
Trezena a Santo António
1. Ó glorioso Santo António, que recebeste de Deus o 

poder de ressuscitar os mortos, acorda o meu co-
ração da preguiça e faz desabrochar em mim uma 
vida de verdadeira fé. 
Glória...

2. Ó sábio Santo António, que pela tua sabedoria 
foste luz para toda a Igreja e para todo o mundo, 
ilumina a minha in teligência abrindo-a à verdade 
de Deus. 
Glória...

3. Ó Santo António, rico de piedade, que amparas 
logo os que te invocam, auxilia -me nas necessida-
des atuais. 
Glória...

4. Ó generoso Santo António, que respondeste ao 
chamamento de Deus, con sagrando a tua vida ao 
serviço do Evangelho, faz que possa escutar docil-
mente a voz do Senhor. 
Glória...

5. Ó Santo António, modelo de santidade, não permi-
tas que a minha existência fique manchada pelo 
pecado e ajuda-me a viver com modéstia e sobrie-
dade. 
Glória...

6. Ó meu querido Santo António, por cuja interces-
são todos os doentes encon tram saúde, orienta a 
minha alma, cura-a das culpas e dos maus hábitos. 
Glória...



– Santo António, rogai por nós. 
– E seremos dignos das promessas de Cristo.

Oremos, Deus Todo Poderoso e eterno, 
que em Santo António de Lisboa 
ofereceste ao Teu povo 
um insigne anunciador do Evangelho 
e um santo solidário com os pobres e os doentes, 
con cede-nos, por sua intercessão, 
seguir os seus ensinamentos de vida cristã 
e experimentar, na provação, 
o auxílio da Tua misericórdia. 
Por Cristo Nosso Senhor.

Amen!

Antífona 
Ó língua bendita de Santo António, 
que sempre louvaste a Deus 
e fizeste com que outros O louvassem, 
agora vêem-se claramente 
os méritos alcançados junto de Deus!
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7. Ó Santo António, que te esforçaste por salvar a 
todos, conduz-me no mar da vida e dá-me a graça 
de chegar ao porto da salvação. 
Glória...

8. Ó Santo cheio de compaixão, que ao longo da tua 
vida libertaste prisioneiros, que também eu seja 
liberto do meu pecado. 
Glória...

9. Ó Santo dos milagres,não permitas que eu me 
afaste do Amor de Deus e me separe da unidade 
da Igreja. 
Glória...

10. Ó Santo António solidário com os pobres, que 
ajudas a encontrar o que se perde, permite que eu 
nunca perca a amizade com Deus, mas a conserve 
todos os dias da minha vida. 
Glória...

11. Ó querido Santo António, que escutas todos os 
que por ti clamam, escu ta com bondade também a 
minha oração e apre senta-a a Deus para que seja 
atendida. 
Glória...

12. Ó Santo António, apóstolo incansável da Palavra de 
Deus, ajuda -me a dar testemunho da minha fé com 
a palavra e com o exemplo. Glória...

13. Ó bem-amado Santo António, do Paraíso onde te 
encontras olha para as mi nhas necessidades: a tua 
língua milagrosa fale a Deus por mim para que 
derrame a sua consolação e eu se ja atendido nos 
meus pedidos. Glória...


