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TREZENA DE SANTO ANTÔNIO
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Seguindo a tradição Nordestina, nós compartilhamos o 
livreto da Trezena de Santo Antônio realizada nosso 

Espaço Holístico com vocês.
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TREZENA DE SANTO ANTÔNIO DO ESPAÇO HOLÍSTICO LUA NOVA

Santo Antônio foi um homem que se dedicou fervorosamente à vida religiosa. Nascido em Lisboa, 
Portugal, no século XIII, ingressou ainda muito jovem em um convento agostiniano, onde adquiriu 
profundos conhecimentos religiosos, passando mais tarde a integrar a Ordem Franciscana, na Itália. 
Como frade da ordem fundada por Francisco de Assis, dedicou sua vida a levar a palavra de Cristo 
a todas as pessoas em diversos lugares do mundo, em sacrifício de uma vida de conforto e 
segurança material.
Logo após a sua morte, Antônio foi canonizado em reconhecimento à sua vida de santidade além 
da sua notável cultura e intelecto, qualidades as quais o levaram a lecionar em universidades e o 
tornou o primeiro Doutor da Igreja vindo da Ordem Franciscana.

INSTRUÇÕES PARA TREZENA DE SANTO ANTÔNIO
Os devotos de Santo Antônio que desejam alcançar alguma graça ou milagre deverão realizar a 
Trezena de Santo Antônio, que é religiosamente feita todos os anos em todas as Igrejas de Santo 
Antônio. O devoto deverá durante as 13 terças-feiras ou os treze dias que antecedem o dia do santo 
- 13 de junho que foi escolhido devido à data de seu falecimento, participar das orações em casa ou 
na paróquia.
A Súplica sempre deverá preceder a oração do dia e a cada dia, uma meditação diferente deverá ser 
feita subsequentemente para obtenção da graça desejada.
As meditações são todas relacionadas à vida e obra de Santo Antônio. Em cada uma, o fiel faz 
alusões às qualidades que o santo tanto perseverou em vida e suplica sua intercessão junto a Jesus 
Cristo para obtenção de sua graça. Ao final de cada oração, o fiel deverá rezar o Pai Nosso, a Ave 
Maria e encerrar com Glória ao Pai.

1º dia :: Santo Antônio, Mestre do Evangelho
Senhor, a vossa Palavra é o alimento de nosso espírito e a luz em nosso caminho. Abri nosso 
coração para acolhê-la, nossa mente para entendê-la e motivai nossa vontade para praticá-la. Por 
intercessão de Santo Antônio, mestre do Evangelho, fazei com que consigamos orientar nossa vida 
pessoal, familiar e comunitária com a verdade libertadora de vossa Palavra. Amém!

2º dia :: Santo Antônio, Mestre da Oração
Senhor, nós somos necessitados de mais vida e reconhecemos que Vós sois a fonte de todos os 
bens. A Vós recorremos na oração para nos manter em sintonia convosco. De coração arrependido, 
pedimos perdão de nossos pecados. De coração agradecido, vos louvamos pelas vossas maravilhas 
em favor da vida. Com Santo Antônio, mestre da oração, estamos em vossa presença como filhos. 
Amém! 

3º Dia :: Santo Antônio, Mestre da Verdade 
Ó Santo Antônio, homem cheio de sabedoria, que através de teus ensinamentos, foste uma luz para 
a Igreja, ilumina o nosso caminho com a verdade do Evangelho e ensina a nossa sociedade a 
distinguir o bem do mal, para que jamais nos deixemos envolver pelas trevas do erro e da mentira. 
Por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém!

4º Dia :: Santo Antônio, Modelo de Fé
Senhor, nós vos agradecemos pelo dom da fé que nos faz ver além das aparências as pessoas e os 
fatos. Fazei que nos dediquemos continuamente no crescimento da fé, pelo conhecimento da vossa 
palavra, pela oração e pela busca sincera da verdade. Que o exemplo de Santo Antônio nos ajude a 
viver uma fé sincera e corajosa, forte e segura. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do 
Espírito Santo. Amém! 

5º Dia :: Santo Antônio, Modelo de Esperança 
Senhor, como faz bem ter esperança e cultivar a esperança. Em vós nossas esperanças sempre 
encontram resposta. E a cada resposta que vem de vós, nasce uma nova esperança. Nós vos 
pedimos, Senhor, que nosso coração seja fortalecido pela virtude da esperança e que nosso olhar se 
fixe lá onde se encontram as verdadeiras e eternas alegrias. Com Santo Antônio, renovai nossas 
esperanças em Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém!

