeiros 2020.
O sorteio será através da Loteria Federal.

Entrega dos prêmios da Ação entre Amigos
Dia: 12/09/2020 (sábado)
Horário: 10h
Local: Santuário Santo Antônio

Zelando pela saúde e bem-estar da comunidade e atendendo ao Decreto 
Municipal 10.472, toda a programação da Festa está suspensa por tempo indeterminado. 



Visitas do Padroeiro

10 11

Dia 17/04/2020 (sexta-feira)
19h30min - Santa Paulina | Vista Alegre

Dia 18/04/2020 (sábado)
15h - N. Sra. de Lourdes | Gruta
17h - Imaculada Conceição | Barracão

Dia 19/04/2020 (domingo)
10h - São José Operário | Fenavinho

Dia 24/04/2020 (sexta-feira)
19h30min - Divino Espírito Santo | Buratti

Dia 25/04/2020 (sábado)
08h30min - Presídio Estadual de Bento Gonçalves
17h - N. Sra. Medianeira
18h30min - N. Sra. das Graças | Eucaliptos

Dia 26/04/2020 (domingo)
10h - Santo Antoninho
15h - Santíssima Trindade | Zemith

Dia 28/04/2020 (terça-feira)
14h - APAE 

Dia 30/04/2020 (quinta-feira)
19h - Imaculado Coração de Maria | Panazzolo

Dia 02/05/2020 (sábado)
17h - Santa Maria Goretti
19h30min - N. Sra. de Fátima | Cohab

Dia 03/05/2020 (domingo)
09h - N. Sra. do Rosário | Progresso II

Dia 04/05/2020 (segunda-feira)
08h - Recepção de Santo Antônio no Hospital 
Tacchini

Dia 06/05/2020 (quarta-feira)
19h - São Francisco de Assis | São Francisco

Dia 09/05/2020 (sábado)
16h30min - Sagrado Coração de Jesus | Paim
19h30min - N. Sra. do Carmo | Borgo

Zelando pela saúde e bem-estar da comunidade e atendendo ao Decreto 
Municipal 10.472, toda a programação da Festa está suspensa por tempo indeterminado. 



Visitas do Padroeiro

Dia 10/05/2020 (domingo)
09h - Jesus Bom Pastor | Cruzeiro
10h30min - São Miguel
19h - Santa Catarina | Licorsul

Dia 13/05/2020 (quarta-feira)
20h - São Pedro | Caminhos de Pedra

Dia 15/05/2020 (sexta-feira)
19h30min - São Pedro | Salgado

Dia 16/05/2020 (sábado)
18h30min - São Paulo Apóstolo | Tancredo

Dia 17/05/2020 (domingo)
09h - Paróquia São Roque
18h - Paróquia Cristo Rei

Dia 20/05/2020 (quarta-feira)
15h - Lar do Ancião

Dia 23/05/2020 (sábado)
17h - Santa Lúcia | Progresso
19h30min - N. Sra. Aparecida | Conceição

Dia 24/05/2020 (domingo)
09h - N. Sra. da Saúde | Vinhedos

Dia 25/05/2020 (segunda-feira)
19h30min - São Cristóvão | Vila Nova I

Dia 26/05/2020 (terça-feira)
19h30min - N. Sra. de Caravaggio | Vila Nova II

Dia 27/05/2020 (quarta-feira)
17h - Despedida de Santo Antônio no Hospital 
Tacchini

Dia 30/05/2020 (sábado)
18h - Santuário N. Sra. do Rosário de Pompeia | 
Pinto Bandeira

Dia 31/05/2020 (domingo)
08h30min - Paróquia N. Sra. do Rosário | 
Faria Lemos

Dia 07/06/2020 (domingo)
11h - Santuário N. Sra. de Caravaggio | 
Farroupilha
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Zelando pela saúde e bem-estar da comunidade e atendendo ao Decreto 
Municipal 10.472, toda a programação da Festa está suspensa por tempo indeterminado. 



“É viva a palavra quando
são as obras quem falam”.

(Santo Antônio de Pádua)

Acompanhe a seguir o Evangelho
diário da Trezena de Santo Antônio.

Você também poderá acompanhar, 
diariamente e ao vivo, as missas da 
Trezena e do Dia Festivo de Santo 
Antônio em nossas redes sociais.

