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APRESENTAÇÃO

Santo Antônio, uma das figuras mais queridas do 
povo cristão, nos traz com seu exemplo mais 

do que as palavras, o estímulo de vivermos a nossa 
vocação cristã de discípulos e missionários de Jesus, 
na realidade em que cada um de nós atua.
Que ele, homem de Justiça e de Paz, nos traga a 
justiça que vem de Deus, que é amor transfigurando 
a realidade de violência e desamor presente nos 
nossos dias.
Antônio é Santo da Família: que casa as pessoas 
solteiras com vocação para o matrimônio. É o 
Santo da Solidariedade: que distribui pão e sopa 
aos necessitados. É o Santo das Coisas Perdidas: 
proporciona ao fiel o seu reencontro com a fé, com 
a esperança, com o amor e com a vida nova em 
Deus. Santo Antônio de Pádua também ajuda a achar 
objetos perdidos.

Pe. Bomfim

Senador Canedo – Goiás
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I PARTE
A TREZENA EM HONRA A SANTO ANTÔNIO
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PRIMEIRA TERÇA-FEIRA

D – Deus vinde em nosso auxílio.
T – Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
T – Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

HINO

D – Ó Jesus Cristo!
Alegria e luz da glória eterna do Pai
Altíssimo e Santíssimo!

T – Sim, vós sois digno de ser louvado
Em todo o tempo por vozes santas,
Filho de Deus que dais vida:
Todo o universo vos glorifica.

D – Ó Jesus Cristo!
Alegria e luz
Da glória eterna do Pai
Altíssimo e Santíssimo!

SALMODIA

Sl 118,1-8

ANT. Feliz o homem que segue o caminho do Senhor.

D – Felizes e irrepreensíveis em seus caminhos, os que andam na 
lei do Senhor.
T – Felizes aqueles que guardam sua aliança e o procuram de 
todo o coração;
D – E sem cometer mal algum, seguem seus caminhos. Quanto a vós, 
promulgai vossos preceitos para que sejam inteiramente observados.
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T – Possa meus caminhos definir-se no cumprimento de vossa 
vontade:
D – Então não serei confundido ao considerar todos os vossos 
mandamentos.
T – Graças vos darei de coração sincero por aprender vossas 
justas decisões.
D – Quero observar vossos preceitos: não me deixeis desamparado!
T – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo;
D – Como era no princípio, agora e sempre. Amém!

ANT. Feliz o homem que segue o caminho do Senhor.

A PALAVRA DE DEUS
Vede que grande amor nos testemunhou o Pai: somos chamados 
filhos de Deus, e realmente o somos. Caríssimos, desde agora somos 
filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos. Sabemos, 
porém, que quando isto se manifestar seremos semelhantes a ele, 
porque o veremos como ele é. (1 Jo 3,1-2).

D – Felizes os pobres em espírito.
T – Porque deles é o Reino dos Céus.

LEITURA HAGIOGRÁFICA
Lisboa 15 de agosto de 1195. É o auspicioso dia do nascimento 
de Santo Antônio. Oito dias depois o menino é levado a pia 
batismal recebendo o nome de Fernando. Deus preveniu a 
criança com magníficas bênçãos. Já adolescente transcorre seus 
dias no colégio dos Cônegos na Catedral. Aos 15 anos de idade 
Fernando resolve ser religioso. Dirige-se ao Convento São 
Vicente de Fora, em Lisboa. Com muita alegria é recebido pelos 
Padres Agostinianos. Após um ano os Superiores acharam-
no digno de fazer a profissão solene, em virtude da qual se 
consagrava a Deus no estado religioso. Transferido mais tarde 
para o convento de Santa Cruz de Coimbra, completa seus 
estudos. Aí, provavelmente, também, se ordena sacerdote do 
Altíssimo pelo ano de 1219.
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RESPONSO DE SANTO ANTÔNIO

D – Saiba quem busca milagres,
que aos enfermos sara Santo Antônio,
afugenta o erro, a morte,
a calamidade e o demônio.
T – Prisões e mares lhe cedem,
saúde e coisas perdidas
são aos jovens e velhos
por ele restituídas.
D – Necessidades, perigos
faz cessar entre os humanos.
Diga quem o experimentou
e, mormente os paduanos.
T – Prisões e mares lhe cedem,
saúde e coisas perdidas
são aos jovens e velhos
por ele restituídas.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito
Santo.
T – Prisões e mares lhe cedem,
saúde e coisas perdidas
são aos jovens e velhos
por ele restituídas.

INTERCESSÃO

D – Supliquemos humildemente que o Pai todo-poderoso
ouça, por intercessão de Santo Antônio, nossos pedidos e digamos:
T – Ponde em nós, Senhor, o vosso Espírito.
L – Rei e Mestre das nações vinde em socorro dos
povos e daqueles que os governam; sejam eles
fiéis à vossa lei e procurem o bem na concórdia.
T – Ponde em nós, Senhor, o vosso Espírito.
L – Concedei aos jovens a realização de suas justas
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esperanças; que eles saibam reconhecer, em suas
vidas, o vosso apelo.
T – Ponde em nós, Senhor, o vosso Espírito.
L – Fazei que as crianças cresçam até a plena
maturidade; encontrem-nas em seus educadores
o amor e a perseverança.
T – Ponde em nós, Senhor, o vosso Espírito.
L – Ensinai-nos, Senhor, a amar os nossos inimigos;
a lhes fazer o bem de todo o nosso coração.
T – Ponde em nós, Senhor, o vosso Espírito.
L – Que os mortos sejam acolhidos em vosso Reino
Eterno; onde esperamos reinar um dia convosco.
T – Ponde em nós, Senhor, o vosso Espírito.

PAI NOSSO...

D – Ó Deus, nós vos suplicamos que a lembrança de Santo 
Antônio, vosso confessor e doutor, alegre vossa Igreja, para 
que, fortalecida com os espirituais auxílios, mereça gozar as 
felicidades eternas.
Amém.

Santo Antônio de Pádua,
rogai por nós.

BÊNÇÃO

Eis aqui a Cruz do Senhor,
afastai-vos inimigos da minha salvação.
Venceu o Leão da tribo de Judá,
Raiz de Davi. Aleluia!
Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

CANTO: Glorioso Santo Antônio Pág. 53
NOTA: (Leão de Judá e Raiz de Davi são denominações 
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escriturais, com que os profetas designavam o Messias, isto é, 
Jesus Cristo).

SEGUNDA TERÇA-FEIRA

D – Deus vinde em nosso auxílio.
T – Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
T – Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

HINO Pág. 8

SALMODIA

Sl 117

ANT. Eis o dia que o Senhor fez, aleluia!
 
D – Dai graças ao Senhor, pois ele é bom, porque
Eterno é seu amor.
T – A casa de Israel pode dizê-lo: eterno é seu amor.
D – A casa de Aarão pode dizê-lo: eterno é seu amor.
T – Os que adoram o Senhor dirão: eterno é seu amor.
D – Em minha angústia clamei ao Senhor, ele me
atendeu e libertou.
T – O Senhor está comigo: nada temo. Que mal me
poderão fazer?
D – O Senhor é meu auxílio entre todos, confusos
verei meus inimigos.
T – Melhor é buscar refúgio no Senhor, do que contar
com os poderosos. Deus é minha força e meu canto;
ele se fez meu salvador.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo;
T – Como era no princípio, agora e sempre. Amém!
ANT. Eis o dia que o Senhor fez, aleluia!
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A PALAVRA DE DEUS
Nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e
nele acreditamos. Deus é amor e quem permanece
no amor, permanece em Deus; e Deus permanece
nele. (1 Jo 4,16)

D – Felizes os mansos.
T – Porque possuirão a terra.

LEITURA HAGIOGRÁFICA
Entre os fundadores de ordens religiosas na Idade Média, São 
Francisco foi o primeiro a reiniciar as missões entre os Sarracenos 
e outros infiéis. Ele mesmo pregou ao Sultão do Egito, desejoso 
de receber a coroa do martírio. Não foi esta a vontade de Deus, 
mas em compensação receberam-na outros cinco e o seu martírio 
foi motivo decisivo para que o Cônego Fernando resolvesse ser 
franciscano. As preciosas relíquias foram levadas por uns dias 
também à igreja do convento de Santa Cruz de Coimbra. O 
religioso Fernando pôde contemplar os corpos dos cinco frades 
terrivelmente martirizados pela fé. Com vivo desejo de sacrificar 
também a vida por Jesus Cristo, e ansioso pela palma do martírio, 
pede para ser admitido na Ordem Franciscana. Na ocasião de 
vestir o hábito franciscano tomou o nome de Antônio. E após uns 
meses de duro tirocínio de humilde submissão e na observância 
rigorosa da Regra, professa e consegue ser enviado para a terra 
de missão. Mal pôs os pés em terras de Marrocos, caiu doente, 
fortes febres o prostraram. Embarca de volta a Portugal. Durante 
a travessia, fortíssima tempestade desgoverna o navio e em lugar 
de alcançar a costa de Portugal, aproou na Sicília, na Itália.

RESPONSO DE SANTO ANTÔNIO Pág. 10

INTERCESSÃO

D – Supliquemos humildemente que o Pai todo-poderoso,
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pela intercessão de Santo Antônio, ouça nossos pedidos e 
digamos:
T – Venha a nós o vosso Reino, Senhor.
L – Fortalecei na fé o Papa e todos os Bispos,
- concedei-lhes a unidade, a caridade e a paz.
T – Venha a nós o vosso Reino, Senhor.
L – Que os cristãos sejam mais intimamente unidos
ao seu Chefe divino, - e o testemunho de suas vidas
proclame a vinda de vosso Reino.
T – Venha a nós o vosso Reino, Senhor.
L – Concedei a paz ao mundo inteiro, - reinem
por toda a parte a justiça e a tranquilidade.
T – Venha a nós o vosso Reino, Senhor.
L – A todos os povos concedei a ressurreição final,
- de que nos destes a promessa no Cristo Jesus.
T – Venha a nós o vosso Reino, Senhor.

PAI NOSSO...

D – Ó Deus, nós vos suplicamos que a lembrança de Santo 
Antônio, vosso confessor e doutor, alegre vossa Igreja, para 
que, fortalecida com os espirituais auxílios, mereça gozar as 
felicidades eternas.
Amém.

Santo Antônio, dileto do Menino Jesus,
rogai por nós.
Santo Antônio, Servo da Mãe Imaculada,
rogai por nós.
Santo Antônio, Filho mimoso de São
Francisco,
rogai por nós.

BÊNÇÃO

Eis aqui a Cruz do Senhor,
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afastai-vos inimigos da minha salvação.
Venceu o Leão da tribo de Judá,
Raiz de Davi. Aleluia
Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

CANTO: Glorioso Santo Antônio Pág. 53

TERCEIRA TERÇA-FEIRA

D – Deus vinde em nosso auxílio.
T – Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
T – Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

HINO Pág. 8

SALMODIA

Sl 14

ANT. Alegrem-se os corações que buscam a Deus.
 
D – Quem será recebido, Senhor, em vossa casa;
em vossa montanha santa, quem habitará?
T – Aquele que na perfeição caminha e pratica a
justiça, que diz a verdade segundo o seu coração;
D – Que põe um freio em sua língua e não faz mal
ao seu irmão, nem insulta o seu próximo.
T – A seus olhos o ímpio é desprezível, mas honra
aqueles que temem ao Senhor.
D – E, se jurou, atrás não volta, mesmo em prejuízo seu.
T – Não empresta seu dinheiro com usura, nem
aceita suborno contra o inocente. 
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D – Aquele que assim fizer, jamais vacilará.
T – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo;
D – Como era no princípio, agora e sempre. Amém!

ANT. Alegrem-se os corações que buscam a Deus.

A PALAVRA DE DEUS
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das 
misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos conforta 
em todas as nossas tribulações, para que, pela consolação que 
nós mesmos recebemos de Deus, possamos também consolar os 
outros em todas as suas aflições. (2 Cor 1,3-4)

D – Felizes os que choram.
T – Porque serão consolados.

LEITURA HAGIOGRÁFICA
Para o dia 29 de maio de 1221 estava convocado em Assis o 
Capítulo Geral da Ordem Franciscana, que o próprio São 
Francisco ia presidir. A este Capítulo, pois, quis comparecer 
Santo Antônio para se edificar com o fervor de tantos confrades e 
para pessoalmente conhecer o fundador da Ordem, São Francisco. 
Chegou à grande assembleia como um desconhecido. O seu 
aspecto, mal restaurado o corpo das fadigas extenuantes que 
sofreu, fez com que lhe dessem pouca importância. Também nisto 
via o Santo a vontade de Deus, cujos desígnios imperscrutáveis 
já havia experimentado. Na assembleia capitular, celebrada em 
Assis por São Francisco, Santo Antônio não se salientou; tão 
grande foi a sua reserva que na distribuição dos frades para os 
conventos e casas, nenhum superior o pediu para sua comunidade. 
Ficou como que isolado... até que Frei Graciano, superior do 
eremitério de Monte Paulo, sabendo que era sacerdote, o levou 
consigo para que celebrasse a Missa para os frades do Convento.

RESPONSO DE SANTO ANTÔNIO Pág. 10
INTERCESSÃO
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D – Peçamos humildemente ao Pai todo-poderoso, pela intercessão 
de Santo Antônio, que ouça as nossas súplicas, dizendo-lhe:
T – Abençoai, Senhor, o vosso povo.
L – Salvai vosso povo, Senhor, e abençoai a vossa herança.
T – Abençoai, Senhor, o vosso povo.
L – Consagrai na unidade todos aqueles que trazem o nome de 
cristão; a fim de que o mundo creia naquele que enviastes.
T – Abençoai, Senhor, o vosso povo.
L – Vossa graça se expande sobre nossos pais e nossos amigos: 
que eles encontrem em vós a sua verdadeira felicidade.
T – Abençoai, Senhor, o vosso povo.
L – Manifestai o vosso amor aos agonizantes: que seus olhos 
descubram a vossa salvação.
T – Abençoai, Senhor, o vosso povo.
L – Revelai vossa misericórdia a todos aqueles que morreram: 
acolhei-os em vosso repouso eterno.
T – Abençoai, Senhor, o vosso povo.

PAI NOSSO...

D – Ó Deus, nós vos suplicamos que a lembrança de Santo 
Antônio, vosso confessor e doutor, alegre vossa Igreja, para 
que, fortalecida com os espirituais auxílios, mereça gozar as 
felicidades eternas.
Amém.

Santo Antônio, homem de santa oração,
rogai por nós.
Santo Antônio, amigo da pobreza,
rogai por nós.
Santo Antônio, lírio de castidade,
rogai por nós.

BÊNÇÃO

Eis aqui a Cruz do Senhor,
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afastai-vos inimigos da minha salvação.
Venceu o Leão da tribo de Judá,
Raiz de Davi. Aleluia!
Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

CANTO: Glorioso Santo Antônio Pág. 53

QUARTA TERÇA-FEIRA

D – Deus vinde em nosso auxílio.
T – Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
T – Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

HINO Pág. 8

SALMODIA

Sl 118,33-40

ANT. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossa lei.
 
D – Ensina-me, Senhor, no caminho dos vossos preceitos:
quero guardá-los até o fim.
T – Dai-me entendimento para observar a vossa
Lei e guardá-la de todo o coração.
D – Guiai-me no caminho de vossos
mandamentos, pois é neles que encontro alegria.
T – Inclinai meu coração para a vossa aliança e
nunca para o desejo de lucro.
D – Desviai meus olhos das coisas vãs:
sobre vossos caminhos fazei-me reviver.
T – Cumpri a promessa feita a vosso servo, que se
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dirige àqueles que vos temem. 
D – Afastai o insulto que me amedronta, pois
vossos julgamentos são bons.
T – Vede como desejei vossos preceitos, por vossa
justiça, fazei-me viver.  
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo;
T – Como era no princípio, agora e sempre.
Amém!  

ANT. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossa lei.

A PALAVRA DE DEUS
Se alguém não quiser trabalhar, também não deve comer. 
Entretanto, ouvimos dizer que alguns dentre vós viveis em 
ociosidade: sem fazer trabalho algum, ocupam-se em futilidades. 
A estes ordenamos e exortamos encarecidamente, no Senhor 
Jesus Cristo, a que se dediquem tranquilamente ao trabalho, para 
comerem seu próprio pão. Quanto a vós irmãos, não vos canseis 
de praticar o bem. (2 Ts 3,10; b-13)

D – Felizes os que têm sede de justiça.
T – Porque serão saciados.

LEITURA HAGIOGRÁFICA
No retiro de Monte Paulo, Santo Antônio vivia só para Deus e a satisfação 
própria. Havia por perto uma gruta, a ela se retirava frequentemente para 
os exercícios de oração e penitência. Foi somente por uns nove meses 
que o Santo gozou da vida solitária, de contemplação. Pois em ocasião 
de umas ordenações sacerdotais, a cuja cerimônia ele assistia com seu 
superior, rogado por ele: “Vai e fala o que o Espírito do Senhor te inspirar, 
dirige uma alocução aos ordenados!”. Antônio humildemente obedece, 
calmamente inicia e pouco a pouco foi se acalorando, discorrendo com 
entusiasmo sobre a dignidade sacerdotal revestindo suas palavras com 
abundantes citações da Sagrada Escritura. Santo Antônio mostrava 
assim profundo conhecimento do Livro Sagrado, e impressionava a 
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todos pela sua eloquência e pelos fulgores de sua ciência teológica. 
O auditório ficou estupefato. Os confrades da Ordem, desejando que 
Antônio lhes comunicasse um pouco de seu grande saber, pediram a 
São Francisco que o nomeasse lente de Teologia. O santo Fundador 
acedeu enviando uma ordem: “Ao meu caríssimo irmão Antônio, 
meu bispo, saúde e paz no Senhor. Convém-me que leias aos frades a 
sagrada teologia... Irmão Francisco. Adeus”.

