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“Senhor, com Santo Antônio,
eis-me aqui, envia-me”!

(cf. Is 6,8) 

143ª Festa de
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“Senhor, com Santo Antônio, eis-me aqui, envia-me”! 
(cf. Is 6,8) é o lema não somente da 143ª Festa de Santo 
Antônio, mas também que irá nortear todas as ações da 
Paróquia Santo Antônio ao longo do ano de 2021. É claro 
que os festejos do nosso Padroeiro são momentos 
especiais para manifestarmos a fé no Pai que enviou seu 
Filho, Palavra viva, pela ação e força do Espírito Santo. E 
nosso querido Santo Antônio era um apaixonado por 
Deus, tanto que vivia sua missão olhando para aqueles 
que mais sofriam como rosto de Cristo no seu cotidiano.
A pandemia nos fez refletir e aprender que a missão de 
evangelizar está em todos os lugares e, muitas vezes, 
também em nossas famílias. Por isso, inspirados pelo 
livro do profeta Isaías, queremos pedir a intercessão de 
Santo Antônio para não termos medo de dar nosso 
“sim” ao Senhor, em todos os ambientes onde somos 
chamados a dar testemunho Dele, seja na comunidade 
de fé e também nas redes sociais.
Com os olhos voltados para Santo Antônio, que nos 
conduz a Jesus Cristo, queremos celebrar a vida, rezar 
pela missão de evangelizar da Igreja, povo de Deus, 
chamada a ser Casa do Pão, da Palavra, da Caridade e 
da Ação Missionária e pedir as bênçãos de Deus sobre a 
nossa querida Bento Gonçalves!

Santo Antônio de Pádua, de Lisboa, de Bento Gonçalves 
e do mundo inteiro, rogai por nós!

Pe. Ricardo Fontana | Pároco
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Eis-me aqui,
envia-me!

É com imensa satisfação e com muita 
alegria no coração que nos unimos para 
celebrar as festividades do nosso querido 
padroeiro, Santo Antônio.

Compartilhamos com muito carinho a 
programação da 143ª Festa de Santo 
Antônio, preparada com empenho e 
dedicação. Sugerimos utilizar este material 
para acompanhar as missas da Trezena.

Tenham uma ótima leitura!



Hino da Festa
Eis-me aqui Senhor! 
Eis-me aqui Senhor!

Pra fazer tua vontade
Pra viver no teu amor
Pra fazer tua vontade 
Pra viver no teu amor
Eis-me aqui Senhor!

O Senhor é o pastor que me conduz
Por caminhos nunca vistos me enviou
Sou chamado a ser fermento sal e luz

E por isso respondi: aqui estou!

(Refrão)

Ele pôs em minha boca uma canção
Me ungiu como profeta e trovador
Da história e da vida do meu povo

E por isso respondi: aqui estou!

(Refrão)

Ponho a minha confiança no Senhor
Da esperança sou chamado a ser sinal
Seu ouvido se inclinou ao meu clamor

E por isso respondi: aqui estou!

Nome: Eis-me aqui, Senhor
Letra: Dom Pedro Guimarães

Música: Frei Fabreti
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Programação Religiosa

Missa com Bênção da Saúde
Dia: 30/05/2021 (domingo)
Horário: 15h
Local: Santuário Santo Antônio

Trezena de Santo Antônio
De 31/05 a 12/06/2021
Horário: 18h
Local: Santuário Santo Antônio

Dia Festivo de Santo Antônio
Dia: 13/06/2021 (domingo)
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 2022 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 
aos decretos e bandeiras vigentes, a programação da 143ª Festa 
poderá sofrer alterações.  



Programação

Evento online de apresentação da campanha e 
programação para a Imprensa

Dia: 24/03/2021 (quarta-feira)

Horário: 17h

Entrega do Troféu “Tonito”

Dia: 31/05/2021 (segunda-feira | 1º Dia da Trezena)

Horário: 18h

Local: Santuário Santo Antônio

Concurso Fotográfico de Santo Antônio

Inscrições: 13/05 e 13/07/2021

Drive-Thru do Codeguim

Dia: 28/05/2021 (sexta-feira)

Horário: 19h30min

Local: Salão Paroquial
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Social

Drive-Thru do Almoço Festivo 

Dia: 13/06/2021 (domingo)

Horário: 12h

Local: Salão Paroquial

Sorteio da Ação entre Amigos

Dia: 16/10/2021 (sábado)

Adquira seus números na Paróquia Santo Antônio

ou com os festeiros 2021.

O sorteio será através da Loteria Federal.