Trezena de
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Dia 31/05/2020 (domingo)
Em pentecostes, o batismo da Igreja acontece.

Equipe de Celebração: Comunidade Divino Espírito 
Santo, Curso de Liderança Juvenil (CLJ), Catequese 
(Crisma 1 e 2), Acólitos e Coroinhas, Serviço de 
Animação Vocacional (SAV), e Seminaristas 
Diocesanos.

O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do evangelho segundo João 20,19-23
Glória a vós Senhor.
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, 
estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do 
lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou 
e pondo-se no meio deles, disse: “A paz esteja 
convosco”. Depois destas palavras, mostrou-lhes as 
mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por 
verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: “A paz esteja 
convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos 
envio”. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e 
disse: “Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os 
pecados, eles lhes serão perdoados; a quem os não 
perdoardes, eles lhes serão retidos”.
Palavra da Salvação.
Glória a vós Senhor.
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Dia 01/06/2020 (segunda-feira)
Virgem Maria: sim de discípula exemplar.

Equipe de Celebração: Comunidades N. Sra. de 
Caravaggio, N. Sra. de Lourdes, N. Sra. de Fátima e N. 
Sra. Aparecida, Grupo Caminhando com Maria e Pastoral 
da Dignidade da Mulher.

Proclamação do evangelho segundo João 19,25-34
Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a 
sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria 
Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o 
discípulo que ele amava, disse à mãe: “Mulher, este é o 
teu filho”.  Depois disse ao discípulo: “Esta é a tua mãe”. 
Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. 
Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, 
e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: 
“Tenho sede”. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. 
Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre 
e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e 
disse: “Tudo está consumado”. E, inclinando a cabeça, 
entregou o espírito.  Era o dia da preparação para a 
Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem 
na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia 
de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse 
quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os 
soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do 
outro que foram crucificados com Jesus. Ao se 
aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não 
lhe quebraram as pernas; mas um soldado abriu-lhe o 
lado com uma lança, e logo saiu sangue e água.
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Dia 02/06/2020 (terça-feira)
Santuário, casa para celebrar a vida do povo

(85 anos de dedicação do Santuário).

Equipe de Celebração: Comunidade Centro, Núcleo 
Comunitário São Francisco de Assis, Pastoral do 
Batismo, Curso de Teologia e Bíblia e Casa Pão dos 
Pobres (Pastoral das Fraldas e do Migrante).

Proclamação do evangelho segundo Marcos 12,13-17
Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns 
fariseus e alguns partidários de Herodes, para 
apanharem Jesus em alguma palavra. Quando 
chegaram, disseram a Jesus: “Mestre, sabemos que tu és 
verdadeiro, e não dás preferência a ninguém. Com 
efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas 
ensinas, com verdade, o caminho de Deus. Dize-nos: É 
lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar 
ou não?” Jesus percebeu a hipocrisia deles, e respondeu: 
“Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu 
a veja.” Eles levaram a moeda, e Jesus perguntou: “De 
quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda?” 
Eles responderam: “É de César.” Então Jesus disse: 
“Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de 
Deus.” E eles ficaram admirados com Jesus.
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Dia 03/06/2020 (quarta-feira)
Igreja: lugar de acolhimento e envio.

Equipe de Celebração: Comunidades N. Sra. do 
Carmo, N. Sra. Medianeira, N. Sra. do Rosário, N. Sra. 
das Graças e São Cristóvão.

Proclamação do evangelho segundo Marcos 12,18-27
Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, 
os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe 
propuseram este caso: “Mestre, Moisés deu-nos esta 
prescrição: 'Se morrer o irmão de alguém, e deixar a 
esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se 
com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu 
irmão.' Ora, havia sete irmãos: o mais velho casou-se, e 
morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se 
com a viúva, e morreu sem deixar descendência. E a 
mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 
sete deixou descendência. Por último, morreu também a 
mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de 
quem será esta mulher? Por que os sete se casaram com 
ela! Jesus respondeu: 'Acaso, vós não estais enganados, 
por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de 
Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os 
homens e as mulheres não se casarão, pois serão como 
os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos 
mortos, não lestes, no livro de Moisés, na passagem da 
sarça ardente, como Deus lhe falou: 'Eu sou o Deus de 
Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó'? Ora, ele não 
é Deus de mortos, mas de vivos! Vós estais muito 
enganados.'”
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Dia 04/06/2020 (quinta-feira)
Casa da Palavra: 

fonte de oração, fraternidade e conversão.

