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13 de junho de 2020 

 
Bendito sejas ó Deus Pai e Mãe, por teu Filho, nosso irmão Jesus Cristo, e pela 
presença da Ruáh Divina, teu Espírito de amor. 
Glória a tí, ó santa e bendita Trindade, agora e para sempre. Amém. 
Tu nos concedeste a Igreja, a qual fizeste Uma, Santa, Católica e Apostólica. 
Em tua Igreja anunciamos o teu Reinado Vindouro; em tua Igreja conhecemos a 
transformação; em tua Igreja vivenciamos a cura e a reconciliação. 
Pelo teu Santo Espirito, Ventania Divina, mantém-nos fiéis à unidade, 
santidade, catolicidade e fé apostólica da tua Igreja. Amém. 
 
Eu vos peço ó Antônio 
Pelas vossas trezenas 
Queridas e benditas 
Que nos deite a vossa benção 
Durante a nossa vida 
 
Rogai por nós ó Antônio 
Lá no Céu 
Onde reina a alegria 
Junto a Deus 
 
As rosas colhidas nascida da alma 
Colhida de coração 
Aceitai Antônio Santo 
Esta minha devoção 
 
Ó Antônio glorioso 
Tende dó e compaixão 
Destes pobres que aqui estão 
Com pesar no coração 
 
Leituras: Salmo 100; Êxodo 6,28-7,13; Marcos 7,1-13 ou Salmo 116,1-2.12-19; 
Gênesis 24,10-52; Marcos 7,1-13 
 
O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme S. Marcos 7:1-13: 

Glória te seja dada, ó Senhor. 

1 Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de 
Jesus. 2 Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as 
mãos impuras, isto é, sem lavar. 3 Porque os fariseus e todos os judeus, 
observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as 
mãos. 4 Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras 
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coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos 
de metal e camas. 5 Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: — Por que 
os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com 
as mãos impuras? 6 Jesus respondeu: — Bem profetizou Isaías a respeito de 
vocês, hipócritas, como está escrito: “Este povo me honra com os lábios, mas o 
seu coração está longe de mim. 7 E em vão me adoram, ensinando doutrinas 
que são preceitos humanos. ” 8 — Rejeitando o mandamento de Deus, vocês 
guardam a tradição humana. 9 E disse-lhes ainda: — Vocês sempre encontram 
uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria 
tradição.10 Pois Moisés disse: “Honre o seu pai e a sua mãe. ” E: “Quem 
maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. ” 11 Vocês, porém, dizem 
que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: “A ajuda que você poderia 
receber de mim é Corbã, isto é, oferta ao Senhor”, 12 então vocês o dispensam 
de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, 13 invalidando a 
palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para 
filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes. 

O Evangelho do senhor! 

Louvado sejas, ó Cristo. 

 

“ 13 de Junho 

ANTÔNIO DE PÁDUA (1231) (Companheira Devocional, pág.233) 

Ordem Primeira 

 
Antônio de Pádua foi inspirado pelos primeiros mártires franciscanos a se 

tornar frade e viajar para o Marrocos como missionário, mas a doença o fez 

voltar. Porém, quando o seu conhecimento bíblico e dons incomuns para pregar 

foram descobertos, ele foi designado tutor em teologia para a Ordem com a 

aprovação de Francisco. Nos últimos anos da sua vida, ele foi liberado deste 

ofício para se dedicar a pregar, porque ele tocava tanto o perito quanto o simples. 

Coleta: Concede, ó Deus que como teu servo Antônio de Pádua 

proclamou teu evangelho tanto em palavras como em ação, assim 

possamos dar testemunho do reino externo de teu Filho; por Jesus Cristo 

nosso Senhor.  

Amém”. 

 

O português Fernando de Bulhões tinha vinte anos quando ingressou na 

vida religiosa entre os Cônegos Regrantes de Santo Agostinho sendo ordenado 
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sacerdote em 1220, e logo se tornou frade franciscano, tomando o nome de Frei 

Antônio, homem de uma cultura vasta, nas ciências  literárias,  direito canônico 

e civil, embora tenha operado muitos prodígios, ele sempre   recomendava  as 

pessoas que lhe pediam  orações pra curar algum mal que recorresse a São 

Francisco, é conhecido o prodígio de pregar aos peixes (ecológico como São 

Francisco), o milagre da bi locação, quando estando ele no púlpito pregando em 

Pádua, na Itália aparece  num tribunal em Lisboa, Portugal defendendo seu pai 

de um crime a ele atribuído. 

Foi canonizado pelo papa Gregório IX, em 30 de Maio de 1233 e 

posteriormente declarado Doutor da Igreja, a ICAR tem 33 Doutores (30 homens 

como Santo Agostinho, Santo Inácio de Antioquia, São João da Cruz, esse está 

no LOC, São Tomás de Aquino, São Bernardo Claraval, e este também 

franciscano, etc, e 3 mulheres: Santa Catarina de Sena, Santa Tereza D’Ávila, 

Santa Teresinha de Lisieux). 

O Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, além de franciscano é bastante 

conhecido em várias partes do mundo, e aqui no Brasil tem muita influência no 

folclore, seu dia festivo é 13 de junho e abre os festejos juninos, se bem que as 

comemorações começam no dia 1º com as trezenas. Para a umbanda e o 

candomblé, é Ogum, orixá da guerra, capaz de abrir caminhos na vida, por isso, 

que Santo Antônio, é conhecido como “santo casamenteiro”, Apesar de não ter 

em seus sermões nada específico sobre casamentos, ele ficou conhecido como 

o santo casamenteiro por ajudar moças humildes a conseguirem um dote e um 

enxoval para poderem se casar. Também é invocado para encontrar objetos 

perdidos, etc. 

Para concluir eu gostaria de convidar a cada um de nós aqui presentes para 

seguirmos o exemplo do Frei Antônio ou Santo Antônio como um fiel seguidor 

do carisma francisclariano nos tornemos cidadãos e cidadãs exemplares do 

Reino de Cristo. Amém. Gostaria de ouvir também de vocês santas palavras 

tanto dos textos bíblicos propostos para hoje como do grande franciscano Frei 

Antônio ou Santo Antônio, ou simplesmente do português Fernando de Bulhões. 

Paz e Bem.  
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