6º Dia :: Santo Antônio, Modelo de Amor 
Senhor, Vós sois amor revelado na Trindade. Por amor nos criastes e por amor nos sustentais. No 
amor nos salvastes e no amor nos destes o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Com 
Santo Antônio, modelo de amor, possamos nos dedicar ao vosso serviço, no serviço dos irmãos. 
Senhor, que vosso amor se torne sempre mais a grande força transformadora do mundo. Por 
Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém! 

7º Dia :: Santo Antônio e Jesus Cristo
Senhor, Vós revelastes o vosso amor, vossa bondade, vosso perdão e vossa imagem em Cristo 
Jesus. Fazei com que possamos reconhecê-Lo e amá-Lo, segui-Lo e indicá-Lo sempre aos nossos 
irmãos, pelo exemplo de vida, por nossas boas obras e pela nossa palavra. Por intercessão de Santo 
António, fazei com que nossa fé seja sempre mais viva e nossa missão sempre mais corajosa e fiel. 
Amém!

8º Dia :: Santo Antônio e o Espírito Santo
Ó Deus, vosso Espírito criou do nada todas as coisas; tornou-se a força dos profetas e a coragem 
dos mártires. Pelo Espírito Santo, vosso Filho foi concebido no seio de Maria e por Ele nasceu a 
Igreja no mundo. Vosso Espírito fez de Antônio o santo de todos os povos e o pregador de vossa 
Palavra. Que sua luz nos ilumine sempre e nos transforme, de pecadores que somos, em santos para 
vossa glória. Amém!

9º Dia :: Santo Antônio e Maria 
Rainha nossa, insígne Mãe de Deus, nós te pedimos: faze com que nossos corações fiquem repletos 
da graça divina e resplandeçam de alegria celeste. Fortalece-os com a tua fortaleza e enriquece-os 
de virtudes. Derrama sobre nós o dom da misericórdia, para que obtenhamos o perdão de nossos 
pecados. Ajuda-nos a viver de modo a merecer a glória e a felicidade do céu. Amém!

10º Dia :: Santo Antônio e a Eucaristia
Senhor Jesus Cristo, que na Eucaristia nos deixastes o memorial da vossa Páscoa, concedei-nos a 
graça de que este mistério do vosso Corpo e do vosso Sangue realize a redenção e transforme a 
nossa vida numa comunhão sempre mais plena convosco e com os irmãos. Vós que viveis e reinais 
na unidade do Espírito Santo. Amém!

11º Dia :: Santo Antônio e a Cruz
Senhor, o vosso amor se manifesta de infinitos modos, mas o maior gesto de amor ficou selado na 
Cruz redentora de vosso Filho. "Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus". 
Senhor, a Cruz também foi assumida por Santo Antônio e anunciada como o grande sinal da 
Ressurreição. Dai-nos fé e coragem para tomá-la a cada dia e seguir-vos na doação pelos irmãos. 
Amém! 

12º Dia :: Santo Antônio e a Missão
Senhor, Vós nos criastes sem nós, mas sem nós não nos salvareis. Como aconteceu com Santo 
Antônio, fazei com que entendamos a nossa missão neste mundo, junto a nossa família e a nossa 
comunidade. Que ninguém de nós passe por este mundo na indiferença e na omissão. Com vossa 
ajuda e a proteção de Santo Antônio possamos produzir frutos de justiça e de paz, de fraternidade 
e amor, em Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém!

13º Dia :: Santo Antônio e a Eternidade
Senhor, Deus da vida, vós nos criastes para vós, e o nosso coração estará inquieto até que em vós 
não repouse. Concedei-nos a graça de caminhar decididos rumo à Pátria celeste para a qual nos 
dirigimos, sem esquecer o bem que nos cabe realizar nesta vida para obtermos a vida eterna. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!



1 - INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO (CÂNTICO) 
A nós descei, divina luz!(x2)
Em nossas almas acendei 
O amor, o amor de Jesus! (Repete)

2 - ORAÇÃO PREPARATÓRIA (Leitura pelo dono da Casa)
SÙPLICA: "Meu querido Santo Antônio, Santo dos mais carinhosos, o vosso ardente amor de Deus, as 
vossas sublimes virtudes e grande caridade para com o próximo vos mereceram durante a vida o 
poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível senão deixar de sentir compaixão pelos 
que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais 
a graça especial que neste momento pedimos. Ó bondoso e santo taumaturgo, cujo coração estava 
sempre cheio de simpatia pelos homens, segredai as nossas preces ao Menino Jesus que tanto gostava 
de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá as mercês que pedimos."

Dedicamos estas benções aos presentes e aos donos da casa

LER A ORAÇÃO DO DIA!