Equipe de Celebração: Comunidades Santa Catarina e 
N. Sra. da Saúde, Núcleo Comunitário Imaculado 
Coração de Maria e Catequese (Eucaristia 1 e 2).

Proclamação do evangelho segundo Marcos 12,28b-34
Naquele tempo, um mestre da Lei, aproximou-se de 
Jesus e perguntou: “Qual é o primeiro de todos os 
mandamentos?” Jesus respondeu: “O primeiro é este: 
Ouve, ó Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor. 
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de 
toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda 
a tua força! O segundo mandamento é: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo! Não existe outro 
mandamento maior do que estes”. O mestre da Lei disse 
a Jesus: “Muito bem, Mestre! Na verdade, é como 
disseste: Ele é o único Deus e não existe outro além 
dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, e com 
toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é 
melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios”. Jesus 
viu que ele tinha respondido com inteligência, e disse: 
“Tu não estás longe do Reino de Deus”. E ninguém mais 
tinha coragem  de fazer perguntas a Jesus. 
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Dia 05/06/2020 (sexta-feira)

Casa do Pão: 
liturgia é o coração da comunidade.

Equipe de Celebração: Comunidades Santa Lúcia e 

Imaculada Conceição, Pastoral Carcerária, Pastoral     

da Pessoa Idosa, Pastoral da Saúde, Sociedade 

Beneficente e Bazar Santo Antônio.

Proclamação do evangelho segundo Marcos 12,35-37

Naquele tempo, Jesus ensinava no Templo, dizendo: 

“Como é que os mestres da Lei dizem que o Messias é 

Filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito 

Santo, falou: 'Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à 

minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo 

dos teus pés'. Portanto, o próprio Davi chama o Messias 

de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho?” E 

uma grande multidão o escutava com prazer. 
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Dia 06/06/2020 (sábado)
Casa da Caridade:

voz dos que clamam por vida digna.

Equipe de Celebração: Comunidades Santa Maria 
Goretti, São Paulo Apóstolo e Sagrado Coração de 
Jesus, Pactore e Pastoral da Visitação aos Doentes.

Proclamação do evangelho segundo João 3,16-18
Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho 
unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas 
tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu 
Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que 
o mundo seja salvo por ele.  Quem nele crê, não é 
condenado, mas quem não crê, já está condenado, 
porque não acreditou no nome do Filho unigênito.

Dia 07/06/2020 (domingo)
Casa da Ação Missionária:

promover a cultura do encontro.

Equipe de Celebração: Colégio Marista Aparecida, 
Colégio Scalabriniano Medianeira e Colégio Sagrado 
Coração de Jesus.

Proclamação do evangelho segundo João 3,16-18
(mesmo evangelho do dia 06/06/2020)
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Dia 08/06/2020 (segunda-feira)
A Igreja em missão.

Equipe de Celebração: Renovação Carismática 
Católica (RCC - Grupos de Oração), Movimento de 
Cursilho de Cristandade (MCC) e Emaús.

Proclamação do evangelho segundo Mateus 5,1-12a
Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao 
monte e sentou-se.
Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a 
ensiná-los: “Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados os 
aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os 
mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os 
que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 
Bem-aventurados os misericordiosos, porque 
alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de 
coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os 
que promovem a paz, porque serão chamados filhos de 
Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por 
causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus. 
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e 
perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal 
contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, 
porque será grande a vossa recompensa nos céus”.
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Dia 09/06/2020 (terça-feira)

O mundo urbano e seus desafios.

Equipe de Celebração: Zeladoras de Capelinhas, 

Coletores de Ofertas e Pastoral Familiar.

Proclamação do evangelho segundo Mateus 5,13-16

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois 

o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que 

salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para 

ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a 

luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade 

construída sobre um monte. Ninguém acende uma 

lâmpada, e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim, 

num candeeiro, onde brilha para todos que estão na 

casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos 

homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem 

o vosso Pai que está nos céus.

23



Dia 10/06/2020 (quarta-feira)

Viver a experiência do amor do Pai pela oração.