RESPONSO DE SANTO ANTÔNIO Pág. 10

INTERCESSÃO

D – Pela intercessão de Santo Antônio, supliquemos humildemente 
ao Pai todo-poderoso que atenda nossos pedidos, dizendo-lhe:
T – Senhor, derramai sobre nós o vosso amor.
L – Lembrai-vos, Senhor, de vossa Igreja e guardai-a de todo o 
mal; que ela cresça em vosso amor.
T – Senhor, derramai sobre nós o vosso amor.
L – Que todos os povos reconheçam em vós o verdadeiro Deus; e 
em Jesus Cristo o Salvador que enviastes.
T – Senhor, derramai sobre nós o vosso amor.
L – A nossos pais concedei os vossos benefícios:
vossa bênção e a vida eterna.
T – Senhor, derramai sobre nós o vosso amor.
L – Vede os que penam num duro trabalho; aliviai os seus fardos, 
fazei que sua dignidade seja reconhecida.
T – Senhor, derramai sobre nós o vosso amor.
L – Em vossa misericórdia acolhei aqueles que morreram hoje; 
que eles entrem em vosso Reino.
T – Senhor, derramai sobre nós o vosso amor.

PAI NOSSO...

D – Ó Deus, nós vos suplicamos que a lembrança de Santo 
Antônio, vosso confessor e doutor, alegre vossa Igreja, para 
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que, fortalecida com os espirituais auxílios, mereça gozar as 
felicidades eternas.
Amém.

Santo Antônio, inimigo da glória humana,
rogai por nós.
Santo Antônio, modelo de obediência,
rogai por nós.
Santo Antônio, amigo do recolhimento,
rogai por nós.

BÊNÇÃO

Eis aqui a Cruz do Senhor,
afastai-vos inimigos da minha salvação.
Venceu o Leão da tribo de Judá,
Raiz de Davi. Aleluia!
Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

CANTO: Glorioso Santo Antônio Pág. 53

QUINTA TERÇA-FEIRA

D – Deus vinde em nosso auxílio.
T – Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
T – Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

HINO Pág. 8

SALMODIA

Sl 118, 9-16
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ANT. Bendito sois vós Senhor, ensinai-me vossos Preceitos.
 
D – Como pode um jovem conservar pura a sua vida? Observando 
a vossa palavra.
T – De todo o coração vos procurei, não deixeis que me afaste de 
vossos mandamentos.
D – Em meu coração conservei vossas promessas, para não pecar 
contra vós.
T – Bendito sois vós Senhor, ensina-me vossos preceitos.
D – Com meus lábios enumero todas as decisões de vossa boca.
T – No caminho de vossa aliança eu me deleito, mais do que em 
todas as riquezas. 
D – Em vossas ordens quero meditar e considerar vossos 
caminhos.
T – Encontro minhas delícias em vossos preceitos e de vossa 
palavra não me esqueço.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
T – Como era no princípio, agora e sempre.
Amém!  

ANT. Bendito sois vós Senhor, ensinai-me vossos Preceitos.

A PALAVRA DE DEUS
Andai segundo o Espírito de Deus e não satisfareis os desejos da 
carne. Eis os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, 
doçura, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Se vivemos 
pelo Espírito, guiemo-nos também pelo Espírito. (Gal 5,16ss)

D – Felizes os misericordiosos.
T – Porque alcançarão misericórdia.

LEITURA HAGIOGRÁFICA
Antônio subiu ao púlpito com a aparência de um principiante na 
oratória sagrada e desceu da tribuna consagrado pregador. A desestima 
em que anteriormente o tinham, converteu-se em admiração. Como 
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consequência desta inesperada revelação foi autorizado a pregar por 
toda parte. Ouvindo o que dele dizem antigas testemunhas, devemos 
fazer de sua eloquência a mais alta opinião. Como foi dito, o nosso 
Santo era profundo conhecedor da Sagrada Escritura. Sabia-a de cor 
em grande parte. Nas pregações servia-se dos textos sagrados com 
frequência. São Boaventura chamou-o “pregador egrégio”... “cheio do 
espírito de sabedoria na exposição dos elóquios das divinas páginas”. 
Santo Antônio, como bom filho do seráfico patriarca São Francisco, era 
devotíssimo de Nossa Senhora. Entre os privilégios concedidos a Nossa 
Senhora venerava particularmente a sua Assunção. Estando em Tolosa, 
na França, meditando na véspera da Assunção sobre as glórias de Maria, 
sentia profundamente não quererem todos crer que ela foi recebida no 
céu com corpo e alma. Mas Nossa Senhora o consolou. Apareceu-lhe 
cercada de vivíssima luz, e ele ouviu a sua voz que lhe dizia: “Fica certo, 
meu filho, que este meu corpo foi preservado da corrupção do túmulo e 
carregado pelos anjos junto de meu Filho, onde eu reino como Rainha”. 
Daí por diante não teve mais receio de pregar esta doutrina. 

RESPONSO DE SANTO ANTÔNIO Pág. 10

INTERCESSÃO

D – Confiantes na intercessão de Santo Antônio dirigimos nossa 
súplica a Jesus, nosso Salvador, dizendo com fé:
T – Guardai-nos em vossos caminhos, Senhor.
L – Ó Cristo, nossa força, dai fé e perseverança àqueles que 
chamais para conhecer vossa verdade.
T – Guardai-nos em vossos caminhos, Senhor.
L – Por vosso espírito de sabedoria, dirigi os que nos governam; 
preparai seus corações para que nos conduzam na paz.
T – Guardai-nos em vossos caminhos, Senhor.
L – No deserto, alimentastes os hebreus com o maná; com cinco 
pães alimentastes as multidões, ensinai-nos a partilhar com 
aqueles que têm fome.
T – Guardai-nos em vossos caminhos, Senhor.
L – A nossos irmãos que adormeceram, dai a vida e a ressurreição, 
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quando vierdes manifestar-vos naqueles que tiveram acreditado.
T – Guardai-nos em vossos caminhos, Senhor.

PAI NOSSO...

D – Ó Deus, nós vos suplicamos que a lembrança de Santo 
Antônio, vosso confessor e doutor, alegre vossa Igreja, para 
que, fortalecida com os espirituais auxílios, mereça gozar as 
felicidades eternas.
Amém.

Santo Antônio, rosa de castidade,
rogai por nós.
Santo Antônio, espelho de todas as virtudes,
rogai por nós.
Santo Antônio, sacerdote conforme o coração do Altíssimo,
rogai por nós.

BÊNÇÃO

Eis aqui a Cruz do Senhor,
afastai-vos inimigos da minha salvação.
Venceu o Leão da tribo de Judá,
Raiz de Davi. Aleluia!
Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

CANTO: Glorioso Santo Antônio Pág. 53 

SEXTA TERÇA-FEIRA

D – Deus vinde em nosso auxílio.
T – Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
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T – Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

HINO Pág. 8

SALMODIA

Sl 118,65-72

ANT. Eu conto com Deus e não tenho mais medo.
 
D – Tratastes com bondade o vosso servo, Senhor, como havíeis 
prometido.
T – Dai-me o juízo reto e a sabedoria, porque confio em vossos 
mandamentos.
D – Antes de ser humilhado, eu errei, mas agora vossa mensagem 
observo.
T – Vós, que sois bom e benfazejo, ensina-me a fazer vossa 
vontade.
D – Forjam mentiras contra mim os orgulhosos, guardo, porém, 
vossos preceitos de todo o coração.
T – Insensível como pedra é o coração deles, mas eu me deleito 
em vossa lei.
D – Foi bom para mim ser afligido, mais vale do que milhões em 
ouro e prata a fim de aprender vossos preceitos. É um bem para 
mim a lei de vossa boca.
T – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
D – Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Amém.  

ANT. Eu conto com Deus e não tenho mais medo.

A PALAVRA DE DEUS
Não faças a ninguém aquilo que não gostarias que te fizessem. Dá 
de teu pão àqueles que têm fome e dê tuas vestimentas aos que 
estão nus. Busca o conselho de toda pessoa sábia. Em todas as 
circunstâncias, bendiz ao Senhor Deus; pede-lhe que dirija teus 
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passos e faça com que teus caminhos e teus planos cheguem a 
bom termo. (Tob 4,16-17; 19-20)

D – Felizes os puros de coração.
T – Porque verão a Deus.

LEITURA HAGIOGRÁFICA
As prementes necessidades da Igreja e os conhecidos dotes de 
pregador foram os motivos pelos quais São Francisco designou e 
enviou Santo Antônio ao sul da França para acudir em defesa da 
fé. Seitas como os Captados e Albigenses propagavam doutrinas 
heréticas. Com o abandono da fé o povo tinha que cair forçosamente 
em graves aberrações morais. Santo Antônio não era ele homem 
de violências, mas o ardoroso pregador da verdade confundia os 
hereges com a força de sua palavra convincente. Diversas são as 
cidades onde fez ouvir as suas pregações, acompanhadas por sinais 
prodigiosos. No distrito de Limonges, um homem rico e piedoso 
ofereceu a Santo Antônio sua casa para hospedagem. Sabendo que o 
frade amava o silêncio e a solidão, preparou-lhe a cama num quarto 
escuro. Durante a noite ele passou pela frente do quarto e percebeu 
então pelas fendas da porta que o quarto estava todo iluminado por 
uma luz fora do comum. Espiou e viu o Santo de joelhos, fora de si e 
abraçando um belo menino. Este colocava o bracinho no pescoço de 
Antônio e lhe falava. Era o Menino Jesus que assim recompensava o 
fiel servidor. Após suas peregrinações missionárias no sul da França, 
Santo Antônio regressa à Itália. Talvez os motivos que o induziram a 
regressar tenham sido a morte de São Frncisco de Assis, o fundador, 
ocorrida na tarde do dia 3 de outubro de 1226, e a convocação do 
Capítulo Geral da Ordem.

RESPONSO DE SANTO ANTÔNIO Pág. 10

INTERCESSÃO
D – Com Santo Antônio, nosso irmão na glória, rezemos a Deus 
Pai onipotente que ouve sempre com bondade a súplica de seus 
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filhos, e o bendigamos:
T – Guardai vossos filhos, Senhor.
L – Senhor, concedei-nos consagrar as nossas horas em honra 
de Jesus ressuscitado; e fazei que nossos trabalhos nos tornem 
agradáveis a vossos olhos.
T – Guardai vossos filhos, Senhor.
L – Dai-nos a graça de reconhecer vossa presença em nossos 
irmãos, sobretudo nos pobres infelizes.
T – Guardai vossos filhos, Senhor.
L – Guardai nossa língua do mal para que nossa boca proclame 
o vosso louvor.
T – Guardai vossos filhos, Senhor.
L – Fazei que não paguemos o mal com o mal; levai-nos a manter 
a paz com todos.
T – Guardai vossos filhos, Senhor.

PAI NOSSO...

D – Ó Deus, nós vos suplicamos que a lembrança de Santo 
Antônio, vosso confessor e doutor, alegre vossa Igreja, para 
que, fortalecida com os espirituais auxílios, mereça gozar as 
felicidades eternas.
Amém.

Santo Antônio, imitador dos Apóstolos,
rogai por nós.
Santo Antônio, mártir do desejo,
rogai por nós.
Santo Antônio, coluna da Igreja,
rogai por nós.

BÊNÇÃO

Eis aqui a Cruz do Senhor,
afastai-vos inimigos da minha salvação.
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Venceu o Leão da tribo de Judá,
Raiz de Davi. Aleluia!
Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

CANTO: Glorioso Santo Antônio Pág. 53

SÉTIMA TERÇA-FEIRA

D – Deus vinde em nosso auxílio.
T – Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
T – Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

HINO Pág. 8

SALMODIA

Sl 30,20-25

ANT. Bendito seja o Senhor, que fez por mim maravilhas de amor.
 D – Como é grande, Senhor, vossa bondade! Vós a reservais para 
aqueles que vos temem.
T – Aos que se refugiam em vós, cumulais, aos olhos de todos.
D – Sob a proteção de vossa face os defendeis, longe das intrigas 
dos homens.
T – A eles um abrigo ofereceis longe das línguas malfazejas.
D – Bendito seja Senhor, que fez por mim maravilhas de amor.
T – E eu, que dizia apavorado: não estou mais sob o vosso olhar!
D – No entanto, escutáveis a minha oração, quando clamava por 
vós.
T – Amai o Senhor, todos os seus amigos, o Senhor vela sobre os seus;
D – Mas ele retribui, castigando com rigor, àqueles que são 
pretensiosos.  
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T – Sede fortes e corajosos, vós todos que esperais no Senhor!
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
T – Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

ANT. Bendito seja o Senhor, que fez por mim maravilhas de amor.

A PALAVRA DE DEUS
Eu vos exorto, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, a que 
ofereçais vossos corpos como oblação viva, santa, agradável a 
Deus: eis para nós a verdadeira adoração. Não vos acomodeis 
com este século, mas transformai-vos pela renovação do espírito, 
para que possais discernir qual é a vontade de Deus, isto é, o que 
é bom, agradável e perfeito. (Rom 12;1-2)

D – Felizes os pacíficos.
T – Porque serão chamados filhos de Deus.

LEITURA HAGIOGRÁFICA
No Capítulo Geral de 1227, o primeiro que a Ordem Franciscana 
celebrou depois da morte do seráfico Fundador, Santo Antônio 
foi eleito Superior Provincial. E como tal incumbia-lhe visitar os 
conventos já existentes na circunscrição (todo o norte da Itália) e 
promover a construção de outros onde as circunstâncias o exigissem. 
Pádua ficou sede do provincialado. Santo Antônio iniciou desde 
logo viagens, continuando a exercer a Missão de pregador. Também 
na Itália era, naquele tempo, laboriosa e espinhosa a missão dos 
pregadores das verdades evangélicas. Por toda parte reinava 
a desordem política e, infelizmente, também a moral. (A fé não 
estava extinta, mas uma coisa é ter fé e outra é viver de acordo com 
os preceitos da fé; não havia vivência, autenticidade. Isto, aliás, 
verifica-se em todos os tempos, não excetuando os dias de hoje). 
Quanto a política dominavam as facções, os partidos se guerreavam 
mutuamente. No terreno religioso havia muita cizânia: heresias, 
superstições e grande era a depravação dos costumes. As pregações 
do nosso santo, acompanhadas por milagres, granjearam-lhe por 
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onde passava muita honra como também é lícito afirmar que foram 
exuberantes os frutos na reforma dos costumes e na missão de 
semear o bem e a paz. Incalculável foi o benefício que Antônio 
prestou à Itália, à cidade de Pádua, sobretudo. Mas para nosso 
proveito é bom que saibamos o seguinte: Santo Antônio conseguia 
conversões não só pela sua palavra inspirada e sim pelo exemplo de 
virtude, de penitência e de santidade.

  
RESPONSO DE SANTO ANTÔNIO Pág. 10

INTERCESSÃO
D – Em união de espírito com Santo Antônio, bendigamos a Deus, 
Pai todo-poderoso e peçamos que ele ouça sempre a súplica de 
seus filhos:
T – Derramai sobre nós vossa verdade e vossa luz.
L – Deus todo-poderoso e cheio de misericórdia, vós nos criastes 
e resgatastes em vosso filho: velai hoje sobre os nossos projetos 
e realizações.
T – Derramai sobre nós vossa verdade e vossa luz. 
L – Concedei que sejamos pacientes com todos, vós que sois 
paciente e misericordioso para conosco.
T – Derramai sobre nós vossa verdade e vossa luz. 
L – Que vossa luz brilhe sobre nós ao longo dos nossos dias, e 
ilumine o caminho de nossa vida.
T – Derramai sobre nós vossa verdade e vossa luz. 
L – Que vossa paz guarde nossos corações e nossas inteligências: 
e nos torne atentos à verdade e desejosos da justiça.
T – Derramai sobre nós vossa verdade e vossa luz.

PAI NOSSO...
D – Ó Deus, nós vos suplicamos que a lembrança de Santo 
Antônio, vosso confessor e doutor, alegre vossa Igreja, para 
que, fortalecida com os espirituais auxílios, mereça gozar as 
felicidades eternas.
Amém.
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Santo Antônio, pastor das almas,
rogai por nós.
Santo Antônio, paladino da fé,
rogai por nós.
Santo Antônio, doutor da verdade,
rogai por nós.

BÊNÇÃO
Eis aqui a Cruz do Senhor,
afastai-vos inimigos da minha salvação.
Venceu o Leão da tribo de Judá,
Raiz de Davi. Aleluia!
Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

CANTO: Glorioso Santo Antônio Pág. 53

OITAVA TERÇA-FEIRA

D – Deus vinde em nosso auxílio.
T – Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
T – Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

HINO Pág. 8

SALMODIA

SL 31,1-7-11
ANT. Feliz de quem foi absolvido de seu pecado.
 