Entrega dos prêmios da Ação entre Amigos

Dia: 30/10/2021 (sábado)

Horário: 10h

Local: Santuário Santo Antônio
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Dia 10/04/2021 (sábado)
16h30min | Sagrado Coração de Jesus | Paim
19h30min | N. Sra. do Carmo | Borgo

Dia 11/04/2021 (domingo)
09h | Jesus Bom Pastor | Cruzeiro
10h30min | São Miguel

Dia 16/04/2021 (sexta-feira)
19h30min | Santa Paulina | Vista Alegre

Dia 17/04/2021 (sábado)
15h | N. Sra. de Lourdes | Gruta
16h30 | Presídio Estadual de Bento Gonçalves
17h | Imaculada Conceição | Barracão

Dia 23/04/2021 (sexta-feira)
19h30min | Divino Espírito Santo | Buratti

Dia 24/04/2021 (sábado)
17h | N. Sra. Medianeira
18h30min | N. Sra. das Graças | Eucaliptos

Visitas do
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Dia 25/04/2021 (domingo)
10h | Santo Antoninho
15h | Santíssima Trindade | Zemith

Dia 28/04/2021 (quarta-feira)
20h | São Pedro | Caminhos de Pedra

Dia 01/05/2021 (sábado)
17h | Santa Maria Goretti
18h30min | São Paulo Apóstolo | Tancredo

Dia 02/05/2021 (domingo)
09h | N. Sra. do Rosário | Progresso II

Dia 03/05/2021 (segunda-feira)
08h | Recepção de Santo Antônio no Hospital 
Tacchini

Dia 05/05/2021 (quarta-feira)
19h | São Francisco de Assis | São Francisco

Dia 08/05/2021 (sábado)
17h | Santa Lúcia | Progresso

Padroeiro
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Dia 09/05/2021 (domingo)
09h | N. Sra. da Saúde | Vinhedos

Dia 11/05/2021 (terça-feira)
14h | APAE

Dia 12/05/2021 (quarta-feira)
19h30min | N. Sra. Aparecida | Conceição

Dia 15/05/2021 (sábado)
19h30min | N. Sra. de Fátima | Cohab

Dia 16/05/2021 (domingo)
10h | São José Operário | Fenavinho
19h | Santa Catarina | Licorsul

Dia 19/05/2021 (quarta-feira)
15h | Lar do Ancião

Dia 21/05/2021 (sexta-feira)
19h30min | São Pedro | Salgado
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Dia 22/05/2021 (sábado)
16h | Santuário N. Sra. do Rosário de Pompeia | 
Pinto Bandeira

Dia 23/05/2021 (domingo)
08h30min | Paróquia N. Sra. do Rosário | Faria Lemos
19h | Paróquia São Roque

Dia 25/05/2021 (terça-feira)
19h30min | São Cristóvão | Vila Nova I

Dia 26/05/2021 (quarta-feira)
19h30min | N. Sra. de Caravaggio | Vila Nova II

Dia 27/05/2021 (quinta-feira)
17h | Despedida de Santo Antônio no Hospital 
Tacchini

Dia 30/05/2021 (domingo)
18h | Paróquia Cristo Rei

Dia 06/06/2021 (domingo)
11h | Santuário N. Sra. de Caravaggio | Farroupilha 13

Padroeiro



Acompanhe a Santa Missa da Trezena de Santo Antônio. 
A celebração será transmitida pelo Facebook, YouTube e 
Instagram - @ParoquiaSantoAntonioBG

Trezena de
Santo Antônio

14

Aponte a câmera do seu celular para 
este QR Code e reze com nossos 
padres, pedindo a intercessão e 
bênção de Santo Antônio.
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Dia 31/05/2021 
(segunda-feira)

 1º Dia
Santo Antônio

Mestre do Evangelho

Palavra de Deus: “Não só de pão vive o homem, mas de 
toda a palavra que sai da boca de Deus” (Mt 4,4).

Palavra de Santo Antônio: “São os pobres, os simples, 
os humildes, que têm fome e sede da palavra da Vida”.

Oração: Senhor, a vossa palavra é o alimento de nosso 
espírito e a luz em nosso caminho. Abre 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 que consigamos 
orientar nossa vida pessoal, familiar e comunitária com 
a verdade libertadora de vossa palavra. Amém!

Pai-nosso… Ave-maria… Glória ao Pai…

Convidados: Curso de Liderança Juvenil 
(CLJ), Pastoral Catequética (Catequistas e 
Catequizandos), Acólitos e Coroinhas, 
Serviço de Animação Vocacional (SAV) e 
Seminaristas Diocesanos.



Dia 01/06/2021 
(terça-feira)

2º Dia
Santo Antônio

Mestre da Oração
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Palavra de Deus: “Tudo o que pedirdes com fé na 
oração, vós alcançareis” (Mt 21,22).

Palavra de Santo Antônio: “A pessoa reza quando 
adere a Deus no amor e, em certo sentido, fala com 
Deus de maneira familiar e devota”.