Equipe de Celebração: Comunidades Santa Paulina e 

São José Operário, Cenáculo, Terço dos Homens e 

Grupo de Escoteiros.

Proclamação do evangelho segundo Mateus 5,17-19

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não 

penseis que vim abolir a Lei e os Profetas. Não vim 

para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em 

verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem 

de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da 

Lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem 

desobedecer a um só destes mandamentos, por menor 

que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será 

considerado o menor no Reino dos Céus. Porém, quem 

os praticar e ensinar será considerado grande no Reino 

dos Céus.

Dia 11/06/2020 (quinta-feira)
Presença de Cristo na eucaristia:

dinâmica que faz acontecer a ressurreição.

Equipe de Celebração: Comunidades Jesus Bom 
Pastor, Santo Antoninho, São Miguel, Santíssima 
Trindade e São Pedro.

Proclamação do evangelho segundo João 6,51-58
Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: 
“Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste 
pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha 
carne dada para a vida do mundo”. Os judeus 
discutiam entre si, dizendo: “Como é que ele pode dar 
a sua carne a comer?” Então Jesus disse: “Em verdade, 
em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho 
do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a 
vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último 
dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu 
sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne 
e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 
Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa 
do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. 
Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que 
os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que 
come este pão viverá para sempre.”
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Dia Festivo de

Dia 13/06/2020 (sábado)
“Com Santo Antônio: Ide e Anunciai” (Mc 16,15).

Proclamação do evangelho segundo Lucas 10,1-9
Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e 
dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a 
toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E 
dizia-lhes: “A messe é grande, mas os trabalhadores 
são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande 
trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como 
cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem 
sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém 
pelo caminho! Em qualquer casa, em que entrardes, 
dizei primeiro: 'A paz esteja nesta casa!' Se ali morar 
um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele; se 
não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma 
casa, comei e bebei do que tiverem, porque o 
trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa 
em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem 
recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes 
que nela houver e dizei ao povo: 'O Reino de Deus está 
próximo de vós'”.  
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Dia 12/06/2020 (sexta-feira)
Santo Antônio, um santo de coração
aberto para anunciar o evangelho.

Equipe de Celebração: Ministros da Comunhão, da 
Palavra e das Exéquias.

Proclamação do evangelho segundo Mateus 5,27-32
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
Ouvistes o que foi dito: “Não cometerás adultério”. Eu, 
porém, vos digo: Todo aquele que olhar para uma 
mulher, com o desejo de possuí-la, já cometeu 
adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito 
é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para 
longe de ti! De fato, é melhor perder um de teus 
membros, do que todo o teu corpo ser jogado no 
inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de 
pecado, corta-a e joga-a para longe de ti! De fato, é 
melhor perder um dos teus membros, do que todo o teu 
corpo ir para o inferno. Foi dito também: “Quem se 
divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de 
divórcio”. Eu, porém, vos digo: Todo aquele que se 
divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união 
irregular, faz com que ela se torne adúltera; e quem se 
casa com a mulher divorciada comete adultério.
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Santo Antônio nasceu em Lisboa, no dia 15 de agosto 
de 1195. Filho de Martim de Bulhões (família nobre e 
rica) e de Maria Teresa Faveira (da família real), foi 
batizado com o nome de Fernando. 
Começou a fazer parte dos cônegos que seguiam a 
regra monástica de Santo Agostinho, primeiramente 
no mosteiro de São Vicente, em Lisboa, e depois no da 
Santa Cruz, em Coimbra, renomado centro cultural de 
Portugal. Dedicou-se com interesse e solicitude ao 
estudo da Bíblia e dos Padres da Igreja, adquirindo 
aquela ciência teológica que o fez frutificar nas 
atividades de ensino e na pregação. Foi ordenado 
padre agostiniano no ano de 1219, aos 24 anos.
Em Coimbra, aconteceu um fato que mudou sua vida: 
em 1220, foram expostas as relíquias dos primeiros 
cinco missionários franciscanos que haviam se 
dirigido ao Marrocos, onde encontraram o martírio. 
Esse acontecimento fez nascer no jovem Fernando o 
desejo de imitá-los e de avançar no caminho da 
perfeição cristã: então, pediu para deixar os cônegos 
agostinianos e converter-se em frade menor. 
A petição foi acolhida e, tomando o nome de Antônio, 
também ele partiu para o Marrocos, mas, a 