D – Feliz o pecador que foi perdoado, absolvido de sua falta.
T – Feliz o homem que o Senhor não considera mais como 
culpado, em cujo espírito não há falsidade.
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D – Quando silenciei o meu pecado, meu corpo se consumia a 
gemer o dia todo.
T – Pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim e eu secava 
como a relva no verão.
D – Confessei, então, o meu pecado, a minha falta vos dei a 
conhecer.
T – Disse: “Confessarei ao Senhor os pecados que cometi”, e de 
minha falta vós me aliviastes.
D – Todo fiel pode assim vos suplicar na hora da angústia.
T – Sois vós o meu refúgio, da angústia me preservais.
D – Fazeis que nasçam ao meu redor cantos de libertação.  
T – Que o Senhor seja vossa alegria, exultai, ó justos, homens 
retos, gritai de alegria.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
T – Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

ANT. Feliz de quem foi absolvido de seu pecado.
A PALAVRA DE DEUS
Convertei-vos, renunciai às vossas faltas! Que não haja mais 
em vós o mal que vos faça cair. Repeli para longe de vós todas 
as vossas culpas e criai em vós um coração novo e um espírito 
novo. Porque desejais morrer, ó casa de Israel? Pois eu não sinto 
prazer com a morte de quem quer que seja, diz o Senhor Deus; 
convertei-vos e vivei! (Ez 18,30-32)

D – Felizes os que ouvem a Palavra de Deus
T – Porque n’Ela encontram a Vida Nova.

LEITURA HAGIOGRÁFICA
Deus quis que, em lugar de São Francisco, surgisse na Itália 
outro astro que irradiasse, sem ofuscar a glória do Patriarca de 
Assis, também coruscante luz e difundisse nos corações o santo 
amor de Deus. Era Antônio de Pádua. O seu comparecimento 
era tido como uma dádiva do céu. O que contribuía para os 
estupendos resultados de suas pregações era evidentemente o 
seu extraordinário saber, a sua eloquência e a sua santidade. 
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Deus, de sua parte, dava força à palavra do Santo com sinais e 
milagres. Inúmeros, incontáveis os prodígios que semeava lá por 
onde passava. Em Florença pregava Santo Antônio contra o vício 
da usura, do lucro excessivo, do apego exagerado ao dinheiro, 
fazendo dele um ídolo, da exploração indébita. Acabara de 
morrer naqueles dias um desses avarentos usurários. A família 
pediu ao Santo que fizesse, como era de costume com pessoas 
de destaque, o discurso fúnebre. O Santo acedeu, mas Deus lhe 
revelou que o falecido estava condenado. O texto do discurso 
foram às palavras do Evangelho: “Onde está o teu tesouro, aí está 
o teu coração”. Quando depois citou as outras palavras: “O rico 
morreu, foi sepultado no inferno”, o santo passou a invectivar 
com veemência contra o vício da usura, e apontando o defunto 
no caixão, gritou: este homem está eternamente castigado. Ide, 
abri o cofre em que guardava os lucros injustamente adquiridos; 
encontrareis com o dinheiro o seu coração. Houve quem 
obrigasse os parentes para uma verificação. No cofre estava o 
coração ainda quente do usurário. Lição terrível para os que se 
apropriam injustamente de bens alheios.

RESPONSO DE SANTO ANTÔNIO Pág. 10

INTERCESSÃO
D – Pelos méritos de Santo Antônio, invoquemos nosso Salvador 
que ilumina todo homem neste mundo, e digamos com fé:
T – Escutai a oração de vosso povo.
L – Senhor, fazei que todos os homens sejam salvos: que eles 
cheguem ao conhecimento da verdade.
T – Escutai a oração de vosso povo.
L – Em vossa misericórdia, tende piedade dos desempregados; a 
fim de eles encontrem um emprego estável.
T – Escutai a oração de vosso povo.
L – Sede o refúgio dos infelizes, sua proteção no tempo da 
desgraça.
T – Escutai a oração de vosso povo.
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L – Ensinai-nos a carregar os fardos dos outros: assim nós 
cumpriremos a vossa lei.
T – Escutai a oração de vosso povo.
L – Nós vos recomendamos aqueles que, durante a sua vida tínheis 
chamado ao ministério sacerdotal; que eles celebrem eternamente 
o vosso louvor nos céus.
T – Escutai a oração de vosso povo.

PAI NOSSO...

D – Ó Deus, nós vos suplicamos que a lembrança de Santo 
Antônio, vosso confessor e doutor, alegre vossa Igreja, para 
que, fortalecida com os espirituais auxílios, mereça gozar as 
felicidades eternas.
Amém.

Santo Antônio, perseguidor do erro,
rogai por nós.
Santo Antônio, arca do Testamento,
rogai por nós.
Santo Antônio, pregador evangélico,
rogai por nós.

BÊNÇÃO

Eis aqui a Cruz do Senhor,
afastai-vos inimigos da minha salvação.
Venceu o Leão da tribo de Judá,
Raiz de Davi. Aleluia!
Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

CANTO: Glorioso Santo Antônio Pág. 53 
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NONA TERÇA-FEIRA

D – Deus vinde em nosso auxílio.
T – Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
T – Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

HINO Pág. 8

SALMODIA

Sl 50,1-14,19

ANT. Um coração contrito e humilhado não podeis desprezar, 
Senhor.
 
D – Tende piedade de mim, ó Deus, por vossa misericórdia, por 
vossa bondade imensa, apagai a minha iniquidade.
T – Lavai-me inteiro de minha culpa e do meu pecado purificai-
me.
D – Sim reconheço a minha iniquidade e ante os olhos tenho 
sempre o meu pecado.
T – Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, diante de vós 
eu pratiquei o mal.
D – Podeis, assim, falar e mostrar vossa justiça e, se julgardes, 
serei vitorioso.
T – Vede, Senhor, eu nasci na iniquidade, em pecado minha mãe 
me concebeu.
D – Mas vós quereis que a verdade esteja em mim e a sabedoria 
me ensinais na intimidade.
T – Absolvei-me do pecado e serei puro, lavai-me e ficarei mais 
branco que a neve.
D – Alegrai-me com cantos de festa, e se rejubilem os ossos que 
esmagastes.
T – Dos meus pecados desviai a vossa sã face e todas as minhas 
culpas apagai.
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D – Criai em mim um coração puro, meu Deus, ponde em mim 
um espírito resoluto.
T – Não me rejeiteis de vossa presença e vosso espírito de 
santidade não retireis de mim.
D – Concedei-me a alegria de ser salvo, confirmai em mim um 
espírito generoso.
T – O sacrifício, para Deus, é um espírito penitente, um coração 
contrito e humilhado, ó meu Deus, não desprezais.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
T – Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

ANT. Um coração contrito e humilhado não podeis desprezar, 
Senhor.

A PALAVRA DE DEUS
Ó homem, qualquer que sejas, tu que te arvoras em juiz, não tens 
desculpa, porque, pelo fato de julgares a outrem, a ti mesmo te 
condenas. Pois tu, que te arvoras em juiz, praticas as mesmas 
coisas. Ora nós sabemos que o juízo de Deus se exerce, conforme 
a verdade, contra os que cometem ações ignominiosas. E pensas 
tu, porventura ó homem que julgas e tu mesmo as cometes, que 
escaparás ao juízo de Deus? (Rom 2,1-3)

D – Felizes sereis quando vos injuriarem e caluniarem por minha 
causa.
T – Alegrai-vos, exultai porque grande é a vossa recompensa nos 
Céus.

LEITURA HAGIOGRÁFICA
No Capítulo Geral da Ordem, no Pentecostes de 1230, Santo 
Antônio pediu e obteve a exoneração do ofício de Provincial. O 
mesmo Capítulo, porém, delegou-o com outro para irem ao Papa a 
fim de conseguir uma interpretação autêntica de alguns pontos da 
Regra Franciscana. O Papa Gregório IX deu-a e louvou muito o zelo 
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e a fidelidade na observância. Mais uma vez manifestou o desejo de 
o Santo ficar em Roma e que aceitasse a dignidade de Cardeal. Mas 
Antônio recusou a honra, voltando para o seu campo de apostolado. 
A Ordem lhe concedeu então de pregar onde quisesse. Santo Antônio 
foi sempre o homem de Deus. Anunciar a Cristo, converter almas. 
Famosíssimas as pregações quares mais de 1.231 que ocasionaram 
extraordinário concurso do povo. Diz a primeira biografia que se 
escreveu do Santo: “Como o campo no estio pede chuva, assim 
desejavam os fiéis ouvir as prédicas do Santo”. Embora fatigado 
pelas pregações, Antônio dedicava-se a colher o fruto no sacramento 
da Penitência. Isto é, ia do púlpito ao confessionário. E por amor 
das almas não concedia descanso algum ao corpo. Era como o bom 
pastor que se alegra com a volta ao redil de uma ovelha desgarrada. 
Com salutares exortações e celestiais ensinamentos levantava do 
abatimento, amolecia como cera ao fogo corações endurecidos, 
acolhia com amabilidade os penitentes. Quantas vezes teriam 
acontecido Deus se servir de palavras de Antônio e de sua bondade 
para operar conversões, verdadeiros milagres da misericórdia! 
Ainda hoje se dão conversões extraordinárias pela intercessão do 
Taumaturgo, nos que fazem visitas em Pádua na basílica do santo, 
nos que fazem a trezena. Pedem outras coisas, mas recebem mais do 
que pedem a graça: a graça de Deus.

RESPONSO DE SANTO ANTÔNIO Pág. 10

INTERCESSÃO
D – Queremos a proteção de Santo Antônio, supliquemos 
humildemente ao Pai todo-poderoso que escuta os nossos pedidos 
e digamos:
T – Atraí-nos para vós Senhor.
L – Deus de amor, vós que firmastes uma Aliança eterna com 
vosso povo, fazei que nos lembremos de vossas maravilhas.
T – Atraí-nos para vós Senhor.
L – Fazei que a Igreja cresça em vossa caridade, e guardai vossos 
fiéis na unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
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T – Atraí-nos para vós Senhor.
L – Que a cidade terrestre se edifique sempre de acordo com o 
vosso desígnio, para que não trabalhem em vão aqueles que a 
constroem.
T – Atraí-nos para vós Senhor.
L – Enviai operários à messe, Senhor, para que vosso nome seja 
celebrado em todos os povos.
T – Atraí-nos para vós Senhor.
L – Que nossos pais, parentes, amigos e benfeitores participem na 
felicidade dos Sntos, e que nós os encontremos um dia no vosso 
Reino.
T – Atraí-nos para vós Senhor.

PAI NOSSO...

D – Ó Deus, nós vos suplicamos que a lembrança de Santo Antônio, 
vosso confessor e doutor, alegre vossa Igreja, para que, fortalecida 
com os espirituais auxílios, mereça gozar as felicidades eternas.
Amém.

Santo Antônio, que convertei os pecadores,
rogai por nós.
Santo Antônio, exterminador dos crimes,
rogai por nós.
Santo Antônio, restaurador da paz,
rogai por nós.

BÊNÇÃO
Eis aqui a Cruz do Senhor,
afastai-vos inimigos da minha salvação.
Venceu o Leão da tribo de Judá,
Raiz de Davi. Aleluia!
Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

CANTO: Glorioso Santo Antônio Pág. 53
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DÉCIMA TERÇA-FEIRA

D – Deus vinde em nosso auxílio.
T – Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
T – Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

HINO Pág. 8

SALMODIA

Cântico (Col 1,12-20)
ANT. Glória a vós, Senhor, honra, poder e majestade.
 
D – Demos graça a Deus Pai: que nos chamou a partilhar, na 
claridade dos santos.
T – Glória a vós, primogênito dentre os mortos.
D – Arrancando-nos do poder das trevas, para nos colocar no Reino 
de seu Filho bem-amado, em quem encontramos a libertação e o 
perdão dos pecados.
T – Glória a vós, primogênito dentre os mortos.
D – Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda 
criatura: é nele que tudo foi criado no céu e sobre a terra.
T – Glória a vós, primogênito dentre os mortos.
D – É por ele e para ele que tudo foi criado, o visível e o invisível: 
ele existe antes de toda criatura e tudo nele subsiste.
T – Glória a vós, primogênito dentre os mortos.
D – Ele é também a cabeça do Corpo, chefe da Igreja: é ele a 
origem, o primogênito dentre os mortos, afim de que em tudo 
tenha a primazia.
T – Glória a vós, primogênito dentre os mortos.
D – Pois foi agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude 
e que, assim, pelo Cristo, tudo seja, enfim, reconciliado com ele.
T – Glória a vós, primogênito dentre os mortos.
D – Pelo sangue que o Cristo derramou na Cruz, Deus quis fazer 
a paz com suas criaturas da terra e suas criaturas do céu.
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T – Glória a vós, primogênito dentre os mortos.

ANT. Glória a vós, Senhor, honra, poder e majestade.

A PALAVRA DE DEUS
Se alguém, sem refrear a língua, mas iludindo-se no seu coração, 
se julga religioso, é vã a sua religião. Religião pura e sem mácula 
diante de Deus e Pai é esta: socorrer os órfãos e as viúvas nas suas 
desventuras, e guardar-se incontaminado do mundo. (Tg 1,26-27)

D – Felizes os olhos que veem o que vedes.
T – E os ouvidos que ouvem o que ouvis.
LEITURA HAGIOGRÁFICA
Depois das pregações quaresmais, em 1231, Santo Antônio 
necessitava de repouso. Tantos dias a falar em longos sermões, 
as horas a fio no confessionário e os incômodos da doença, que 
mais e mais se acentuavam, fatigaram-no demasiadamente. Em 
lugar de procurar descanso em Pádua, onde certamente não teria 
encontrado, desejou retirar-se a Camposampiero, localidade 
onde os Franciscanos gozavam da solidão em umas choças. 
Se bem que o Santo tivesse licença para ir aonde quisesse, 
não quis sem o mérito da obediência. É a obediência uma das 
primeiras virtudes do religioso, que nas ordens do legítimo 
Superior venera a vontade de Deus. Antônio estimava-a 
grandemente, era seu hábito não fazer nada sem o beneplácito 
dos seus superiores. Escreveu então uma carta ao Provincial, 
pedindo ao superior local que a remetesse. Deixou-a na mesa e 
por mais que procurasse, em parte nenhuma se achava. O Santo 
não escreveu outra. No desaparecimento da carta julgava que 
não fosse vontade de Deus deixar Pádua. Quando mais ninguém 
pensava na carta, eis que na mesma mesa apareceu outra. Era 
a resposta do Padre Provincial que lhe permitia retirar-se em 
Camposampiero. Uma mão invisível, talvez um anjo, tinha-se 
incumbido de levar uma e trazer a outra. Em Camposampiero, 
no terreno doando aos frades, havia diversas choças, como 
também uma enorme nogueira (árvore do tamanho de uma 



41

mangueira). O Santo escolheu-a para habitação. A ideia de 
morar por entre os ramos desta árvore foi do Santo mesmo. E 
desde o mais antigo até o mais moderno biógrafo, afirma da 
estranha moradia. Antônio queria estar a sós com Deus. E do 
alto de seu cubículo bem arejado se deliciava em proveitosa 
contemplação; só descia da nogueira quando o sino o chamava 
para os atos da comunidade.

RESPONSO DE SANTO ANTÔNIO Pág. 10

INTERCESSÃO
D – Interpondo o favor do Santo a quem veneramos, supliquemos 
a Deus, nosso Mestre, que ouve a oração dos humildes, dizendo-
lhe com fé:
T – Abençoai vosso povo, Senhor.
L – Bendito sejais vós, Senhor, porque nos resgatastes da 
escravidão do pecado pelo sangue de vosso Filho único; dai-nos a 
liberdade e a glória que reservais a vossos filhos.
T – Abençoai vosso povo, Senhor.
L – Concedei vossa graça ao Santo Padre o Papa, ao nosso 
Arcebispo e a todos os bispos, padres e religiosos; a fim de que 
eles celebrem vossos mistérios na alegria e no fervor.
T – Abençoai vosso povo, Senhor.
L – Concedei a todos aqueles que se esforçam por conhecer a 
verdade, que a procurem com o desejo de encontrá-la; que a 
encontrem com o desejo de buscá-la sempre.
T – Abençoai vosso povo, Senhor.
L – Tomai a defesa dos órfãos, das viúvas e de todos os que se 
acham isolados; na Cidade Santa, em que sereis tudo em todos.
T – Abençoai vosso povo, Senhor.

PAI NOSSO...

D – Ó Deus, nós vos suplicamos que a lembrança de Santo 
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Antônio, vosso confessor e doutor, alegre vossa Igreja, para 
que, fortalecida com os espirituais auxílios, mereça gozar as 
felicidades eternas.
Amém.