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…

Convidados: Comunidade Centro, Capela 
São Francisco de Assis e Curso de Teologia 
e Bíblia.
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Dia 02/06/2021 
(quarta-feira)

 3º Dia
Santo Antônio

Mestre da Verdade

Palavra de Deus: “Aquele que pratica a verdade, vem 
para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são 
feitas em Deus” (Jo 3,21).

Palavra de Santo Antônio: “A verdade convence e 
nossa linguagem é penetrante quando é nosso agir que 
fala”.

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…

Convidados: Comunidades São Cristóvão, 
Santa Paulina e São José Operário, Terço 
dos Homes e Cenáculo.



Dia 03/06/2021 
(quinta-feira)

4º Dia
Santo Antônio
Modelo de Fé
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Palavra de Deus: Os apóstolos disseram ao Senhor: 
“Aumenta-nos a fé!” Disse o Senhor: “Se tiverdes fé 
como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: 
Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos 
obedecerá” (Lc 17,5-6).
Palavra de Santo Antônio: “Para o cristão, crer em 
Deus não significa tanto acreditar que Ele é verdadeiro e 
fiel; significa sim acreditar amando”.
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…

Convidados: Comunidades Santa Catarina, 
Santa Lúcia, São Paulo Apóstolo e Pastoral 
do Batismo.
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Dia 04/06/2021 
(sexta-feira)

 5º Dia
Santo Antônio

Modelo de Esperança

Palavra de Deus: “A tribulação produz a paciência, a 
paciência prova a fidelidade e a fidelidade comprovada 
produz a esperança. E a esperança não decepciona” (Rm 
5, 4-5).
Palavra de Santo Antônio: “A esperança é a expectativa 
dos bens futuros… Ao desesperado falta a coragem para 
progredir”.
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…

Convidados: Comunidades Santa Maria 
Goretti, São Pedro e Santo Antoninho e 
Cooperadores Paulinos de Jesus Bom 
Pastor.



Dia 05/06/2021
(sábado)

6º Dia
Santo Antônio

Modelo de Amor
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Palavra de Deus: “O meu mandamento é este: amai-vos 
uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe 
maior amor do que dar a vida pelos amigos” (Jo 15,13).

Palavra de Santo Antônio: “Existe um só amor para 
com Deus e para com o próximo. Este é o Espírito Santo, 
porque Deus é Amor”.

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…

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



21

Dia 06/06/2021 
(domingo)

 7º Dia
Santo Antônio
e Jesus Cristo

Palavra de Deus: “Jesus Cristo é sempre e o mesmo: 
ontem, hoje e por toda a eternidade. Não vos deixeis 
desviar por doutrinas estranhas” (Hb 13, 8-9).

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

Oração: Senhor, vós revelastes o vosso amor, vossa 
bondade, vosso perdão e vossa imagem em Cristo 
Jesus. Fazei 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 António, fazei que 
nossa fé seja sempre mais viva e nossa missão sempre 
mais corajosa e fiel. Amém!

Pai-nosso… Ave-maria… Glória ao Pai…

Convidados: Ministros da Comunhão 
Eucarística, da Palavra e da Esperança.



Dia 07/06/2021 
(segunda-feira)

8º Dia
Santo Antônio

e o Espírito Santo
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Palavra de Deus: “O Espírito Santo, que o Pai vai enviar 
em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos 
lembrará tudo o que eu vos disse” (Jo 14,26).

Palavra de Santo Antônio: “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”.

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…

Convidados: Comunidades Divino Espírito 
Santo, Santíssima Trindade, Jesus Bom 
Pastor e São Miguel e Pastoral Familiar.
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Dia 08/06/2021 
(terça-feira)

 9º Dia
Santo Antônio

e Maria

Palavra de Deus: “Maria, Tu és feliz porque acreditaste, 
pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor 
te foram ditas” (Lc 1,45).
Palavra de Santo Antônio:  “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”.
Oração (escrita por Santo Antônio): 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-os 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…

Convidados: Comunidades N. Sra. de 
Caravaggio, N. Sra. de Lourdes, N. Sra. de 
Fátima, N. Sra. da Saúde e N. Sra. 
Aparecida e Grupo Caminhando com 
Maria.



Dia 09/06/2021 
(quarta-feira)

10º Dia
Santo Antônio
e a Eucaristia
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Palavra de Deus: “Eu sou o pão da vida: aquele que vem 
a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais 
terá sede” (Jo 6,35).

Palavra de Santo Antônio: “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”.

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…

Convidados: Renovação Carismática 
Católica (RCC - Grupos de Oração), 
Movimento de Cursilho de Cristandade 
(MCC) e Emaús.
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Dia 10/06/2021 
(quinta-feira)

 11º Dia
Santo Antônio

e a Cruz

Palavra de Deus: “Quem não toma a sua cruz e não me 
segue não é digno de mim” (Mt 10,38).