Breve biografia de
Providência Divina dispôs outra coisa. Devido à uma 
doença, Santo Antônio se viu obrigado a voltar à Itália.
Em 1221, encontrou São Francisco. Depois disso, 
viveu por algum tempo totalmente escondido em um 
convento perto de Forlì, no norte da Itália. 
Em 1223, convidado, casualmente, a pregar por 
ocasião de uma ordenação sacerdotal, Antônio 
mostrou estar dotado de tal ciência e eloquência, que 
os superiores o destinaram à pregação.
Nomeado como superior provincial dos Frades 
Menores da Itália Setentrional, Antônio continuou 
com o ministério da pregação, alternando-o com as 
tarefas de governo. Concluído o mandato de 
provincial, retirou-se para perto de Pádua, local em 
que já havia estado outras vezes. Depois de apenas um 
ano, morreu nas portas da cidade, no dia 13 de junho 
de 1231.
No ano seguinte, em 30 de maio de 1232 - pentecostes, 
foi canonizado.

A seguir serão apresentados alguns dos milagres de 
Santo Antônio, cujas ilustrações se encontram em 
nosso Santuário.
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Sermão de L imoges
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. 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.
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Em certo dia, Santo Antônio pregava perante um 
público obstinado e herético, em Rímini, na Itália. 
Ele notou que sua palavra encontrava corações duros 
e bradou: “Levantai-vos e segui-me até a beira do 
mar”. O povo, impressionado e curioso, acompanhou 
o Santo até a praia. Foi então que Santo Antônio 
dirigiu-se aos peixes dizendo: “Os homens recusam 
ouvir-me, vinde vós, ó peixes, vinde e escutai-me, 
em lugar deles”.
Logo uma multidão de peixes se aproximou, com 

Milagre dos peixes
suas cabecinhas para fora, mantendo-se numa ordem 
admirável. Santo Antônio tomou a palavra e falou: 
“Peixes, meus irmãozinhos, dai graças ao Criador, 
que vos deu por morada vasta casa. É o generoso 
Criador que vos fornece água doce e salgada. Foi o 
Criador que vos abençoou do mundo... peixinhos, 
louvai e agradecei ao Senhor do universo....” Este 
estupendo milagre, porém, converteu toda a cidade. 
Isto prova à sociedade, o quanto devemos estimar e 
apreciar a palavra de Deus.
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Em julho de 1694, do Oriente navegava para 

Veneza um navio, quando apanhado por forte 

ventania e as águas ficaram revoltadas. A corda da 

última âncora lançada se rompeu e, desta maneira, o 

navio ficou em perigo extremo. Marinheiros e 

passageiros, volveram seu olhar aos céus e fizeram 

voto de recolher uma oferta e entregá-la em piedosa 

Cede o mar embravecido
romaria à Basílica de Santo Antônio em Pádua. 

Logo cedeu o mar embravecido, e depois tudo 

correu bem até o porto. Os favorecidos, 

imediatamente deram cumprimento à promessa, 

indo deixar a oferta ao altar do Santo na Basílica de 

Pádua.

34 35



Um jovem disse ter dado um violento pontapé       

em sua própria mãe. Santo Antônio fez-lhe 

compreender a gravidade do seu pecado e o jovem 

concebeu tal arrependimento, e escutando tão 

somente os remorsos da consciência alarmada, vai 

rápido para sua casa, toma uma machadinha, entra 

em seu quarto e inexoravelmente corta fora o pé.

Violento  pontapé
Quando Santo Antônio soube disto, foi conversar 

com o jovem, suavemente o repreendeu e 

aproximando o pé à perna, curou-o perfeitamente à 

vista de toda a gente.
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Certa ocasião, acabando o Santo a pregação e indo 

depressa para o Convento, se encontrou com um 

pai, de nome Pedro, que trazia nos braços uma 

criança de quatro anos, completamente aleijada de 

ambas as pernas e, além disso, epiléptica. O 

desconsolado pai lançou-se aos pés de Santo 

Antônio, pedindo-lhes que abençoasse a criança. 

Cura uma criança aleijada
Antônio abençoou o menino traçando sobre ele 

uma grande cruz desde a cabeça até os pés. 