Santo Antônio, terror dos demônios,
rogai por nós.
Santo Antônio, descobridor das coisas perdidas,
rogai por nós.
Santo Antônio, que ressuscitais os mortos,
rogai por nós.
BÊNÇÃO
Eis aqui a Cruz do Senhor,
afastai-vos inimigos da minha salvação.
Venceu o Leão da tribo de Judá,
Raiz de Davi. Aleluia!
Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

CANTO: Glorioso Santo Antônio Pág. 53

DÉCIMA PRIMEIRA TERÇA-FEIRA

D – Deus vinde em nosso auxílio.
T – Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
T – Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

HINO Pág. 8

SALMODIA

Cântico (Ef 1,3-10)
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ANT. Feliz o povo que o Cristo reuniu.
 
D – Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que 
do alto do céu nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos 
espirituais.
T – Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo.
D – Antes da criação do mundo Deus nos escolheu em Cristo, 
para sermos diante dele, graças ao seu amor, santos e imaculados.
T – Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo.
D – Conforme sua livre vontade, tinha-nos predestinado a sermos 
seus filhos adotivos, por Jesus Cristo, fazendo assim brilhar a 
magnificência da sua graça.
T – Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo.
D – Eis a graça que ele nos oferece em seu Filho bem-amado: 
nele temos a redenção adquirida por seu sangue, a remissão dos 
pecados.
T – Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo.
D – Inesgotável graça, que até nos transborda em sabedoria e 
conhecimento, revelando-nos assim o mistério de amor de seu 
desígnio benevolente.
T – Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo.
D – Aquilo que previa realizar em seu Filho na plenitude dos 
tempos; recapitular todas as coisas do céu e da terra no Cristo.
T – Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio agora e sempre. Amém.

ANT. Feliz o povo que o Cristo reuniu.

A PALAVRA DE DEUS
Jesus lhes respondeu: “Nunca lestes nas Escrituras: A pedra rejeitada 
pelos construtores é que se tornou a pedra principal. Foi obra do 
Senhor digna de admiração para nossos olhos? Por isso vos digo: será 
tirado de vós o reino de Deus e entregue a um povo que produza 
os devidos frutos. Aquele que cair sobre esta pedra, será reduzido a 
pedaços e aquele sobre quem ela cair, será esmagado”. (Mt 21,42-44)
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D – Na minha angústia gritei pelo Senhor.
T – E ele me respondeu.

LEITURA HAGIOGRÁFICA
Em suas meditações, Antônio fazia grande uso do seu livro 
predileto, a Sagrada Escritura. Ele trazia na mente um ideal 
que não lhe dava tréguas, e que provocava cada vez mais as 
ascensões de seu coração: Jesus Cristo. Antônio inebriava-se, 
abismava-se nesta contemplação, e na meditação buscava imitar 
Cristo para uma perfeita identificação, herança transmitida por 
São Francisco. De São Francisco se diz que “em todos os atos 
de sua vida, foi conforme a Cristo”. Santo Antônio, até em suas 
pregações, fazia reviver as belas cenas da Bíblia, tais como 
no tempo de Jesus, pois: os cegos viam, os surdos ouviam, os 
paralíticos andavam e os mortos ressuscitavam. Foi no retiro em 
Camposampiero que o Santo pressentiu, aliás, que Deus lhe deu 
o sinal da partida. Trabalhado há tempo pela doença, hidropisia, 
um dia de repente sentiu-se mal e caiu em desmaio. Assim que 
recobrou os sentidos expressou de voltar para Pádua, não queria 
ser de peso para a pequena comunidade, que já vivia em extrema 
pobreza. Respeitando a vontade do Santo colocaram-no sobre 
uma carroça puxada por dois bois, e puseram-se em caminho. Mas 
reconhecendo que seu estado era gravíssimo, os confrades não 
prosseguiram na viagem e o levaram no conventinho de Arcela 
que ficava perto. Repousou alguns instantes, pedindo a confissão 
e os santos óleos. Em seguida, moribundo, entoou o seu predileto: 
“Ó Senhora gloriosa, sublimada acima das estrelas...”. Levantou 
os olhos ao céu extasiado. Como lhe perguntassem o que via, 
respondeu: “Vejo o meu Senhor”. Entrou logo em agonia meia 
hora depois, expirou suavemente como quem adormece, entre os 
braços de seus co-irmãos. Era a tarde de sexta-feira, dia 13 de 
junho de 1231.

RESPONSO DE SANTO ANTÔNIO Pág. 10
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INTERCESSÃO
D – Com amor e confiança em Santo Antônio, façamos subir 
nossa oração ao Deus de bondade, dizendo com fé:
T – Guardai vossos filhos, Senhor.
L – Bendito sejais vós, Pai santíssimo, pois nos chamastes das 
trevas à vossa luz admirável.
T – Guardai vossos filhos, Senhor.
L – Deus oculto, que vos revelastes aos homens, fazei crescer 
nossa fé em vossa palavra.
T – Guardai vossos filhos, Senhor.
L – Senhor, concedei que permaneçamos em vosso amor, a fim de 
não sermos separados uns dos outros.
T – Guardai vossos filhos, Senhor.
L – Dai-nos a força na tentação, a paciência na provação, e a ação 
de graças na abundância.
T – Guardai vossos filhos, Senhor.

PAI NOSSO...

D – Ó Deus, nós vos suplicamos que a lembrança de Santo 
Antônio, vosso confessor e doutor, alegre vossa Igreja, para 
que, fortalecida com os espirituais auxílios, mereça gozar as 
felicidades eternas.
Amém.

Santo Antônio, glorioso Taumaturgo,
rogai por nós.
Santo Antônio, padroeiro universal,
rogai por nós.
Santo Antônio, ornamento da Ordem Saráfica,
rogai por nós.

BÊNÇÃO
Eis aqui a Cruz do Senhor,
afastai-vos inimigos da minha salvação.
Venceu o Leão da tribo de Judá,
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Raiz de Davi. Aleluia!
Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

CANTO: Glorioso Santo Antônio Pág. 53

DÉCIMA SEGUNDA TERÇA-FEIRA

D – Deus vinde em nosso auxílio.
T – Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
T – Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

HINO Pág. 8

SALMODIA

Cântico (Fl 2,6-11)

ANT. Cristo, morto por nossos pecados, Cristo, ressuscitado por 
nossa vida.

D – Jesus, de condição divina, não se apegou ciosamente à sua 
igualdade com Deus.
T – Jesus Cristo é Senhor, para a Glória de Deus Pai.
D – Mas aniquilou-se a si mesmo: tomando a condição de escravo, 
fazendo-se semelhante aos homens.
T – Jesus Cristo é Senhor, para a Glória de Deus Pai.
D – Por seu aspecto, reconhecido como homem, humilhou-se, 
fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz.
T – Jesus Cristo é Senhor, para a Glória de Deus Pai.
D – Por isso Deus o exultou e lhe deu o Nome que está acima de 
todo nome.
T – Jesus Cristo é Senhor, para a Glória de Deus Pai.
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D – Para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na 
terra e nos infernos, e toda língua proclame:
T – Jesus Cristo é Senhor, para a Glória de Deus Pai.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e para sempre. Amém.
T – Jesus Cristo é Senhor, para a Glória de Deus Pai.

ANT. Cristo, morto por nossos pecados, Cristo, ressuscitado por 
nossa vida.

A PALAVRA DE DEUS

Irmãos,
Tudo o que é verdadeiro,
Tudo o que é honesto,
Tudo o que é justo,
Tudo o que é puro,
Tudo o que amável,
Tudo o que é de boa fama,
Tudo o que é virtuoso e louvável,
Seja tudo isto o objeto de vossos pensamentos.
E O DEUS DA PAZ ESTARÁ CONVOSCO. (Fl 4,8-9)

D – Minha alma espera o Senhor.
T – Confio em sua palavra.

LEITURA HAGIOGRÁFICA
Os religiosos do conventinho de Arcela quiseram ocultar a 
notícia da morte do Santo pelo receio que o povo afluísse em 
massa tumultuosamente. Mas as crianças de Arcela e Pádua, 
como animadas de espírito profético, saíram pelas ruas aos 
bandos a clamarem: “Morreu o padre santo, morreu Santo 
Antônio”. A notícia ia se espalhando e o povo acorria deixando 
todas as ocupações, dirigindo-se para o convento dos frades. No 
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meio dessa confusão, para conter a multidão, foi montada uma 
guarda e houve quem com armas na mão impedisse que o corpo 
do Santo fosse transladado. Havia sérias dificuldades de entrar 
num acordo. Até que enfim depois de três dias o Padre Provincial 
dos Franciscanos sentenciou que o corpo fosse levado para a 
Igreja de Santa Maria, em Pádua. Durante os três dias em que o 
corpo esteve insepulto não aconteceu nenhum milagre, como se 
Santo Antônio, amante da paz, quisesse desaprovar a contenda 
que houve entre os paduanos e os moradores de Arcela. Após a 
transladação, um cortejo triunfal, com uma imensa multidão de 
povo com velas acesas, o Santo começou a dar glória à cidade 
como tinha predito. Tais e tantos foram os milagres e favores que 
parecia ter voltado o tempo de Cristo e dos Apóstolos. O corpo 
foi depositado num sarcófago de mármore na Igreja Santa Maria. 
Era terça-feira, quatro dias depois da morte, dia 17 de junho, 
que o venerável corpo de Antônio foi tumulado. Em memória 
deste dia introduziu-se o costume de considerar as terças-feiras 
especialmente consagradas ao glorioso taumaturgo.

RESPONSO DE SANTO ANTÔNIO Pág. 10

INTERCESSÃO
D – “Preciosa é aos olhos do Senhor, a morte de seus santos”. 
Pela santa morte do nosso Santo padroeiro rezemos a Deus, Pai 
Todo-Poderoso, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e 
que dará a vida a nossos corpos mortais, dizendo-lhe:
T – Ó Senhor da vida, atendei-nos.
L – Senhor, nosso Deus, pelo batismo fomos sepultados com 
Jesus e ressuscitados com ele: fazei-nos andar numa vida nova; 
para que, à nossa morte, vivamos sempre com Cristo.
T – Ó Senhor da vida, atendei-nos.
L – Deus eterno e misericordioso, nos santos vós nos mostrais 
homens mais perfeitamente transformados à imagem do Cristo: 
que por sua oração e por seus exemplos eles nos conduzem a uma 
comunhão mais íntima convosco.
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T – Ó Senhor da vida, atendei-nos.
L – Deus, fonte de santidade, fizestes resplandecer nos santos 
as maravilhas infinitas de vossa graça, concedei que celebremos 
neles as vossas grandezas.
T – Ó Senhor da vida, atendei-nos.
L – Ao termo de nossa caminhada na fé sobre esta terra, concedei-
nos que deixemos nosso corpo com alegria para vos contemplar 
na glória.
T – Ó Senhor da vida, atendei-nos.

PAI NOSSO...

D – Ó Deus, nós vos suplicamos que a lembrança de Santo 
Antônio, vosso confessor e doutor, alegre vossa Igreja, para 
que, fortalecida com os espirituais auxílios, mereça gozar as 
felicidades eternas.
Amém.

Santo Antônio, alegria da Corte Celestial,
rogai por nós.
Santo Antônio, Santo do mundo inteiro,
rogai por nós.
Santo Antônio, nosso amabilíssimo,
rogai por nós.

BÊNÇÃO
Eis aqui a Cruz do Senhor,
afastai-vos inimigos da minha salvação.
Venceu o Leão da tribo de Judá,
Raiz de Davi. Aleluia!
Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

CANTO: Glorioso Santo Antônio Pág. 53
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DÉCIMA TERCEIRA TERÇA-FEIRA

D – Deus vinde em nosso auxílio.
T – Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
D – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
T – Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

HINO Pág. 8

SALMODIA
Cântico Magnificat.

ANT. Sois bela, ó Maria, e a mancha original não está em vós.
 
D – Minha alma glorifica o Senhor, exulta meu espírito em Deus, 
meu salvador.
T – Ele voltou os olhos para a humildade de sua serva doravante 
todas as gerações me chamarão bem-aventurada.
D – O poderoso fez mim maravilhas, Santo é o seu nome.
T – Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre 
aqueles que o temem.
D – Manifestou o poder de seu braço, dispersou os soberbos.
T – Depôs do trono os poderosos e exaltou os humildes.
D – Saciou de bens os que têm fome e aos ricos despediu de mãos 
vazias.
T – Veio em socorro de Israel seu servo, recordando-se de sua 
misericórdia.
D – Assim como prometera a nossos pais, a Abraão e a seus filhos 
para sempre.
T – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
D – Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

ANT. Sois bela, ó Maria, e a mancha original não está em vós.
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A PALAVRA DO CONCÍLIO VATICANO II
A Imaculada Virgem, preservada imune de toda mancha da culpa 
original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e 
alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme 
a seu Filho, Senhor dos senhores, e vencedor do pecado e da morte, 
foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. (LG nº 59)

D – Cantamos vossa glória, ó Maria.
T – O Poderoso fez em vós maravilhas.

LEITURA HAGIOGRÁFICA
Um mês, apenas, era decorrido após a morte do Santo, e já o clero 
e o povo pediam sua canonização, sua inscrição no catálogo dos 
Santos: isto é, sua elevação à honra dos altares. À medida que por 
sua intercessão operavam-se milagres, eram recolhidos, estudados e 
rigorosamente apurados. Coisa admirável! Em seis meses 47 milagres 
foram com rigor histórico e científico (da época) reconhecidos como 
válidos e autênticos, para proceder à canonização. E assim no ano 
1232 a 30 de maio o Papa Gregório IX solenemente declarava: “Em 
honra e louvor da Santíssima Trindade e para exaltação da Santa 
Igreja, inscrevemos o servo de Deus, Frei Antônio, confessor da 
Ordem dos Frades Menores, no catálogo dos Santos e ordenados 
que a sua festa seja celebrada anualmente no dia 13 de junho”. O 
decreto de canonização que introduziu o nome de Santo Antônio no 
calendário assegurou a universalidade e a perpetuidade a seu culto. 
Em Pádua, em seu santuário, na pitoresca e majestosa Basílica do 
Santo, noite e dia ardem trinta e seis lâmpadas de prata. Mas o culto 
ao Santo não é só monopólio de Pádua, pois em toda parte do mundo 
Santo Antônio, de todos os santos, é o mais popular. Ele está no 
coração de todos. É difícil encontrar uma igreja sem a imagem do 
Taumaturgo paduano, ou num altar, num nicho, num canto. Também 
nos lares lhe dão um lugar. Santo Antônio é o amável protetor de 
todos. É invocado em qualquer necessidade, pois sua caridade é sem 
rival. Porém concluem muito bem as palavras do Papa Leão XIII: 
“Importa muito amar a Santo Antônio. Cuidai que os outros o amem. 
Santo Antônio não é só de Pádua, É DO MUNDO INTEIRO”.
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RESPONSO DE SANTO ANTÔNIO Pág. 10

INTERCESSÃO
D – Ò glorioso Santo Antônio compartilha conosco o sorriso, o 
afeto e a ternura da “toda cheia de graça”, pela intercessão da 
Virgem Maria, nós imploramos a misericórdia do Pai, dizendo:
T – Interceda por nós a Virgem cheia de graça.
L – Deus todo poderoso, concedei que vossos fiéis tenham um 
só coração e uma só alma e perseverem unânimes na oração com 
Maria mãe de Jesus.
T – Interceda por nós a Virgem cheia de graça.
L – Vós fizestes de Maria o modelo perfeito da união com Jesus, 
concedei aos cristãos a graça de imitá-la.
T – Interceda por nós a Virgem cheia de graça.
L – Vós fizestes de Maria a mãe da graça e da misericórdia, 
concedei que todos os aflitos experimentem a doçura de seu amor 
materno.
T – Interceda por nós a Virgem cheia de graça.
L – Vós que colocastes Maria ao lado de Jesus e de José, concedei 
que as mães de família busquem a caridade e a santidade de seus 
lares.
T – Interceda por nós a Virgem cheia de graça.

PAI NOSSO...

D – Ó Deus, nós vos suplicamos que a lembrança de Santo 
Antônio, vosso confessor e doutor, alegre vossa Igreja, para 
que, fortalecida com os espirituais auxílios, mereça gozar as 
felicidades eternas.
Amém.

D – Rogai por nós, bem-aventurado Santo Antônio.
T – Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
BÊNÇÃO
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Eis aqui a Cruz do Senhor,
afastai-vos inimigos da minha salvação.
Venceu o Leão da tribo de Judá,
Raiz de Davi. Aleluia
Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

CANTO GLORIOSO SANTO ANTÔNIO

Ref.: Glorioso Santo Antônio
Nosso excelso Padroeiro
Tuas bênçãos, teus favores (bis)
Concede ao Brasil inteiro.

Taumaturgo admirável
Que soubeste a Deus amar
Tuas virtudes sublimes
São exemplo salutar.

