
 

 

Santo Antônio e África:  

um breve comentário. 

 

Nascido Fernando Antônio de Bulhões, 

em 15 de agosto de 1195, Lisboa; de família 

muito rica e pertencente à nobreza, filho de 

Martinho de Bulhões e Tereza Taveira; foi 

ordenado sacerdote na Abadia da Santa Cruz 

dos Cônegos Agostinianos (Ordem de Santo 

Agostinho), na Cidade de Coimbra, onde 

cursou Filosofia e Teologia. Profundo 

conhecedor da História, conscientizando-se 

das gritantes e drásticas desigualdades sociais, 

Fernando começa a se inclinar à vida, à via 

missionária e ao martírio na causa dos pobres. 

Sabe, então, do Movimento dos mendicantes 

que vem de Assis. 

 Em 1219, Francisco organiza uma 

missão ao norte da África na qual se engajam 

muitos frades. Passando por Coimbra esse 

grupo de missionários hospeda-se na Abadia 

da Santa Cruz, residência de Fernando de 

Bulhões. Nessa breve convivência confirma-se 

o fervor no seu coração. 

Em 1220 parte desses missionários 

franciscanos retorna a Coimbra; dessa vez 

martirizados. Daí em diante, Fernando toma 

um caminho sem volta. Desfaz-se do alvo 

hábito dos Cônegos e assume as vestes rotas e 

marrons dos pobrezinhos de Assis. Agora, Frei 

Antônio zarpa para Marrocos a fim de se somar 

ao grupo que lá se encontra. É em África onde 

se dá a sua verdadeira conversão. Assim como 

é no fogo que o ouro é testado, foi na 

escaldante primavera árabe marroquina que 

Antônio foi testado e confirmado como 

“tesouro do Céu”. Em solo africano caiu em 

profunda enfermidade; acometido por aguda 

febre, não concretiza a missão para a qual 

pensava ter sido chamado. Sob os cuidados de 

famílias cristãs, sente a saúde restabelecida e 

decide retornar a Lisboa.  

Porém, o coração da Ruah o queria em 

terras estrangeiras. Assim, para Portugal Frei 

Antônio não mais regressaria. Durante a 

viagem de volta à Europa, sua embarcação foi 

envolvida em tenebrosa tormenta. Na calmaria, 

pensa ter chegado à Costa Mediterrânea da 

Espanha. Na verdade, havia chegado à Sicília: 

Itália, berço do franciscanismo. Nesta cidade 

vai morar no pequeno convento do povoado de 

Messina. Conhece pessoalmente Francisco, em 

1221, com quem desenvolve uma frutífera 

amizade. É, por este, encarregado da 

supervisão dos Estudos Teológicos dos frades 

menores. Francisco assim o designa: “Antônio, 

meu Bispo”. 

Em África, Antônio tem sua vida 

totalmente remoldada, como vaso novo, pelas 

“mãos do Oleiro”. Abandona-se ao 

acolhimento e alimento da Divina Ruah. 

Torna-se pobre com os pobres. Em 13 de Junho 

de 1231 fez a sua páscoa, na cidade de Pádua. 

Aprendamos com o nosso querido Irmão 

Menor a lermos e a assumirmos, em nossas 

vidas, os sinais divinos de conversão. 

 

 

Antonio Amaro, TSSF. 

Santo Antônio da Patrulha,  

13 de Junho de 2020. 
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