Chegando em casa, o pai colocou o filho em seus 

pés, e este começou a andar com a auxílio de uma 

muleta. Depois, bastava com uma bengala e por fim 

andava sem quaquer embaraço. Também, nunca 

mais teve acessos de epilepsia.
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Certa ocasião, Frei Antônio foi realizar a 
encomendação de um defunto, que em vida tinha 
sido rico e avarento. No momento do sermão, 
comentou aquela passagem do Evangelho: “Onde 
estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso 
coração”. Explicou esta passagem de diversas 
maneiras: se Deus for o teu tesouro, o teu coração 
estará em Deus; se uma criatura humana for o teu 
tesouro e a tua paixão, ficarás pensando só nesta 
pessoa. Muitas vezes até com sensualidade e maus 
desejos; se o dinheiro for o teu tesouro, então o teu 

Seu amor ao próximo
coração viverá afogado no dinheiro. E esse homem 
que aí está no caixão? Será que ele colocou sua 
paixão na riqueza? Todos entenderam o que o Santo 
queria dizer: o coração daquele homem sempre 
estivera misturado com o dinheiro dele. Os parentes 
do morto não gostaram desta fala. Queriam uma 
prova. Então, o santo mandou abrir o cofre onde o 
homem guardava o dinheiro mal adquirido. Lá 
dentro do cofre, estava o coração do homem rico, 
pulando ainda no meio das moedas, como se 
estivesse vivo. 
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Durante uma pregação, cujo tema era a Eucaristia, 

um homem se levantou dizendo: “Eu acreditarei que 

Cristo está realmente presente na Hóstia Consagrada 

quando vir o meu jumento ajoelhar-se diante da 

custódia com o Santíssimo Sacramento”. O Santo 

aceitou o desafio. Deixaram o pobre jumento três 

dias sem comer. 

O jumento se curva diante daEucaristia
No momento e lugar pré-estabelecido, apresentou-se 

Antônio com o ostensório e o herege com o seu 

jumento que já não aguentava manter-se em pé 

devido ao forçado jejum. Mesmo meio-morto de 

fome, deixou de lado a apetitosa pastagem que lhe 

era oferecida pelo seu dono, para se ajoelhar diante 

do Santíssimo Sacramento.
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Certa vez, Santo Antônio precisou de alojamento em 
Pádua e um senhor nobre, da família dos Condes de 
Camposampiero, teve a honra de o acolher em sua 
casa. Uma 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 o acariciava. Ficou cheio de espanto 
por tão extraordinária maravilha. Compreendeu que 
se tratava do Menino Jesus, que se tornara vísivel ao 
Santo para recompensá-lo com celestes consolações 

OMenino Jesus aparece para oSanto
pelas fadigas sofridas. 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 o que tinha visto. 
O senhor cumpriu a palavra, somente revelando o 
fato depois da morte do Santo. A história o tocara 
profundamente e todas as vezes que a relatava, não 
conseguia reter as lágrimas.

44 45



Percebendo que a morte estava próxima, Santo 

Antônio pediu para ser levado de volta à Pádua, mas 

apenas tendo alcançado o convento das clarissas de 

Arcella, subúrbio de Pádua, ali morreu, em 13 de 

junho de 1231, aos 36 anos. Por isso, ele é conhecido 

também como Santo Antônio de Pádua. 

Antes de falecer, nas portas de Pádua, Santo Antônio 

diz: “ó Virgem gloriosa que estais acima das 

estrelas”. E completou, “estou vendo o meu 

Senhor”. Em seguida, faleceu.

Os meninos da cidade logo saíram a dar a notícia:

o Santo morreu! E em Lisboa, sua cidade de origem, 

os sinos das igrejas começaram a repicar sozinhos e 

só depois o povo soube da morte do Santo.
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Localizada sobre o altar do Santuário Santo 
Antônio, a pintura da glorificação do frade que 
morreu em Pádua traz belos elementos: na cena 
estão presentes o Espírito Santo, Jesus Cristo e 
Maria Santíssima. O santo é ladeado por anjos e 
recebe a graça que brota da Santíssima Trindade. 
Havia onze anos que Antônio tinha vestido o hábito 
franciscano quando o céu coroou de glória e honra 
sua fecunda missão. Sua língua, que converteu 
milhares de pecadores e reuniu em torno dele os 
peixes, ficou incorrupta. 