Para aqueles que desejam
Amar e servir a Deus
E depois da morte almejam
Fluir seu amor nos céus.
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II PARTE
DIVERSAS ORAÇÕES E BÊNÇÃOS
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Ladainha de Santo Antônio
Senhor, tende piedade de nós (bis)
Jesus Cristo, tende piedade de nós (bis)
Senhor, tende piedade de nós (bis)
Jesus, ouvi-nos (bis)
Jesus, atendei-nos (bis)
D – Pai celeste, que sois Deus,
T – Tende piedade de nós.
D – Filho Redentor do mundo, que sois Deus,
T – Tende piedade de nós.
D – Espírito Santo, que sois Deus,
T – Tende piedade de nós.
D – Santíssima Trindade, que sois um só Deus,
T – Tende piedade de nós.
D – Espírito Santo, que sois Deus,
T – Tende piedade de nós.
D – Santíssima Trindade, que sois um só Deus
T – Tende piedade de nós.
D – Santo Antônio de Pádua, 
T – Rogai por nós.
D – Íntimo amigo do Menino Deus,
T – Rogai por nós.
D – Servo da Mãe Imaculada,
T – Rogai por nós.
D – Fiel filho de São Francisco,
T – Rogai por nós.
D – Homem da santa oração,
T – Rogai por nós.
D – Amigo da pobreza,
T – Rogai por nós.
D – Lírio da castidade,
T – Rogai por nós.
D – Modelo da obediência,
T – Rogai por nós.
D – Amante da vida oculta,
T – Rogai por nós.
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D – Desprezador da glória humana,
T – Rogai por nós.
D – Rosa da caridade,
T – Rogai por nós.
D – Espelho de todas as virtudes,
T – Rogai por nós.
D – Sacerdote segundo o coração do Altíssimo,
T – Rogai por nós.
D – Imitador dos apóstolos,
T – Rogai por nós.
D – Mártir do desejo,
T – Rogai por nós.
D – Coluna da Igreja,
T – Rogai por nós.
D – Zeloso amante das almas,
T – Rogai por nós.
D – Propugnador da fé,
T – Rogai por nós.
D – Doutor da verdade,
T – Rogai por nós.
D – Batalhador contra a falsidade,
T – Rogai por nós.
D – Arca do testamento,
T – Rogai por nós.
D – Trombeta do evangelho,
T – Rogai por nós.
D – Apóstolo dos pecadores,
T – Rogai por nós.
D – Extirpador dos crimes,
T – Rogai por nós.
D – Restituidor da paz,
T – Rogai por nós.
D – Reformador dos costumes,
T – Rogai por nós.
D – Conquistador dos corações,
T – Rogai por nós.
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D – Auxiliador dos aflitos,
T – Rogai por nós.
D – Terror dos demônios,
T – Rogai por nós.
D – Ressuscitador dos mortos,
T – Rogai por nós.
D – Restituidor das coisas perdidas,
T – Rogai por nós.
D – Glorioso taumaturgo,
T – Rogai por nós.
D – Santo do mundo inteiro,
T – Rogai por nós.
D – Glória da Ordem dos Menores,
T – Rogai por nós.
D – Alegria da corte celeste,
T – Rogai por nós.
D – Nosso amável padroeiro,
T – Rogai por nós.
D – Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
T – Perdoai-nos Senhor.
D – Cordeiro de Deu, que tirais os pecados do mundo,
T – Ouvi-nos, Senhor.
D – Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
T – Tende piedade de nós.
D – Rogai por nós, Santo Antônio,
T – Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

D – Oremos: Alegre, Senhor Deus, a vossa Igreja a solenidade 
votiva de Santo Antônio, vosso confessor e doutor, para que 
sempre se ache fortalecida com socorros espirituais e mereça 
alcançar os gozos etenos. Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.
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BREVE TREZENA DIÁRIA DE SANTO ANTÔNIO

1. Glorioso Santo Antônio, que ressuscitastes os mortos, 
fazei com que eu viva sempre a preciosa vida da graça. 
Pai Nosso, Ave-Maria, Glória.

2. Bem-amado Santo Antônio, que curastes os doentes, dai-
me Saúde e servirei a Deus, cumprindo fielmente meus 
deveres cristãos. Pai nosso...

3. Virtuoso Santo Antônio, afaste para longe de mim todo 
vício e guia-me no caminho da virtude cristã. Pai nosso...

4. Amabilíssimo Santo Antônio, libertador dos condenados 
pela humana justiça, livrai minha alma do pecado, para 
que não caia na justiça divina. Pai nosso...

5. Poderoso Santo Antônio, que desde menino aprendeste 
a vencer o inimigo infernal, guardai e defendei minha 
alma das tentações. Pai nosso...

6. Prodigioso Santo Antônio, dirigi minha alma no agitado 
mar da vida e levai-a ao porto da eterna salvação. Pai 
nosso...

7. Bondoso Santo Antônio, sempre pronto em socorrer 
vossos devotos em suas dificuldades, socorrei minha 
alma nas presentes necessidades. Pai nosso...

8. Santo Antônio, médico celeste, curai as minhas feridas 
espirituais e ajudai-me a corrigir meus defeitos. Pai 
nosso...

9. Santo Antônio, consolador dos aflitos, obtende-me 
paciência e fortaleza nos sofrimentos e nas tribulações 
da vida. Pai nosso...
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10. Santo Antônio, restituidor das coisas perdidas, fazei que 
eu jamais perca pela pecado a graça e a amizade de Deus; 
e se por desgraça a perder, seja-me dado readquiri-la 
quanto antes. Pai nosso...

11. Santo Antônio, martelo dos hereges, conservai-me 
sempre fiel à doutrina da Santa Igreja Católica. Pai 
nosso...

12. Poderosíssimo Santo Antônio, por quem membros 
desligados do corpo reúnem-se recobrando vida, reuni 
a Igreja seus membros separados pelo erro. Pai nosso...

13. Amantíssimo Santo Antônio, olhai as minhas 
necessidades. Fale a Deus por mim Vossa Língua 
milagrosa, a fim de que me seja dado ficar consolado e 
atendido. Pai nosso...

CINCO MINUTOS DIANTE DE SANTO ANTÔNIO

Há quanto tempo te esperava, ó alma devota, pois bem conheço 
as graças de que necessitas e que queres que eu peça ao Senhor. 
Estou disposto a fazer tudo por ti, mas filho, dize-me uma a uma 
todas as tuas necessidades, pois desejo ser o intermediário entre 
tua alma e Deus com o fim de suavizar teus males. Sinto a aflição 
de teu coração e quero unir-me às tuas amarguras.
Desejas o meu auxílio no teu negócio... Queres a minha proteção 
para restituir a paz na tua família... Tens desejo de conseguir 
algum emprego... Queres ajudar alguns pobres... Algumas 
pessoas necessitadas... Queres a tua saúde ou a de alguém a quem 
muito estimas. Coragem, que tudo obterás. Agradam-me também 
as almas sinceras que tomam sobre si as dores alheias, como se 
fossem próprias. Mas eu bem vejo como desejas aquela graça que 
há tanto tempo me pedes. Tem fé que não tardará a hora em que 
hás de obtê-la.



61

Uma coisa, porém, desejo de ti. Quero que sejas mais assídua 
ao Santíssimo Sacramento; mais devota para com a vossa Mãe, 
Maria Santíssima; quero que propagues a minha devoção e ajudes 
meus pobres. Oh! Quanto isso me agrada ao coração! Não sei 
negar nenhuma graça àqueles que socorrem os outros por meu 
amor, e bem sabes quantos favores são obtidos por este meio.
Quantos, com viva fé têm recorrido a mim com o pão dos pobres 
na mão e são atendidos! Invocam-me para ter êxito feliz em um 
negócio, para achar um objeto perdido, para obter saúde e de uma 
pessoa enferma, para conseguir a conversão de alguém afastado 
de Deus, e eu por amor dos meus pobres, cuja miséria está a meu 
cargo, obtenho de Deus tudo que pedem e ainda muito mais.
Temes que eu não faça outro tanto por ti? Não penses nisso 
porque prezo muitas as prerrogativas concedidas por Deus de ser 
– o Santo dos Milagres. Muitos outros, como tu, têm precisado 
de mim e temem pedir-me, pensando que me importunam. Leio 
tudo no fundo do coração e a tudo darei remédio; hei de obter as 
graças, não temas.
Agora, volta às tuas ocupações e não te esqueças do que te 
recomendei; vem sempre me procurar porque eu te espero. Tuas 
visitas me hão de ser sempre agradáveis, porque afeiçoado como 
eu, não acharás.
Deixo-te no coração Sagrado de Jesus e também no de Maria e 
no de São José.

(Reze em seguida um Pai Nosso, uma Ave-Maria e um Glória)

 I – ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

Senhor da messe e pastor do rebanho, faze ressoar em nosso 
ouvido teu forte e suave convite: vem e segue-me. Derrama sobre 
nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e 
generosidade para seguir tua voz.
Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta 
nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser 
serviço. Fortalece aos que querem dedicar-se ao reino, na vida 
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consagrada e religiosa.
Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a 
fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança 
a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para 
o ministério pastoral em tua Igreja.
Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço 
de teu povo. Maria, mãe da Igreja e modelo dos servidores do 
Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém!

II – ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
Ó Trindade amada, Pai, Filho e Espírito Santo, Vós chamais os 
homens e as mulheres para serem santos, no amor. Fazei brotar 
vocações, serviços e ministérios nas comunidades, segundo a 
riqueza da graça recebida no batismo. Que a vossa Igreja povo de 
Deus, assembleia dos chamados, seja fiel a sua vocação. Animai 
os jovens vocacionados. Dai aos cristãos leigos, coragem, audácia 
e firmeza, para que no cotidiano da vida construam a justiça, a 
solidariedade e a paz.
Às irmãs e irmãos de vida consagrada, dai coerência e 
transparência, para serem nesta terra, sinal do amor e da ternura 
da Trindade. Olhai para os diáconos, sejam eles imagem viva do 
Cristo Servo. Que padres e bispos, segundo o exemplo de Cristo, 
Bom Pastor, cuidem com carinho e amor de todas as pessoas a eles 
confiadas. Fazei, enfim, que os batizados, sob o olhar carinhoso 
da Mãe Aparecida, a vocacionada do Pai, com renovado ardor 
missionário, avancem sem medo pelos caminhos da justiça e 
da solidariedade, a serviço da vida e da esperança, em busca do 
Reino definitivo. Amém!

ORAÇÕES DIVERSAS A SANTO ANTÔNIO

1. Pela paz nas famílias
Senhor Deus, nossas famílias estão ameaçadas, dentro de si 
mesmas, e também pelo mundo que as rodeia. Dentro de si: 
discórdias, incompreensões, infidelidades, falta de diálogo, de 
mútua aceitação, de respeito e de recursos materiais. No mundo 
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exterior: indiferentismo, materialismo, divisões por motivos 
fúteis, ódios, calúnias, invejas.
Nossas famílias deveriam ser pequenas comunidades de fé, de 
caridade e de oração. Senhor, protegei nossas famílias. Que 
nelas todos sejam disponíveis e generosos. Possam brotar em 
seu interior boas vocações e profissionais exemplares. Por Santo 
Antônio, pacificador de tantos lares, olhai para as famílias, 
conservai nelas a paz. A alegria de viver, o bem-estar material e 
todos os bens espirituais.
Que as residências cristãs façam jus a esse nome, tenham um 
ambiente acolhedor, cheio de amor, comunicação e boa vontade. 
Que todos amem a sua casa e zelem pela felicidade de seus 
membros. Amém.

2. Oração para achar o perdido
Eu vos saúdo, glorioso Santo Antônio, fiel protetor dos que em vós 
esperam. E já que Deus vos concede ajudar as pessoas a encontrar 
o perdido, peço-vos que me ajudeis a encontrar o que procuro. 
Alcançai-me, sobretudo, uma fé viva, uma esperança firme, uma 
grande caridade ardente, e uma docilidade sempre pronta aos 
desejos de Deus. Que eu não me perca entre as coisas do mundo, 
mas saiba utilizá-las com sabedoria para, através delas, alcançar 
aquelas que ladrão algum nos poderá roubar. Assim seja.

3. Oração de ação de graças
Grande e humilde Santo Antônio, pai dos pobres e consolador dos 
aflitos, que vieste solícito em meu auxílio e me consolastes: ei-
me a vossos pés para vos trazer o meu agradecimento. Aceitai-o 
junto com a promessa, que hoje renovo, de viver sempre no amor 
de Jesus e do próximo. Continuai a dar-me vossa proteção e 
concedei-me a graça final de estar um dia convosco no céu para 
cantar convosco as misericórdias do Senhor. Assim seja.

4. Pela conversão de uma pessoa querida
Ó grande Santo tu dedicaste tua vida e gastaste tuas energias pela 
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salvação dos cristãos e pelo retorno dos descrentes a Deus. Ainda 
hoje és instrumento da misericórdia divina para a conversão 
dos pecadores. Eu te suplico: intercede junto ao Senhor por esta 
pessoa que me é muito querida e cuja vida não está de acordo com 
os ensinamentos do Evangelho e com o batismo que recebeu.
Alcança para essa pessoa, querido Santo, a graça de reencontrar 
a fé perdida, reassumir a prática da religião e reencontrar a 
alegria da amizade de Deus. Deus não permita que ela se perca 
eternamente. Intercede por ela para que volte a viver como filha 
(filho) de Deus, desfrutando sua misericórdia nesta vida e sua 
imensa glória no céu. Amém.

5. Oração da Mãe ou do Pai
Ó querido Santo Antônio, abençoa e protege minha família. 
Conserva-a unida no amor; ajuda-a em suas necessidades e 
afasta dela todo e qualquer mal. Abençoa a mim e a meu esposo 
(minha esposa). Que nunca nos falte o trabalho e nada do que 
necessitamos para viver honestamente e educar os filhos que o 
Senhor nos deu. Abençoa nossos filhos; conserva-os sadios e 
dispostos para o bem, ajuda-os nos estudos e não permitas que, 
no meio de tantas ocasiões de pecado, cheguem a perder a fé e 
a pureza da vida. Torna-nos capazes de entender os filhos e de 
orientá-los com a palavra e o exemplo. Que eles aspirem sempre 
aos mais belos ideais e possam, assim, realizar na vida a sua 
vocação humana e cristã. Amém.

6. Oração para os namorados
Meu grande amigo Santo Antônio, tu que és o protetor dos 
namorados, tua voz de alegria e exultação:

vinde, benditos de meu Pai,
recebei o reino que vos está preparado
desde o princípio do mundo.

7. Oração a Santo Antônio para o dia da festa
Gloriosíssimo Santo Antônio, / neste dia consagrado à vossa 
memória, / alegro-me convosco nas inúmeras prerrogativas / 



65

com que foste enriquecido mais que os outros santos, / a morte é 
vencida por vosso poder, / os oprimidos recebem por vós o alívio 
tão desejado, / os leprosos, os enfermos, os paralíticos obtêm a 
salvação por vossa virtude. / A vosso mandado, acalmam-se os 
ventos e as tempestades, rompem-se as cadeias da escravidão, 
/ encontram-se as coisas perdidas, / em suma, todos os que, 
confiados, / recorrem a vós, / ficam livres dos males que os 
perseguem, dos perigos que os ameaçam, / do peso que os oprime; 
/ e não há nenhuma necessidade, / à qual vosso milagroso poder 
/ e vossa eterna bondade não se estendam. / Ó meu querido 
protetor, / por todas as graças que recebestes de Deus, / suplico-
vos que tomais especial cuidado de minha alma, / de meus 
negócios e de minha vida inteira. / Sob a vossa proteção, nada 
temerei; / recomendo-vos minhas misérias ao Deus / de todas as 
consolações, para que, por vossos méritos, / se digne fortalecer-
me em seu serviço, / consolar-me em minhas aflições, / livra-
me dos meus males, / ou dar-me forças para suportá-los para 
minha maior santificação. / Peço-vos estas graças para mim / e 
para todos os que se acham nas mesmas penas e perigos, / enfim, 
meu querido protetor, obtende-me que nenhuma força inimiga me 
separe de meu Deus, / ao qual sejam dadas honra e ação de graças 
/ por todos os séculos dos séculos. Amém.

ORAÇÕES DE SANTO ANTÔNIO A NOSSA SENHORA

a) Estrela do mar
Nós te invocamos, ó Senhora, nossa esperança!
Tu, que és a Estrela do mar, brilha sobre nós,
batidos pela tempestade no mar desta vida.
Guia-nos ao porto e, na última hora, 
defende-nos com o conforto da tua presença,
para que possamos sair deste cárcere
e chegar alegres à felicidade sem fim.
Conceda-nos esta graça.
Aquele que carregaste em teu seio
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e amamentaste em teu peito.
A Ele honra e glória nos séculos eternos.
Amém!

b) Estrela da manhã
Nós te suplicamos, Senhora nossa:
Tu, que és a Estrela da manhã, 
afasta com teu esplendor
a nuvem da sugestão diabólica
que envolve a nossa mente.
Tu, que és a Lua cheia, preenche o nosso vazio, 
espanca as trevas dos nossos pecados,
para que cheguemos à plenitude da vida eterna,
à luz da glória indefectível.
Com a ajuda daquele que te criou nossa luz
e te fez nascer para nascer de ti.
A Ele glória e honra nos séculos dos séculos.
Amém!