3 - GLORIOSO SANTO ANTÔNIO
Glorioso Santo Antônio
Com Deus menino nos braços
Fazei com que Ele nos prenda
Em seus amorosos laços

Glorioso Santo Antônio
Esplendor de castidade
Conservai meu coração
Livrai-me de todas as maldades

Glorioso Santo Antônio
Dai-me a vossa proteção
Na terra guiai meus passos
Alcançai-me a salvação

Glorioso Santo Antônio
de Deus tão favorecido
Pede-lhes Santo por mim
Já que sois tão atendidos

PAI NOSSO
Pai Nosso, que estais no Céu / Santificado seja o Vosso Nome 
Venha a nós o Vosso Reino / Seja feita a Vossa Vontade, 
Assim na Terra como no Céu / O Pão-Nosso de cada dia nos daí hoje 
Perdoai-nos as nossas ofensas / Assim como nós perdoamos a 
Quem nos tem ofendido / E não nos deixeis cair em tentação / Mas livrai-nos do Mal.

AVE MARlA
Ave-Maria, cheia de graça! / O Senhor é convosco / Bendita sois vós entre as mulheres / E Bendito é o Fruto do 
vosso ventre, Jesus / Santa Maria Mãe de Deus, / Rogai por nós os pecadores / Agora e na hora de nossa morte. 
Amém

GLÓRIA AO PAI
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo./ Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém

4 – LADAINHA
Glorioso Santo Antônio
Rogai por nós
Kyrie eleison
Christe eleison
Christe, audi nos
Christe, exaudi nos
Pater de coelis Dei
Miserere nobis
Fili retemptor mundi Dei
Miserere nobis
Spiritus sanctus Dei
Miserere nobis
Sancta Trinitas unus Dei
Miserere nobis

5 - LADAINHA - ORA PRO NOBIS
Santo Antônio, santo português
Fiel nacional...orai pro nobis
Esplendor da Europa...orai pro nobis
pro nobis, pro nobis, pro nobis,

Antônio Angélico
Antônio Continente, Antônio Penitente ... orai pro nobis
Antônio Milagroso... orai pro nobis
Orai pro nobis, pro nobis, pro nobis,

Antônio adorado
Antônio de Jesus, Querido dos anjos ... orai pro nobis
Abrigo da inocência... orai pro nobis
Orai pro nobis, pro nobis, pro nobis,

Amparo dos desvalidos
Antônio glorioso, retrato de todos os santos... orai pro nobis
Santo Antônio de Pádua... orai pro nobis
Orai pro nobis, pro nobis, pro nobis,

Agnus dei qui tollis pecata mundi, parce nobis domine
Agnus dei qui tollis pecata mundi, exaudi nos domine
Agnus dei qui tollis pecata mundi, misere nobis

6 - RESPONSÓRIO DE SANTO ANTÔNIO
Se milagres desejais
Recorrei a Santo Antônio
Vereis fugir o demônio
E as tentações infernais
REFRÃO: Recupera-se o perdido,
Rompe-se a dura prisão,
E no auge do Furacão
Cede o mar embravecido.
Todos os males humanos
Se moderam se retiram:
Digam o que viram.
Digam os paduanos.
REFRÃO
Glória ao Pai e glória ao Filho
Ao Espírito Santo também
Glória ao Pai e glória ao Filho
Agora e sem fim. Amém
Repete tudo



7 - ORAÇÃO DO FIEL
Lembrai meu Santo amado, que nunca um fiel foi por ti abandonado, E com essa confiança, eu que sou um 
pecador, ouso estar em sua presença, Escutai a minha súplica, vós que sóis tão amigo de Jesus amado, Mas te 
peço, Santo Antônio, escutai-a, por favor, dignai-vos atendê-la. Amém.

8 - SALVE ANTÔNIO
Salve, salve, ó Antônio, Ouve, ouve os rogos meus
A misericórdia (x3) Alcançai de Deus

Sois vida, sois vida e doçura dos vossos, dos vossos devotos
Esperança certa (x3) Dos seus firmes votos

Salve, salve, salve ó Antônio, Atendei, atendei os brados
Dos filhos de Eva (x3),Tristes degredados

Gemendo, gemendo e chorando, Pelo céu, pelo céu rotundo
Vivendo nos males (x3) Deste cruel mundo.

Voltai, voltai vossas faces com olhos, com olhos propícios
Sobre os brasileiros (x3) No santo exercício.

Depois, depois que acabarmos a vida, a vida presente
Mostrai nossas almas (x3) Ao Onipotente.

Oh! Doce, Oh! Doce Antônio, que sois, que sois, tão clemente
Rogai piedoso (x3) Pela humana gente.

Por vós, por vós mereçamos de Cristo, de Cristo também
Gozar as promessas (x3) Para sempre amém.