Em presença de fato tão extraordinário, São 
Boaventura, não podendo conter a emoção, disse 
"Ó língua bendita, que não cessastes de louvar a 
Deus e que o fizestes louvar por um número 
infinito de almas, vê-se agora quanto sois preciosa 
diante de Deus!" O processo de canonização de 
Santo Antônio foi o mais rápido da história da 
Igreja. Foi declarado santo pelo Papa Gregório IX, 
em 30 de maio de 1232, menos de um ano após sua 
morte. Em 1946, recebeu o título de Doutor da 
Igreja, pelo papa Pio XII.
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Equipe 142  Festa de

Bispo Diocesano de Caxias do Sul

┼ José Gislon, OFMcap

Padres do Santuário Santo Antônio

Ricardo Fontana

Luís Carlos Conci

João Corbellini

Júlio Antônio Giordani

Irmãs do Santuário Santo Antônio

Lídia Villani

Vilma Tereza Rech

Vanda Terezinha Bisato

Festeiros

Andrey Arcari e Monaliza F. Salvador Arcari

Celso Centenaro e Simone Dall’Osbel Centenaro 

César Anderle e Simone Ribeiro Anderle 

Euclides Penso e Stela Penso 

Leandro Moro e Carla Zortea

Valdir Piva e Liane Rostirola Piva 

Festeiros Jovens

Herson Baldissera e Denise Baldissera

Luana Maria Formentini Petroli

Maicon Raffainer

Maikel Kunzler e Noeli Dalla Giacomassa
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É preciso saber agradecer, reconhecer que 
tudo que buscamos foi graças a Deus e ao 
empenho de pessoas. 

Obrigado às empresas apoiadoras de todos 
os nossos eventos e que seguem na 
caminhada junto conosco, assim como toda 
a comunidade que nos apoia como uma 
família. 

Que Santo Antônio acolha a oferta de cada 
um e interceda junto a Deus por quem 
precisar de auxílio, luz, inspiração e graça.

Agradecimento
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SOLUÇÕES ELÉTRIR CAS
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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.

Todos os males humanos
Se moderam, se retiram,
Digam-no aqueles que o viram,
E digam-no os paduanos.

Recupera-se o perdido,
Rompe-se a dura prisão
E no auge do furacão
Cede o mar embravecido.

Responsório de
Pela sua intercessão
Foge a peste, o erro, a morte,
O fraco torna-se forte
E torna-se o enfermo são.

Recupera-se o perdido,
Rompe-se a dura prisão
E no auge do furacão
Cede o mar embravecido.

Glória ao Pai, e ao Filho
e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, 
agora e sempre. Amém.

Rogai por nós, bem-aventurado 
Santo Antônio:
Para que sejamos dignos das 
promessas de Cristo.
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Oração de

O Dio, Padre buono e misericordioso, che hai 
scelto Santo Antonio come testimone del 
Vangelo e messaggero di pace in mezzo al tuo 
popolo, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo 
per sua intercessione.

Santifica ogni famiglia, aiutala a crescere 
nella fede; conserva in essa I’unità, la pace, la 
serenità. Benedici i nostri figli, proteggi i 
giovani.

Soccorri quanti sono provati dalla malattia, 
dalla sofferenza e dalla solitudine. 

Sostienici nelle fatiche d'ogni giorno, 
donandoci il tuo amore.

Per Cristo nostro Signore, Amen. 

Acolhe, ó Santo Antônio, a oração que te 
dirigimos por nossa família e por todos os teus 
devotos espalhados pelo mundo inteiro.

Intercede por cada um de nós e derrama as 
bênçãos celestes sobre o nosso trabalho. 

Vem em socorro de nossa fraqueza, afastando as 
doenças e os perigos da alma e do corpo. 

Na hora da dor e da provação permitida por Deus, 
ajuda-nos a permanecermos fortes na fé Cristã. 

Obtém do Senhor para nós a bondade de coração, 
em continuação à sua grande compaixão para 
com os pobres e sofredores. 

Ouve, ó grande Santo, os nossos desejos e 
responde à confiança que depositamos em tua 
maravilhosa intercessão, junto ao Senhor Jesus 
Cristo. 

Assim seja!

Santo Antônio, rogai por nós!

Oração em italiano.
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https://www.paroquiasantoantoniobg.com.br/