BÊNÇÃOS

BÊNÇÃO DO PÃO DE SANTO ANTÔNIO

D – O Senhor esteja conosco
T – Ele está no meio de nós.
D – O nosso auxílio está no nome do Senhor.
T – Que fez o céu e a terra.
D – Rogai por nós, Santo Antônio.
T – Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
D – Oremos (breve silêncio)

Senhor, Pai santo, Deus de bondade, abençoai este pão, pela 
intercessão de Santo Antônio, que por sua pregação e exemplo 
distribuiu o pão da vossa palavra aos vossos fiéis. Este pão 
recorde aos que o comerem ou repartirem com devoção, o pão 
que vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta, 
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e o pão que partilhais conosco todos os dias no mistério da 
Eucaristia. Que nos recorde o compromisso com nossos irmãos, 
necessitados de alimento corporal e espiritual. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Pão vivo que desceu do céu 
e dá a vida e a salvação. Ele que vive conosco na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

BÊNÇÃO DA SAÚDE

Por intercessão de Santo Antônio e de nossos santos padroeiros, 
o Senhor vos abençoe e vos guarde. Afaste de vós os males e 
enfermidades. Encha vosso coração com a luz de seu Espírito. 
Conduza vossos passos, inspire vossos sentimentos, abençoe 
vossa casa e vossas relações. O Senhor vos conceda a alegria 
da sua presença e vos faça portadores da bênção para os irmãos 
e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
(Esta bênção pode ser dada individualmente ou a pequenos 
grupos com a imposição das mãos).

Outra Bênção

Por intercessão de Santo Antônio, o Senhor te defenda de 
todos os perigos; afaste de ti e de teu lar todas as atribulações; 
te proteja em teus empreendimentos, te inspire na pratica da 
caridade e te conceda a vida eterna. Amém.

Mensagem do Papa João Paulo II

A comunidade dos fiéis deve tomar consciência sempre nova 
de eterna atualidade do Evangelho, reconhecendo que, através 
da preparação, a figura do Verbo encarnado se nos apresenta 
de novo, como se realizou pela pregação de Santo Antônio, 
autêntica, atual, próxima de nossa história, rica em graça e 
capaz de suscitar nos corações uma intensa efusão de caridade 
sobrenatural.
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O CONCÍLIO VATICANO II
E O CULTO AOS SANTOS

Na sua solicitude pastoral, o Concílio exorta todos os responsáveis 
para que, se cá ou lá se introduzirem sub-repticiamente abusos 
excessos ou falhas, afastem-nos ou esforcem-se diligentemente 
por corrigi-los, e restaurem tudo pra a maior glória de Cristo e 
de Deus. Ensinem portanto aos fiéis que o autêntico culto dos 
Santos não consiste tanto na multiplicidade dos atos exteriores 
como na intensidade de nosso amor atuante, pelo qual, para 
maior bem nosso e da Igreja, buscamos dos Santos “o exemplo na 
vida, o consórcio na comunhão e o auxílio na intercessão”. Por 
outro lado, porém, instruam os fiéis que nossas relações com os 
habitantes do céu, concebido na plena luz da fé, de nenhum modo 
diminui o culto latrêutico dado a Deus Pai por Cristo no Espírito, 
mas, ao contrário, mais intensivamente o enriquece. (Lumen 
Gentium, 51) 

ROGAI POR NÓS!
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III PARTE
CÂNTICOS
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LISTA DE CANTOS

CANTOS DE ENTRADA
EIS-ME AQUI SENHOR
CAMPANHA DA FRATERNIDADE
Ó SENHOR, NÓS ESTAMOS AQUI
VAMOS IRMÃOS CAMINHAR
TE AMAREI
AO SENHOR DOS SENHORES

CANTOS PENITENCIAIS
PERDÃO SENHOR
EU TE PEÇO QUE TU ME CONVERTAS
PELOS PECADOS
SENHOR QUE VIESTE SALVAR
SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS
SENHOR, SE TUA VOZ NÃO OUVI
EU COFESSO A DEUS E A VÓS IRMÃOS
PERDOAI-NOS, Ó PAI

CANTOS DE GLÓRIA
GLÓRIA AO CRIADOR
ESTE HINO DE LOUVOR
GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS

CANTOS DE MEDITAÇÃO
CONHEÇO UM CORAÇÃO
É BOM ESTARMOS AQUI
O SENHOR É MINHA LUZ
A MINHA ALMA TEM SEDE DE DEUS

CANTOS DE ACLAMAÇÃO
TEU VERBO É LUZ
ALÊ, ALÊ, ALELUIA
ALELUIA
FALA SENHOR
ALELUIA, COMO O PAI ME AMOU
CHEGOU A HORA DA ALEGRIA
CANTOS DE OFERTAS
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CANTOS DAS ORFETAS
OFERTAR PRA MEU POVO
SANTO ANTÔNIO VEM!
A MESA SANTA
OFERTAS SINGELAS
MINHA VIDA TEM SENTIDO
UM CORAÇÃO PARA AMAR
QUEM DISSE QUE NÃO SOMOS NADA
OFERTAR NOSSA VIDA QUEREMOS
OS GRÃOS QUE FORMAM ESPIGA
É PROVA DE AMOR

CANTOS DE SANTO
SANTO, SANTO, SANTO
O SENHOR É SANTO
NA MESA SAGRADA
SE CALAREM A VOZ DOS PROFETAS

CANTOS DE COMUNHÃO
FESTA DA PARTILHA
VEJAM, EU ANDEI PELAS VILAS
CANTAR A BELEZA DA VIDA
VEM, EU MOSTRAREI

CANTOS DE AÇÃO DE GRAÇAS
NINGUÉM TE AMA COMO EU
HINO A SANTO ANTÔNIO
Ó, SANTO ANTÔNIO
MARIA DE NAZARÉ
IMACULADA MARIA DE DEUS
SANTA MÃE MARIA
CONSAGRAÇAO A NOSSA SENHORA
QUANDO O DIA DA PAZ RENASCER
AVE CHEIA DE GRAÇA
MANTRAS

CANTOS FINAIS
QUÃO GRANDE ÉS TU 
CANTO PARA A BÊNÇÃO
JESUS CRISTO ESTÁ REALMENTE
GLÓRIA A JESUS NA HÓSTIA SANTA BENDITO, LOUVADO 
SEJAS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA CANTO DE ASPERSÃO
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CANTOS DE ENTRADA

EIS-ME AQUI SENHOR
Eis-me aqui Senhor! (bis).
Pra fazer tua vontade,
pra viver do teu amor (bis)

1. O Senhor é meu pastor que me conduz por
caminhos nunca visto me enviou / sou chamado
a ser fermento sal e luz / e por isso respondi: aqui estou.

2. 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.

3. Ponho minha confiança no Senhor /
da esperança, sou chamado a ser sinal /
Seu ouvido inclinou ao meu clamor /
e por isso respondi: aqui estou.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE
1. Somos gente da esperança /
que caminha rumo ao Pai. /
Somos povo da aliança /
que já sabe aonde vai.

Ref.: De mãos dadas a caminho, /
porque juntos somos mais, /
pra cantar o novo hino /
de unidade, amor e paz.

2. Para que o mundo creia /
na justiça e no amor, /
formaremos um só povo, /
um só Deus, um só Pastor.
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3. Todo irmão é convidado 
para a festa em comum: /
celebrar a nova vida /
onde todos sejam um.

Ó SENHOR, NÓS ESTAMOS AQUI
1. Ó Senhor, nós estamos aqui
junto a mesa da celebração
Simplesmente atraídos por vós
desejamos formar comunhão

Igualdade, fraternidade
nessa mesa nos ensinais
As lições que melhor educam
na Eucaristia é que nos dais

2. Todos cantam o vosso louvor,
pois em vós todos somos irmãos
Ouviremos com fé, ó Senhor
os apelos de libertação

3. Este encontro convosco, Senhor
incentiva a justiça e a paz
Nos inquieta e convida a sentir
os apelos que os pobres nos faz

4. Acolheis com o vosso perdão
todo homem disposto a crescer
Ao redor desta mesa, Senhor,
a unidade podemos viver

VAMOS IRMÃOS CAMINHAR
1. Vamos irmãos caminhar.
Na casa do Pai celebrar,
o amor que criou todos nós,
o amor que vem nos salvar
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Deus é Pai, Deus é Pai
Deus é Pai, nosso Pai,
Nosso Pai

2. Uma família unida
ao redor da mesa do altar,
Com Cristo nosso irmão
Filhos no Filho a cantar

3. Abba, isto é Pai
ouvimos Jesus falar
quando lhe perguntaram
como se deve rezar

TE AMAREI
1. Me chamaste para caminhar / na vida contigo /
Decidi para sempre seguir-te / não voltar atrás /
Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma
É difícil agora viver sem lembrar-me de ti

Te amarei Senhor, te amarei Senhor /
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti

2. Eu pensei muitas vezes / calar e não dar nem resposta /
Eu pensei muitas vezes esconder-me, ir longe de ti /
Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido /
É difícil agora viver sem saudades de ti

3. Ó Jesus não me deixe / jamais caminhar solitário /
Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração /
Vem ensina-me a viver a vida na sua presença /
No amor, na alegria, na paz, na união

AO SENHOR DOS SENHORES
1. Ao Senhor dos senhores cantai, /
Ao Senhor Deus dos deuses louvai! /
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Maravilhas só Ele é quem faz, / Bom é
Deus, ao Senhor, pois, louvai!
Com saber, Ele fez terra e céu, / sobre as
águas a terra firmou; / Para o dia reger fez o
sol / E as estrelas para a noite criou.

Pois eterno é seu amor por nós. /
Eterno é seu amor (bis)

2. Primogênitos todos feriu, / Do Egito, um
povo opressor, / E daí Israel fez sair: / O 
poder de sua mão o salvou.
No mar bravo Ele fez perecer / os soldados
do rei faraó; / Aliança ele fez com Israel, / 
No deserto seu povo guiou.

3. Poderosos sem dó abateu, / A famosos
reis desbaratou; / sua terra Israel recebeu, /
como herança a seu povo entregou.

CANTOS PENITENCIAIS

PERDÃO SENHOR
1. Perdão Senhor / tantos erros cometi /
Perdão Senhor / Tantas vezes me omiti /
Perdão Senhor / Pelos males que causei.
Pelas coisas que felei. / Pelo irmão que eu julguei (bis).

Ref.: Piedade Senhor, / tem piedade Senhor, /
meu pecado vem lavar com seu amor. /
Piedade Senhor, / tem piedade, Senhor, /
e liberta minha alma para o amor.
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2. Perdão, Senhor / Porque sou tão pecador. /
Perdão Senhor / Sou pequeno e sem valor. /
Mas mesmo assim, Tu me amas, /
Quero então, te entregar meu coração /
Suplicar o teu perdão (bis).

EU TE PEÇO QUE TU ME CONVERTAS
1. Eu peço que tu me convertas o coração /
que eu decida mudar de uma vez a direção /
desta vez é pra valer / desta vez é pra valer.

2. Quero ser como fui batizado /
não quero voltar ao pecado /
converte o meu coração Senhor /
converte o meu coração.

3. Sou projeto de paz, que nasceu de teu amor /
mas esqueço demais que também sou pecador /
desta vez é pra valer / desta vez é pra valer.

4. Viverei como alguém confirmado / eleito.
Aprovado e chamado / converte o meu coração /
Converte o meu coração.

5. Sou projeto de paz, que nasceu de teu amor /
mas desta vez é pra valer / desta vez é pra valer.

6. Viverei como alguém confirmado / eleito.
Aprovado e chamado / converte o meu coração /
Converte o meu coração.

PELOS PECADOS
1. Pelos pecados, erros passados
Por divisões na tua Igreja, ó Jesus
Senhor, piedade. Senhor piedade
Senhor, piedade, piedade de nós
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2. Quem não te aceita, quem te rejeita
Pode não crer por ver cristãos que vivem mal
Cristo, piedade, Cristo piedade
Cristo, piedade, piedade de nós

3. Hoje, se a vida é tão ferida
Deve-se à culpa e à indiferença dos cristãos
Senhor, piedade, Senhor piedade
Senhor, piedade, piedade de nós

SENHOR QUE VIESTE SALVAR
1. Senhor que vieste salvar 
os corações arrependidos, / 
Piedade, piedade, 
piedade de nós.

2. Ó Cristo, que vieste salvar 
os pecadores humilhados. / 
Piedade, piedade, 
piedade de nós. 

3. Senhor que intercedei por nós 
junto a Deus pai, que nos perdoa. / 
Piedade, piedade, 
piedade de nós.

SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS
1. Senhor, tende piedade de nós! (bis)
Pelo irmão que não amei, /
Pelo mal que lhe causei, / Piedade! (bis) 
 
2. Ó Cristo, tende piedade de nós! (bis)
Pelo bem que eu não fiz, /
Pela paz que eu não quis, / Piedade! (bis) 
 
3. Senhor, tende piedade de nós! (bis)
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Pelo amor que sufoquei, /
Pela vida que matei, / Piedade! (bis) 

SENHOR, SE TUA VOZ NÃO OUVI
1. Senhor, se tua voz não ouvi, 
e por caminhos do mal me perdi: 
 
Ref.: Piedade, Senhor!
Piedade, Senhor! 
 
2. Senhor, se não te amei no irmão, 
fechando a ele o meu coração:

Ref.: Piedade, Senhor! 
Piedade, Senhor!
 
3. Senhor, se não cumpri meu dever, 
E se o bem eu deixei de fazer: 
 
Ref.: Piedade, Senhor! 
Piedade, Senhor! 

EU COFESSO A DEUS E A VÓS IRMÃOS
1. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, / 
Tantas vezes pequei, não fui fiel: / 
Pensamentos e palavras, atitudes, omissões... / 
Por minha culpa, tão grande culpa. 

Ref.: Senhor, piedade! 
Cristo, piedade! 
Tem piedade, 
Ó Senhor! (bis) 

2. Peço à Virgem Maria, nossa Mãe 
E a vós, meus irmãos, rogueis por mim 



81

A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, 
Por seu amor, tão grande amor. 

PERDOAI-NOS, Ó PAI
Ref.: Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas,
como nós perdoamos a quem nos ofendeu. 

1. Se eu não perdoar a meu irmão, /
O Senhor não me dá o seu perdão. / Eu não julgo para  
não ser julgado. / Perdoando é que serei perdoado.

2. Ajudai-me, Senhor, a perdoar, /
e livrai-me de julgar e condenar. /
Vou ficar sempre unido em comunhão /
Ao Senhor e também ao meu irmão.

3. Vou levar para a vida a união, / Que
floresce nesta santa comunhão. / 
Vivo em Cristo a vida de cristão, / 
Sou mensagem de sua reconciliação.

CANTOS DE GLÓRIA

GLÓRIA AO CRIADOR
1. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao 
Espírito glória (bis).
2. Ao Pai Criador do mundo / ao Filho Redentor dos homens / 
e ao Espírito de amor demos sempre glória (bis).

ESTE HINO DE LOUVOR
1. Este hino de louvor / que envolve o meu ser / é de gratidão. 
/ A bondade do Senhor / é tão grande, grande / sem fim / veio 
até mim.
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Ref.: Glória ao Senhor / glória ao Senhor Deus Criador 
(bis).
2. A Deus Pai que nos criou / a ternura filial / Deus é nosso 
Pai. / Jesus Cristo nosso irmão / deu a vida pelos seus / nós 
somos de Deus.
Ref.: Glória ao Senhor / glória ao Senhor / Deus Salvador 
(bis).
3. Deus é fonte de amor / santifica o nosso ser / Espírito de 
amor / nós Igreja militante / o amor de Deus cantamos / para 
sempre amém.

GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS
1. Glória a Deus nas alturas, / é o canto das criaturas! 
Rios e matas se alegram, / campo e cidade celebram! 
Ó rei dos céus e Senhor, / a Ti, o nosso louvor! 
Deus, nosso Pai, te adoramos! / Tua glória proclamamos!

Glória, glória, glória Te damos, Senhor! / 
Glória, glória, a Ti eterno louvor!

2. Glória a Jesus nosso guia, Filho da Virgem Maria!  
Vens para o meio dos pobres, / pra carregar nossas dores! 
Pelo Espírito ungido, vens libertar os cativos! 
Por nós a vida entregaste, e Senhor ressuscitaste!

3. Glória Espírito Santo que nos consola
no pranto / que orienta a igreja pra que do
pobre ela seja / que deu coragem a Pedro e 
a seus companheiros / que hoje junta esse
povo a busca de um mundo novo.

HINO DE LOUVOR
1- Glória a Deus nos altos céus! / Paz na terra a sua amados! /  
A vós louvam Rei Celeste, / os que foram libertados!

Glória a Deus lá nos céus, / e paz aos seus! Amém!
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2- Deus e pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos; / 
damos glória ao vosso nome, / vossos dons agradecemos!
3- Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / Vós, de 
Deus Cordeiro Santo, / nossas culpas perdoai!

4- Vós, que estais junto do Pai, / como nosso intercessor, / 
acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor!

5- Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, / com o 
Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor. 

CANTOS DE MEDITAÇÃO

CONHEÇO UM CORAÇÃO
1. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Que 
louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos. Que tem o 
dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar.

Ref. Jesus, manda teu Espírito para
transformar meu coração (bis)

2. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra
magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta.
Não quer saber de amar nem sabe perdoar, quer tudo
e não sabe partilhar.

3. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o
nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre
nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor.

É BOM ESTARMOS AQUI
Mestre / é bom estarmos aqui / reunidos bem
perto de ti / no silêncio e na paz. / Mestre /
reunidos no amor / nós viemos ao Monte Tabor / 
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para em ti repousar.