Palavra de Santo Antônio: “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”.

Oração: Senhor, o vosso amor se manifesta de infinitos 
modos, mas o maior gesto de amor ficou selado na Cruz 
redentora de vosso Pilho. “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…

Convidados: Pastoral Carcerária, Pastoral 
da Pessoa Idosa, Pactore, Zeladoras de 
Capelinhas e Coletores de Ofertas.



Dia 11/06/2021 
(sexta-feira)

12º Dia
Santo Antônio

e a Missão
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Palavra de Deus: "Vós sois o sal da terra… Vós sois a luz 
do mundo… Que a vossa luz brilhe diante dos homens 
para que eles vejam as boas obras e louvem o Pai que 
está no céu” (Mt 5, 13-16).
Palavra de Santo Antônio: “O fiel Cristão, iluminado 
pelo resplendor de Cristo, deve emitir centelhas de 
palavras e exemplos para, com eles, inflamar o próximo”.
Oração: Senhor, vós nos criastes sem nós, mas sem nós 
não nos salvareis. Como aconteceu com Santo Antônio, 
fazei que entendamos a nossa missão neste mundo, 
junto a nossa família e a nossa comunidade. Que 
ninguém de nós passe por este mundo na indiferença e 
na omissão. Com vossa ajuda e a proteção de Santo 
António 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…

Convidados: Comunidade Sagrado Coração 
de Jesus e Casa Pão dos Pobres (Sociedade 
Beneficente Santo Antônio, Atendimento 
aos Migrantes, Confecção das Fraldas, 
Bazar Santo Antônio e Pastoral da Saúde).
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Dia 12/06/2021
(sábado)

 13º Dia
Santo Antônio
e a Eternidade

Palavra de Deus: “Não se perturbe o vosso coração. 
Credes em Deus; crede também em mim. Na casa de 
meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos 
teria dito; pois eu vou preparar-vos um lugar” (Jo 14, 1-2).
Palavra de Santo Antônio:“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”.
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 a 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…
Convidados: Comunidades N. Sra. do Carmo, 
N. Sra. Medianeira, N. Sra. do Rosário, N. Sra. 
das Graças e Imaculada Conceição e Pastoral 
da Dignidade da Mulher.



Dia Festivo
de Santo Antônio
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Dia 13/06/2021 - (domingo)
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Marcos 4,26-34
Naquele tempo: Jesus disse à multidão: “O Reino de 
Deus é como quando alguém espalha a semente na 
terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai 
germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso 
acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto: primeiro 
aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os 
grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão 
maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da 
colheita chegou”. E Jesus continuou: “Com que mais 
poderemos comparar o Reino de Deus? Que parábola 
usaremos para representá-lo? O Reino de Deus é como 
um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a 
menor de todas as sementes da terra. Quando é 
semeado, cresce e se torna maior do que todas as 
hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os 
pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra”. Jesus 
anunciava a Palavra usando muitas 
parábolas como estas, conforme eles 
podiam compreender. E só lhes falava 
por meio de parábolas, mas, quando 
estava sozinho com os discípulos, 
explicava tudo. Palavra da Salvação.



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.

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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Breve Biografia de

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 

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.
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Equipe 143ª Festa

Bispo Diocesano de Caxias do Sul

┼ José Gislon, OFMcap

Padres da Paróquia Santo Antônio

Ricardo Fontana

João Roberto Masiero

Júlio Antônio Giordani

Lucivan Francieski

Luís Carlos Conci

Irmãs da Paróquia Santo Antônio

Lídia Villani

Vanda Terezinha Bisato

Verginia Fabbro
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Festeiros

Antenor Ferrari e Márcia Ferrari

Francisco Chies Acosta e Ivanir Raymondi Acosta

Guilherme José Garavaglia e Adriana Inês Martini 

Garavaglia

José Carraro e Juliane Carraro

Marcos Fracalossi e Raquel Rossatto

Ronaldo José Ancezki e Flávia Gallon Ancezki

Festeiros Jovens

Pedro Zanotto e Caroline Zen Cainelli

Luana Carraro

Luana Robetti

Tiago Antônio Zilio

Vinicius Rosalen
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Gratidão, primeiramente a Deus por nos 
conceder a graça de realizar esse evento com 
tanto carinho. Queremos agradecer o empenho 
de cada pessoa que dedicou seu tempo e 
energia para realização da 143ª Festa de Santo 
Antônio.

Obrigado às empresas apoiadoras que seguem 
na caminhada junto conosco, assim como toda 
a comunidade que nos apoia como uma família. 

Que Santo Antônio possa acolher nossas preces 
e interceder junto a Deus por quem mais precisa 
de apoio, inspiração e luz.

Agradecimento
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O Dio, Padre buono e misericordioso, che hai 

scelto Sant’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. 

Oração em italiano.
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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!
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