9 - INCENSO
Subi precioso incenso, até o trono do Altíssimo
Incensai glorioso Antônio com perfume suavíssimo (x2)

Este incenso que queimamos é com profunda adoração
São aromas preciosos para celeste habitação (x2)
Oh! Vós, piedoso Antônio, a quem adoro no céu e na Terra
Abre o tesouro divino, e mil graças se encerra (x2)
Esta linda esperança, em volta de alma pia
Seja aceita lá no céu, por Antônio e Maria (x2)

10 - OFERECIMENTO
Meu insigne Português, oferecer-vos hoje quero
Com todo meu coração, Este meu culto sincero

Se fostes da mãe de Deus, tão fino e tão puro amante
Podeis fazer com que eu seja, também neste amor constante

Peço- vos que me ampareis, na vida e morte também
Até que nos conduzais a Santa Jerusalém

11 - BENDITO
Português Antônio, todo soberano, viestes ao mundo depois de um ano Depois de um ano viestes a terra, vós 
que sóis um santo, tudo em vós se encerra. Tudo em vós se encerra, não tendes igual, pois que sóis do mundo o 
mais singular, O mais singular nascido em Lisboa, com quem sempre a ordem cuja fama zoa. Cuja fama zoa por 
todo o universo, pois também meu santo, ouve o que vós peço. Ouve o que vós peço, sabeis o que quero, 
auxílio de graça para não pecar,
Para não pecar contra o rei divino, majestosa glória com vosso menino,
Com vosso menino, todo folgazão, vós trazeis em brinde na palma da mão,
Na palma da mão, vós o sustentai com tanta grandeza, louvado sejais,
Louvado sejais ao menino também, que nós dê a Glória para sempre amém.

12 – BENÇÃO
Glorioso Santo Antônio, sobre os vossos devotos lançais
Vossas bênçãos carinhosas, do céu as graças nos dá.

REFRÃO: Rogai por nós ó Antônio
Lá no céu, onde reina a alegria Junto a Deus

Por vossa benção serena, a virtude generosa
O pecado evitaremos, por benção tão amorosa
REFRÃO
Eu vos peço, ó Antônio, por vossa trezena querida
Que nos lance a vossa benção, durante a nossa vida.
REFRÃO

13 - HINO A SANTO ANTÔNIO
REFRÃO: Bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador

Salve grande Antônio, Santo universal que amparais aflitos contra todo o mal
REFRÃO
Desprezando as honras, pela sã pobreza, a Jesus nos destes, com ardor e firmeza
REFRÃO
Em santas missões povos converteu, vossa língua santa que não pereceu

REFRÃO
Irmão protetor, sois dos brasileiros, que milagres cantam, por séculos inteiros

REFRÃO

14 - DESPEDIDA
REFRÃO: Adeus, adeus, adeus, adeus Antônio adeus,
Adeus, adeus, adeus, adeus até amanhã (para o ano), adeus.

Com afeto e ternura, digo adeus por despedida
Ao glorioso Antônio, nós ofertamos a alma e a vida
REFRÃO
Saudoso, nos ausentamos do teu brilhante esplendor
Vinde oh Santo Antônio, acalentar a nossa dor

REFRÃO
Que saudade oh! Meu santo, que saudade nós ficamos
Adeus glorioso Antônio, adeus até amanhã (para o ano)
REFRÃO
Antônio, das tuas mãos esta benção recebida
Nos consola o coração, nos alenta a alma e a vida
REFRÃO



15 - QUE SERIA DE MIM (Maria Bethânia)
Que seria de mim meu Deus
Sem a fé em Antônio
A luz desceu do céu
Clareando o encanto
Da espada espelhada em Deus
Viva viva meu santo

Saúde que foge
Volta por outro caminho
Amor que se perde
Nasce outro no ninho
Maldade que vem e vai
Vira flor na alegria
Trezena de junho
É tempo sagrado
Na minha Bahia

Antônio querido
Preciso do seu carinho
Se ando perdido
Mostre-me novo caminho
Nas tuas pegadas claras
Trilho o meu destino
Estou nos teus braços
Como se fosse
Deus menino

16 - HINO A SANTO ANTÔNIO - Carlinhos Brown
REFRÃO: Rogai por nós Oh Antônio!
Lá no céu, Onde reina alegria, Junto a Deus.

Antônio Santo, De Jesus querido,
Valei- me sempre, No maior perigo.

Antônio, tu é Santo, De Jesus amado.
Valei- me sempre, Com o vosso amparo!
REFRÃO

O Espaço Holístico Lua Nova agradece sua presença e contamos com você no próximo ano.

Márcia e Drica.