Ref.: E nós cantaremos / a mesma canção /
unidos no mesmo coração (bis)

Mestre / ao sairmos daqui / nós iremos teus 
passos seguir / com sementes nas mãos / Mestre /
nós queremos plantar / o teu reino em todo lugar /
e crescer como irmãos.

O SENHOR É MINHA LUZ
O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação.
Que poderei temer? Que poderei temer?

1. O Senhor é minha luz / Ele é minha
salvação / O que é que vou temer /
Deus é minha proteção. / Ele guarda 
minha vida. / Eu não vou ter medo
não (bis)

2. Quando os maus vêm avançando. /
Procurando me acusar, / Desejando
ver meu fim, / Só querendo me matar. /
Inimigos opressores. / É que vão
se liquidar (bis)

3. Se um exército se arma / Contra mim,
não temerei. / Firme está meu 
coração, / Sempre firme ficarei. / Se
estourar uma batalha, / Mesmo 
assim confiarei (bis)

4. A Deus peço uma só coisa, / sei que
Ele vai me dar. / Habitar em sua 
casa, / todo tempo que eu durar. / 
Para provar sua doçura / E no
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Templo contemplar. (bis)

5. Ele vai me dar abrigo, / em 
sua casa vou morar. / Nestes
tempos de aflição / sei que vai
me agasalhar / Me escondendo
em sua tenda, / para na rocha 
me firmar (bis)

A MINHA ALMA TEM SEDE DE DEUS
A minh’alma tem sede de
Deus, pelo Deus vivo anseia com
ardor: Quando irei ao encontro
de Deus e verei tua face.
Senhor?

1. A ovelha sedenta procura o riacho. /
A minh’alma suspira por Deus, 
meu amparo! / Dor e lágrimas são
noite e dia meu pão, / “Onde está
o teu Deus?”, ouço só gozação.
As saudades que sinto me fazem
chorar, / Quanta coisa se foi, não é
bom nem lembrar... Quando a gente
andava pra casa de Deus, / Era festa,
alegria, louvores, um céu!

2. Por que estás abatida e confusa, ó
Minh’alma?... Canta a tua
esperança: “Meu Deus, tu me salvas!” Se a tua esperança é o
Deus que te salva, por que estás
abatida e confusa, ó minh’alma?”
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CANTOS DE ACLAMAÇÃO

TEU VERBO É LUZ
Ref.: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Teu Verbo é luz dos caminhos,
é força e pão do viver,
que dá sentido aos espíritos,
coragem para vencer.

ALÊ, ALÊ, ALELUIA
Alê, alê, aleluia (bis)
Alê, alê, aleluia. Alê, aleluia.
Vamos ouvir, aleluia
Jesus falar, aleluia
O Evangelho, aleluia, alê
vai nos libertar, (bis)

ALELUIA
Aleluia batei palmas, povos todos,
cantai músicas alegres! Aleluia!
Aleluia! Deus é grande e poderoso,
pois governa o mundo inteiro.
Aleluia!

1. Nos mandou levar a todos a
Mensagem do amor. Ele fez uma
aliança com o povo que escolheu.

2. O Senhor e vencedor triunfante
sobre o céu. Ele é rei da terra toda,
Cantai hinos de vitória.

3. Deus domina o mundo todo.
Assentado no seu trono reuniu os
povos todos. Todos são povo de Deus.
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FALA SENHOR
Fala, Senhor, (fala, Senhor) 
Palavra de fraternidade! 
Fala, Senhor, (fala, Senhor) 
És luz da humanidade!
 
1. A tua Palavra / 
é fonte que corre, 
penetra e não morre, / 
não seca jamais. 
 
2. A tua Palavra / 
que a terra alcança / 
é luz, esperança / 
que faz caminhar. 
 
3. A tua Palavra, / 
farol de justiça, 
que vence a cobiça, / 
é bênção e paz.

ALELUIA, COMO O PAI ME AMOU
1. Aleluia, Aleluia 
como o Pai me amou
assim também eu vos amei. 
Aleluia, Aleluia 
como eu estou no Pai,
permanecei em mim. 
 
2. Vós todos que sofreis aflitos, vinde a mim! 
Repouso encontrarão os vossos corações 
dou graças a meu Pai que revelou
ao pobre, ao pequenino seu grande amor! 
 
CHEGOU A HORA DA ALEGRIA
Chegou a hora da alegria, 
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vamos ouvir essa palavra que nos guia (bis)

1. Tua Palavra vem chegando bem veloz, 
por todo canto hoje se escuta a tua voz. 
Aleluia, aleluia (bis)

2. Nada se cria sem a força e o calor
que sai da boca de Deus, nosso criador. 
Aleluia, aleluia (bis)

CANTO DE OFERTAS

OFERTAR PRA MEU POVO
Ref.: Ofertar pra meu povo /
é dar a vida / a vida inteira oferecida.

1. Ao irmão migrante – não há lugar
ao desempregado – quer trabalhar
a todo estudante e ao professor,
índio, operário e agricultor.

2. Ao prisioneiro – a libertação
ao envelhecido – a renovação
nossos dons aqui vão se
transformando em vida e
coragem no caminhar.

3. Faltou pão e água – vamos partir
não nos acolheram – para aonde ir?
Tudo é sofrimento e desolação /
transformai, Senhor, tal situação!

SANTO ANTÔNIO VEM!
1. Eis a oferta mais aceita do Senhor, bem presente neste vinho 
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e neste pão, que trazemos como fruto do amor, confirmado no 
serviço dos irmãos.

2. Quando é grande o ideal que nos anima não se teme todo 
empenho dedicar. Pois a vida que se doa no servir, com certeza, 
vida plena vai nos dar.
Ref.: Santo Antônio, vem! Vem conosco reconhecer o bom 
Senhor! Vem unir o teu viver na oferenda de nosso louvor.

A MESA SANTA
1. A mesa santa que preparamos
Mãos que se elevam a ti, ó Senhor
O pão e o vinho, frutos da terra
duro trabalho, carinho e amor
Ô,ô,ô, recebe Senhor, ô,ô, recebe Senhor.

2. Flores, espinhos, dor e alegria
Pais, mães e filhos diante do altar
A nossa oferta em nova festa
A nossa dor vem Senhor transformar
Ô, ô, ô, recebe, Senhor, ô, ô, recebe Senhor
3. A vida nova, nova família
Que celebramos, aqui tem lugar
Tua bondade vem com fartura
É só saber reunir, partilhar
Ô, ô, ô, recebe Senhor, ô, ô, recebe Senhor

OFERTAS SINGELAS
1. Ofertas singelas pão e vinho
Sobre a mesa colocamos
Sinal do trabalho que fizemos
E aqui depositamos

É teu também nosso coração
Aceita Senhor a nossa oferta
Que será depois na certa
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O teu próprio ser

2. Recebe, Senhor da natureza
Todo fruto que colhemos
Recebe o louvor de nossas obras
E o progresso que fizemos

3. Sabemos que tudo tem valor
Depois que a terra visitastes
Embora tivéssemos pecado
Foi bem mais o que pagastes

MINHA VIDA TEM SENTIDO
1. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui
E te faço o meu pedido de não me esquecer de ti
Meu amor é como este pão
Que era trigo que alguém plantou depois colheu
E depois tornou-se salvação
E deu mais vida e alimentou o povo meu

Eu te ofereço vinho e pão
Eu te ofereço meu amor

2. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui
E te faço o meu pedido de não me esquecer de ti
Meu amor é como este vinho
Que era fruto que alguém plantou depois colheu
E depois encheu-se de carinho
E deu mais vida e saciou o povo meu

UM CORAÇÃO PARA AMAR
1. Um coração para amar, pra perdoar e sentir 
para chorar e sorrir ao me criar tu me destes 
um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater 
ansioso por entender as coisas que tu disseste



91

Eis o que eu venho te dar  
Eis o que eu ponho no altar 
Toma senhor que ele é teu  
Meu coração não é meu

2. Quero que o meu coração, seja tão cheio de paz 
que não se sinta capaz, de sentir ódio ou rancor
 
3. Quero que a minha oração, possa me amadurecer 
leve-me a compreender as consequencias do amor.

QUEM DISSE QUE NÃO SOMOS NADA
Quem disse que não somos nada 
e que não temos nada para oferecer 
Repare as nossas mãos abertas 
trazendo as ofertas do nosso viver (bis)

1. A fé do homem nordestino 
que busca um destino e um pedaço de chão. 
A luta do povo oprimido 
que abre caminho e transforma a nação 
Ô, ô, ô, ô, recebe Senhor. (bis)

2. Retalhos de nossa história bonitas vitórias que 
meu povo tem. Palmares, Canudos, Cabanas 
são lutas de hoje e de ontem tambem. Ô, ô,  
ô, ô, recebe Senhor. (bis)

3. Aqui trazemos a semente sangue desta gente 
que fecunda o chão. Do gringo e tantos 
lavradores Santo e operários em libertação. 
Ô, ô, ô, ô, rcebe Senhor. (bis)

4.Coragem de quem dá a vida seja oferecida 
com este vinho e pão. É força que destrói a 
morte e muda nossa sorte é ressureição. 
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Ô, ô, ô, ô recebe Senhor. (bis)

OFERTAR NOSSA VIDA QUEREMOS
1. Ofertar nossa vida queremos /
Como gesto de amor, doação. /
Procuramos criar mundo novo,
trazer o povo para a libertação. 
 
Refrão: De braços erguidos a Deus ofertamos, /
Aquilo que somos. E tudo o que amamos, /
Os dons que nós temos compartilharemos /
Aqueles que sofrem, sorrir os faremos.
 
2. A injustiça que fere e que mata, /
Tanto o homem, criança e mulher. /
Faz o jovem viver sem sentido,
frustrado, perdido, distante da fé. 
 
3. Como pão e vinho se tornam /
Corpo e Sangue de Cristo Jesus /
Transformaremos a realidade,
pra ser de verdade esperança e luz! 
 
4. Juventude, milhões pelo mundo, /
Tanto anseio de libertação! /
Gente nova sem cerca e muros 
constrói seu futuro, liberta o irmão. 

OS GRÃOS QUE FORMAM ESPIGA 
1. Os grãos que formam a espiga
se unem para serem pão, /
Os homens que são Igreja, /
Se unem pela oblação.   

Diante do altar, Senhor,
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entendo minha vocação:  
devo sacrificar
a vida por meu irmão.
   
2. O grão caído na terra, /
Só vive se vai morrer é dando
que se recebe, / morrendo se vai viver. 

3. O vinho e o pão ofertamos, /
São nossa resposta de amor. /
Pedimos humildemente: /
“Aceita-nos, ó Senhor”. 

É PROVA DE AMOR
1. É prova de amor / Junto à mesa
partilhar. / É sinal de humildade / 
nossos dons apresentar.

Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão. 
E o nosso coração também! 
Senhor, que Vos doastes totalmente por amor,
fazei de nós o que convém!

2. Quem vive para si, / empobrece o seu viver; 
quem doar a própria vida, /
vida nova há de colher.

3. Oferta é bem servir, / 

por amor ao nosso irmão. 
É reunir-se nesta mesa / 
e celebrar a redenção.

A TI, Ó DEUS

A ti, ó Deus, celebra a criação, que aqui trazemos neste vinho e 
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pão.

1- Conversão, esperança e vida renovada na fé e no amor, com 
os frutos colhidos na terra, colocamos no altar do Senhor.

2- O infinito dos céus e dos mares, a beleza e perfume da flor, a 
magia dos nossos luares, a ti cantam por nós seu louvor.

3- O silêncio, o orvalho da noite e a dança dos ventos, Senhor, 
toda vida que a terra germina, a ti cantam por nós o louvor.

4 - Ouve a prece da mãe natureza, que espera de ti redenção. 
Renovada a terra se alegre, ao teu nome, uma só louvação!

CANTOS DE SANTO

SANTO, SANTO, SANTO
1. Santo, Santo, Santo dizem todos os anjos
Santo, Santo, Santo. / É o Senhor Jesus. / Santo, Santo, Santo é 
o que nos redime porque meu Deus é Santo e a terra cheia de sua 
glória está (bis).
Ref.: Céus e terra passarão, mas tua palavra não passará 
(bis) / não, não, não passará! (bis)
2. Hossana a Jesus Cristo, o Filho de Maria: Bendito o que vem, 
em nome do Senhor. / Santo, Santo, Santo é o que nos redime / 
porque meu Deus é Santo e a terra cheia de sua glória está (bis).

O SENHOR É SANTO
1. Quando olhei o sol brilhar, vi que o Senhor é Santo. Vendo as 
estrelas no céu, vi que o Senhor é Santo. Na imensidão do mar, 
vi que o Senhor é Santo. No orvalho da manhã, vi que o Senhor 
é Santo.
Ref.: O Senhor é Santo, ele está aqui! / O Senhor é Santo, eu 
posso sentir! (bis)
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2. Nas aves lá do céu, vi que o Senhor é Santo. Na planta a florir, 
vi que o Senhor é Santo. Na fonte a cantar, vi que o Senhor é 
Santo. No irmão a sorrir, vi que o Senhor é Santo.

NA MESA SAGRADA
1. Na mesa sagrada se faz unidade, 
o pão que alimenta, que é pão do Senhor. / 
Formaremos família na fraternidade,  
não há diferença de raça ou de cor.

Importa viver, Senhor, unidos no amor;  
na participação, vivendo em comunhão!

2. Chegar junto à mesa é comprometer-se / 
é a Deus converter-se com sinceridade. / 
O grito dos fracos devemos ouvir 
e em / nome de Cristo, amar e servir.

3. Enquanto na terra, o pão for partido 
o homem nutrido se transformará. 
Vivendo a esperança num mundo melhor:  
Com Cristo lutando, o amor vencerá.

4. Se participamos da Eucaristia, é
grande a alegria que Deus oferece.
Porém, não podemos deixar esquecida
a dor desta vida que o
pobre padece.

5. Assim comungando da única vida,
a morte vencida, será nossa sorte. Se
unidos buscamos a libertação, teremos
com Cristo a ressurreição.

SE CALAREM A VOZ DOS PROFETAS
1. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. 
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Se fecharem uns poucos caminhos, mil trilhas nascerão...
Muito tempo não dura a verdade, 
nestas margens estreitas demais, 
Deus criou o infinito
pra vida ser sempre mais!
  
2. É Jesus, este pão de igualdade, /
viveremos pra comungar, /
com a luta sofrida / 
do povo que quer ter voz, ter vez, lugar!
Comungar é tornar-se um perigo, /
viemos pra incomodar! /
Com a fé e a união nossos passos, /
um dia, vão chegar!

3. O Espírito é vento incessante,
que nada há de prender.
Ele sopra até no absurdo,
que a gente não quer ver... 

A MESA TÃO GRANDE E VAZIA
1. A mesa tão grande e vazia de amor e de paz, de paz! /
Onde há luxo de alguns alegria não há jamais! /
A mesa da Eucaristia nos quer ensinar - á, á /
que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar. 
 
Ref.: Pão em todas as mesas, /
da Páscoa a nova certeza: / a festa haverá /
e o povo a cantar, aleluia! (bis) 
 
2. As forças da morte: a injustiça e a ganância de ter, de ter. /
Agindo naqueles que impedem ao pobre a viver, viver. /
Sem terra, trabalho e comida, a vida não há, não há. /
Quem deixa assim e não age, a festa não vai celebrar. 
 
3. Irmãos, companheiros na luta, vamos dar as mãos, as mãos. /
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Na grande corrente do amor, na feliz comunhão! - irmãos! /
Unindo a peleja e a certeza, vamos construir, aqui / na terra o 
projeto de Deus: /
todo o povo a sorrir! 
 
4. Que em todas as mesas do pobre, haja festa de pão, de pão. /
E as mesas dos ricos vazias, sem concentração, de pão! /
Busquemos aqui, nesta mesa do Pão redentor - do céu, /
a força e a esperança que anima o povo de Deus! 
 

FAZEMOS COMUNHÃO  
Ref.: Fazemos comunhão 
Construindo a unidade. 
É nossa vocação 
Servir a comunidade, 
Com Cristo nosso irmão 
No sertão ou na cidade. (bis) 
 
1. Falta gente pra colheita, 
Há ovelhas sem pastor. 
Onde estão os operários 
Do roçado do Senhor? 
 
2. Quem visita os doentes? 
Quem constrói o mundo novo? 
Quem proclama a salvação? 
Quem reúne o nosso povo? 
 
3. Onde moro tem ministros, 
Vocações especiais: 
Bispos, freiras, padres, leigos: 
Todos servem como iguais. 
 
4. Quem anima o sindicato? 
Quem vê a necessidade? 
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Quem trabalha com os pobres? 
Quem constrói comunidade? 
5. Sou roceiro, estudante, 
Catequista e artesão, 
Operário, agricultor, 
Temos nossa vocação. 

CANTOS DE COMUNHÃO

FESTA DA PARTILHA
1. Jesus o pão da vida, nasceu para ser um Rei, mas veio 
pequenino, sujeito a uma lei. Convive com os pobres, se torna 
nosso igual e ensina os valores de um Reino Ideal.
Ref.: Na festa da partilha, Jesus é nosso pão, presença que 
anuncia a mesa dos irmãos! Se houver acesso igual aos 
bens do nosso chão, “justiça e paz”, na terra, então “se 
abraçaram”!

2. Não vim para ser servido, eu vim para lhes servir, e dou o pão 
dos fortes a quem quer me seguir. Lavei os pés de todos e sou o 
seu senhor, quem tem autoridade, se faça servidor.

3. Pra colaboradores, Jesus não escolheu os grandes doutores 
que o mando corrompeu, mas pobres, que a verdade do Reino 
fascinou, lhes deu autoridade, e neles confiou.

4. E diante de Pilatos, Jesus vai afirmar: O Reino da verdade, 
eu vim testemunhar. Se tens autoridade, foi Deus que concedeu, 
não vais fazer mau uso de um Dom que não é teu.

VEJAM, EU ANDEI PELAS VILAS
1. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saída, como o Pai me 
pediu. Portas, eu cheguei a abri-las, Eu curei as feridas como 
nunca se viu.
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Por onde formos também nós que brilhe a tua luz.
Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida.
Nosso caminho, então, conduz, queremos ser assim.
Que o pão da vida nos revigore no nosso sim.

2. Vejam, fiz de novo a leitura das  raízes da vida, que meu Pai 
vê melhor. Luzes acendi com brandura, pra a ovelha perdida, 
não medi meu suor.

3. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava, e falei 
de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles. Eu não quis ser 
escravo de um poder que retrai.

4. Vejam, semeei consciência nos caminhos do povo, pois o 
Pai quer assim. Tramas, enfrentei prepotência dos que temem o 
novo, qual perigo sem fim.

5. Vejam, eu quebrei as algemas, levantei os caídos, de meu 
Pai fui as mãos. Laços, recusei os esquemas. Eu não quero 
oprimidos, quero um povo de irmãos.

6. Vejam, procurei ser bem claro, o meu Reino é diverso: na 
precisa de Rei. Tronos, outro jeito mais raro de juntar o disperso, 
o meu Pai tem por lei.

7. Vejam, do meu Pai a vontade eu cumpri passo a passo, foi pra 
isso que eu vim. Dores enfrentei a maldade, mesmo em frente ao 
fracasso, eu mantive o meu Sim.

8. Vejam, fui “além das fronteiras”, espalhei boa nova: todos 
filhos de Deus. Vida, não se deixe nas beiras, quem quiser maior 
prova, “Venha ser um dos meus”.

CANTAR A BELEZA DA VIDA
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1. Cantar a beleza da vida
Presente do amor sem igual
Missão do seu povo escolhido
Senhor, vem livra-nos do mal

Vem dar-nos teu filho, Senhor
Sustento no pão e no vinho
E a força do Espírito Santo
Unindo seu povo a caminho

2. Fala do teu Filho às nações
Vivendo como ele viveu
Missão do teu povo escolhido
Senhor vem cuidar do que é teu

3. Viver o perdão sem medida 
Servir sem jamais condenar
Missão do teu povo escolhido
Senhor, vem conosco ficar

4. Erguer os que estão humilhados
Doar-se aos pequenos, aos pobres
Missão do teu povo escolhido
Senhor, nossas forças redobre

5. Buscar a verdade, a justiça
Nas trevas brilhar como luz 
Missão do teu povo escolhido 
Senhor, nossos passos conduz

6. Andar os caminhos do mundo 
Plantando teu reino de paz
Missão do teu povo escolhido
Senhor, nossos passos refaz

7. Fazer deste mundo um só povo



101

Fraterno a serviço da vida
Missão do teu povo escolhido
Senhor, vem nutrir nossa lida

VEM, EU MOSTRAREI
1. Vem, e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao pai 
Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir 
Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim 
De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também 
 
2. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar 
A verdade é como o sol e invadirá seu coração 
Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser 
Eu creio em ti que crês em mim e a tua luz verei a luz 
 
3. Vem, e eu te farei da minha vida participar 
Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior 
Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim 
Eternidade é na verdade, o amor vivendo sempre em nós 
 
4. Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar 
Com amor, a construção de um mundo novo muito melhor! 
Sim, eu irei e levaria teu nome aos meus irmãos 
Iremos nós e o teu amor vai construir enfim a paz!

CANTOS DE AÇÃO DE GRAÇAS

NINGUÉM TE AMA COMO EU
- Tenho esperado este momento / Tenho esperado que vieste 
a mim / Tenho esperado que me fales / Tenho esperado que 
estivesses assim / Eu sei bem o que tens vivido / Sei também 
que tens chorado / Eu sei bem que tens sofrido, / pois permaneço 
ao teu lado / Ninguém te ama como eu (bis) / Olhe pra cruz: 
esta é a minha grande prova / Ninguém te ama como eu.



102

- Ainda que nunca me fales / Eu sei bem o que tens sentido / Ainda 
que nunca reveles / Tenho andado a teu lado / Junto a ti permanecido 
/ Eu te levo em meus braços, / pois sou teu melhor amigo.
HINO A SANTO ANTÔNIO
Ref.: Santo Antônio rogai por nós! Intercedei a Deus por 
nós!
1. Pregador do Evangelho – Intercedei! / Pelo povo abandonado 
– Intercedei! / Da justiça e da esperança – Intercedei!
2. Mestre sábio da verdade – Intercedei! / Pela Igreja peregrina 
– Intercedei! / Pelos jovens namorados – Intercedei! / Pelos 
lares em perigo – Intercedei!
3. Vós irmãos dos pequeninos – Intercedei! / Pelos pobres e 
doentes – Intercedei! Pelos tristes e abatidos – Intercedei! / 
Pelos povos oprimidos – Intercedei!
4. Para o mundo ser mais justo – Intercedei! / Pela paz na 
humanidade – Intercedei / Para sermos mais fraternos – 
Intercedei! Para acharmos o perdido – Intercedei!

Ó, SANTO ANTÔNIO
Ref.: Ó Santo Antônio tão ilustre pregador, socorrei os 
necessitados, abençoai todo sofredor (Bis)
1. Com muita fé vou cumprir minha devoção / Vou rezar uma 
trezena, reunir o povo na oração. / Lá na capela com as famílias 
reunidas / Ao redor da mesa santa celebrar o Deus da vida.
2. Homem de Deus pelo mundo percorria. / Foi mestre do 
Evangelho título que o honraria / O que se sabe é que ele 
incomodava / Foi até pregar aos peixes quando não o escutaram.
3. Home de Deus pelo mundo percorria / Preparando a 
humanidade para o reino que viria. / Palavras simples exortava o 
mensageiro. / “Ele Cristo, veio a ti para poderes ir a ele”.
4. Ó grande apóstolo da palavra do Senhor, / Leva Cristo nos 
/ Braços para o povo pecador / Mostra o caminho para os 
Desanimados / Encoraja os peregrinos nesta nova caminhada.

MARIA DE NAZARÉ
1. Maria de Nazaré, Maria me cativou 
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Fez mais forte a minha fé  
E por filho me adotou 
As vezes eu paro e fico a pensar 
E sem perceber, me vejo a rezar 
E meu coração se põe a cantar 
Pra Vigem de Nazaré 
Menina que Deus amou e escolheu 
Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus 
Maria que o povo inteiro elegeu 
Senhora e Mãe do Céu

Ave Maria, Ave Maria
Ave Maria , Mãe de Jesus!

2. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor 
Igual a você, ninguém 
Mãe pura do meu Senhor 
Em cada mulher que a terra criou 
Um traço de Deus Maria deixou 
Um sonho de Mãe Maria plantou 
Pro mundo encontrar a paz 
Maria que fez o Cristo falar 
Maria que fez Jesus caminhar 
Maria que só viveu pra seu Deus 
Maria do povo meu

IMACULADA MARIA DE DEUS
Imaculada Maria de Deus,
Coração pobre acolhendo Jesus!
Imaculada Maria do povo,
Mãe dos aflitos que estão junto a cruz!

1. Um coração que era sim para a vida,
Um coração que era sim para o irmão.
Um coração que era sim para Deus, Reino de Deus renovando 
esse chão.
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2. Olhos abertos pra sede do povo,
Passo bem firme que o medo desterra.
Mãos estendidas que os tronos renegam,
Reino de Deus que renova esta terra.

3. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade:
que os nossos passos se tornem memória.
Do amor fiel que Maria gerou:
Reino de Deus atuando na história.

SANTA MÃE MARIA
1. Santa mãe, Maria, nesta travessia, 
cubra-nos teu manto cor de anil,  
guarda nossa vida, mãe Aparecida, 
santa padroeira do Brasil. 

Ave Maria, ave Maria (bis)

2. Com amor divino guarda os peregrinos 
nesta caminhada para o além!  
Dá-lhes companhia, pois também um dia 
foste peregrina de Belém.

3. Mulher peregrina, força feminina, 
a mais importante que existiu 
com justiça queres que nossas mulheres 
sejam construtoras do Brasil.

4. Com seus passos lentos, 
Enfrentando os ventos
Quando sopram noutra direção
Toda mãe Igreja, pede que tu sejas
Companheira de libertação.
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CONSAGRAÇAO A NOSSA SENHORA
Ó, Minha Senhora e também minha mãe 
Eu me ofereço, inteiramente todo a vós. 
E em prova da minha devoção 
Eu hoje vos dou meu coração. 
Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. 
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença. 
Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me, 
Como filho e propriedade vossa, Amém 
Como filho e propriedade vossa, Amém.

QUANDO O DIA DA PAZ RENASCER
1. Quando o dia da paz renascer,
quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar.
Quando o povo nas ruas sorrir, e a roseira de novo florir,
eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão,
quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar.
Quando os muros que cercam os jardins,
destruídos então os jasmins, vão perfumar.
 
Refrão: Vai ser tão bonito se ouvir a canção,
cantada, de novo. No olhar do homem
a certeza do irmão. Reinado, do povo.

2. Quando as armas da destruição, destruídas
em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto
que encerra a opressão, assinado só no coração,
vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir,
e a mentira não mais existir, será enfim,
tempo novo de eterna justça, sem mais ódio,
sem sangue ou cobiça, vai ser assim.

AVE CHEIA DE GRAÇA
Ave, cheia de graça! Ave, cheia de amor! /
Salve, ó Mãe de Jesus, a ti nosso
canto e nosso louvor! (bis)
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1. Mãe do Criador, rogai! Mãe do Salvador, rogai!
Do libertador, rogai por nós! Mãe dos oprimidos, rogai!
Mãe dos perseguidos, rogai! Dos desvalidos, rogai por 
nós!

2. Mãe do boia-fria, rogai! Causa da alegria, rogai!
Mãe das mães Maria, rogai por nós!
Mãe dos humilhados, rogai! Dos martirizados, rogai!
Dos marginalizados, rogai por nós!

3. Mãe dos desprezados, rogai!
Dos abandonados, rogai! Dos desempregados, rogai por 
nós.
Mãe dos pecadores, rogai.
Mãe dos agricultores, rogai! Santos e doutores, rogai por 
nós.

3. Mãe do céu clemente, rogai!
Mãe dos doentes, rogai! Do menor carente, rogai por nós!
Mãe dos operários, rogai. Mãe dos presidiários, rogai.
Dos sem-salários, rogai por nós.

MANTRAS
 
- Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz.

- Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina o amor, Deus aí 
está.

- Que arda com brasa, tua palavra nos renove, esta chama que a 
boca proclama.

- Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, 
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permanece em nós.

CANTO DE ASPERSÃO
1. Agora nos sentimos bem fortes para lutar. / A ti nós nos 
unimos para o amor testemunhar.
Ref.: Santo Antônio, por nós olhai! Santo Antônio, por nós 
olhai!
2. Tenhamos a coragem de amar sem distinção. / E viver entre os 
homens a mensagem do perdão.
3. Bem pobre te fizeste, segundo o teu Senhor. / E aos pobres te 
entregaste com ternura, paz e amor.

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
1. Dá-nos do lírio a pureza / firmeza na fé nesta longa jornada / 
por tua benção rezamos, / pedimos, cantamos nesta caminhada. 
/ Fica conosco e ensina / como se caminha unidos no amor / 
intercede, derrama tua graça, e na vida que passa vençamos a 
dor.
Ref.: Santo Antônio de Pádua / servo de Deus e da 
Imaculada (bis).
2. Roga por nós filhos teus, / conduz-nos a Deus nosso Senhor e 
Pai. / Que sejamos sinais desta glória / dando a vitória, a justiça 
e a paz / Vem com Maria e Francisco / tirar-nos do risco da vida 
perder / e mesmo que esfrie e anoiteça / tua luz nos aqueça, faz-
nos renascer.

EXPOSIÇÃO E BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO

CANTOS PARA A EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO

a) BENDITO, LOUVADO SEJAS
Bendito, louvado seja (bis)  
o Santíssimo Sacramento (bis)  
 
Os anjos, todos os anjos (bis)  
Louvem a Deus para sempre, amém (bis)  
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Fazei-nos, Virgem Maria (bis) 
Sacrários vivos da Eucaristia (bis)  

b) GLÓRIA A JESUS NA HÓSTIA SANTA
1. Glória a Jesus na Hóstia Santa
Que se consagra sobre o altar
E aos nossos olhos se
Levanta para o Brasil abençoar 

Que o santo Sacramento
Que é o próprio Cristo Jesus
Seja adorado e seja amado
Nesta terra de Santa Cruz!
Seja adorado e seja amado
Nesta terra de Santa Cruz!
 
2. Glória a Jesus prisioneiro
Do nosso amor a esperar
Lá no sacrário o dia inteiro
Que o vamos todos procurar

3. Glória a Jesus, Deus escondido
Que vindo a nós na comunhão
Purificado, enriquecido
Deixa-nos sempre o coração

c) JESUS CRISTO ESTÁ REALMENTE
1. Jesus Cristo está realmente
De noite e de dia presente no altar
Esperando que cheguem as almas
Humildes confiantes para o visitar

Jesus nosso irmão, Jesus redentor
Nós te aforamos na Eucaristia
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Jesus de Maria 
Jesus, Rei de amor

2. O Brasil esta terra adorada
Por ti abençoada foi logo ao nascer
Sem Jesus o Brasil, pátria amada
Não pode ser grande, não pode viver

3. Brasileiros, quereis que esta pátria
Tão grande, tão bela, seja perenal?
Comungai! Comungai todo dia
A Eucaristia é vida imortal

CANTO PARA A BÊNÇÃO
1. Tão sublime sacramento
Adoremos neste altar
Pois o Antigo Testamento
Deu ao Novo o seu lugar
Venha a fé, por suplemento
s sentidos completar.

2. Ao Eterno Pai cantemos
E a Jesus, o Salvador
Ao Espírito exaltemos
Na Trindade eterno amor
Ao Deus Uno e Trino demos
A alegria do louvor. Amém.

D – Do céu lhes destes o Pão
T – Que contém todo o sabor

D – OREMOS: Deus, que neste admirável sacramento, nos 
deixastes o memorial da Vossa Paixão, concedei-nos tal 
veneração pelos sagrados mistérios do Vosso Corpo e do Vosso 
Sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia 
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redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
T – Amém.
D – Bendito seja Deus.
T – Bendito seja o Seu Santo Nome.
Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem.
Bendito seja o Nome de Jesus.
Bendito seja o Seu Sacratíssimo Coração.
Bendito seja o Seu Preciosíssimo sangue.
Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar.
Bendito seja o Espírito Santo Paráclito.
Bendita seja a sua santa e Imaculada Conceição.
Bendita seja a sua gloriosa Assunção.
Bendito seja o Nome de Maria, Virgem e Mãe.
Bendito seja São José, seu castíssimo esposo.
Bendito seja Deus nos Seus Anjos e nos Seus Santos. Amém.

D – Deus e Senhor nosso,
T – Protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos 
ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo 
Padre, o Papa, sobre nossos Bispos, sobre a Equipe de Formação 
deste Seminário, sobre todo o Clero, sobre o chefe da Nação e 
do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, 
para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz 
constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos 
contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, o Seminário 
em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas 
as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se 
remendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas 
dos fiéis que padecem no purgatório; dai-lhes, o Senhor, o 
descanso e a luz eterna. Amém.

T – Pai-nosso...; Ave-Maria...; Glória ao Pai...
D – Graças e louvores se deem a todo o momento... (3x)

 CANTO PARA A REPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO
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QUÃO GRANDE ÉS TU
1. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado
Fico a pensar nas obras de tuas mãos
No céu azul de estrelas pontilhado
O teu poder mostrando a criação

Então minh’alma canta a Ti, Senhor
Quão grande és Tu, quão grande és Tu

2. Quando a vagar nas matas e florestas
O passaredo alegre ouço a cantar
Olhando os montes, vales e colinas
Eu tudo vejo o teu poder sem par

3. Quando eu medito em teu amor tão grande 
Seu Filho dando ao mundo pra salvar
Na cruz vertendo o seu Precioso Sangue
Minh’alma pode assim purificar

4. Quando enfim, Jesus vier na glória
E ao ar celeste então me transportar
Te adorarei, prostrado e para sempre
Quão grande és Tu, meu Deus hei de cantar.

 
SANTO ANTÔNIO, ARAUTO DO EVANGELHO: ROGAI 
PELAS CRIANÇAS, PELOS JOVENS, PELAS FAMÍLIAS, 
PELA NOSSA CIDADE.
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