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À minha avó materna, 
Áurea Dulce de Castro Alcântara,

e à minha mãe, Ilka de Castro Alcântara Lisbôa, 
que tanto amor, confiança e devoção

a Santo Antônio me instilaram
em frente à fraca chama de uma vela posta diante 

de uma imagem setecentista do lusitano, 
sempre naquelas treze noites de junho, 

normalmente chuvosas, 
na velha Cidade do Salvador
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apreseNtação

Diante de uma imagem secular de San-
to Antônio, há cerca de três décadas, 

uma criança via-se envolvida pelo Céu, por 
meio das preces dirigidas ao santo, por duas 
piedosas mulheres, uma idosa e outra de meia-
-idade. 

Sem que fossem percebidos, os anos pas-
saram, mas a fé continuou acesa no coração 
daquela criança que, amadurecida, vê rolar 
em seu rosto uma lágrima de saudade e emo-
ção, qual vela que chora a cera doada para que 
não falte, à noite, o brilho da luz.

Foi dessa profunda experiência de fé e de 
piedade que nasceu, do coração do autor des-
te opúsculo, esta trezena. Ela resgata os textos 
mais antigos, como eram recitados e cantados 
pelos vetustos crentes. Ela é uma fiel repro-
dução da piedade popular, nascida dos lábios 
dos humildes... Daqueles que desejam chegar 
ao Céu – enquanto vencem os males da Terra 
– pela intercessão de Santo Antônio.
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Enquanto rezo, devotamente, esta nove-
na, desejo que ela sirva para aumentar, ainda 
mais, nossa estima por aquele que é conside-
rado o “espelho de todas as virtudes, o doutor 
da verdade, a trombeta do Evangelho e o mar-
telo dos hereges”.

“Intercede junto de Deus para que afaste 
de nós estas serpentes; e Moisés intercedeu 
pelo povo...”, do Antigo Testamento que a ele 
clamava (Nm 21,7b). Hoje, nosso clamor che-
ga aos ouvidos de Santo Antônio, nosso gran-
de intercessor, que levará as nossas súplicas 
ao coração de nosso Deus e Salvador, Jesus 
Cristo.

Dom GreGório paixão, osB
Bispo de Petrópolis
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iNtroDução

Diversas editoras já compilaram treze-
nas e orações a Santo Antônio, e isso 

não é novidade. De fato, a proposta ora apre-
sentada, em si, não é original, mas sua fina-
lidade e a forma como é exposta ao público 
fiel o são. O que se quer através das presentes 
linhas é disseminar orações e práticas mais 
tradicionais, ou seja, aquelas cuja antiguida-
de e apego da alma devota a Santo Antônio 
se encontram mais enraizadas no coração do 
povo fiel, cada vez mais atingido por uma se-
cularização desenfreada e insensível.

Na composição do presente escrito, não se 
perdeu de vista a necessidade em se recuperar 
e tornar acessível ao público a trezena recitada 
por gerações de nossos antepassados de uma 
forma mais organizada, mas sem perder seu 
encanto, tornando possível sua contemplação 
em toda a sua beleza e fervor. De fato, ao se 
pôr em ordem as orações e cânticos que com-
põem a Trezena e o Manual do Devoto (que 
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a ela se segue), falou alto a preocupação em 
concatená-los de forma lógica, de maneira a 
fazer sobressair deles a fé, o amor e a devo-
ção e as outras virtudes que calam fundo na 
alma, apelam à sensibilidade do santo e que, 
muitas vezes, estavam esquecidos em escritos 
e cadernos utilizados por nossos pais, avós e 
bisavós, embora já amarelados pelo tempo e 
cobertos pela poeira dos anos.

Vasculhar este material é como cavar um 
tesouro perdido, percorrer um caminho lumi-
noso, repleto de surpresas e maravilhas, mas, 
muitas vezes, ignorado pelas atuais gerações. 
Quanto mais o tempo passa e o ser humano se 
afasta de Deus, mais se aproxima do nada, do 
pó do qual foi tirado pelo Criador (Gn 2,7). É 
justamente para auxiliar no caminho inverso, 
de “retorno do filho pródigo à casa paterna”, 
que a presente compilação é apresentada: um 
trajeto de espiritualidade e de confiança na 
Providência Divina, a qual, em diversas opor-
tunidades, se manifestou mediante a invoca-
ção de seu servo Antônio, filho amantíssimo 
da Virgem Imaculada e fiel seguidor de Nosso 
Senhor Jesus Cristo.
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Quem dentre aqueles que vierem a ter a 
oportunidade de ler e recitar o conteúdo da 
presente trezena provavelmente não se emo-
cionará em relembrar as invocações e ladai-
nhas que a permeiam, recordando-se de seus 
antepassados, os quais, naquelas imemoriais 
e frias noites de junho, sempre com as velas 
acesas diante de uma imagem (muitas vezes 
barroca) do santo português, as recitavam de-
votamente?

Tais tradições, embora já esquecidas por 
muitos, ainda se encontram arraigadas no ín-
timo de alguns brasileiros fiéis que, teimosa 
e incansavelmente, rezam com denodo a tra-
dicional trezena em junho, ou, toda a terça-
-feira, dia especialmente consagrado a Santo 
Antônio, recitam orações em homenagem ao 
lusitano em suas casas ou nas igrejas, quer 
buscando uma graça especial, quer almejando 
ter uma vida mais católica, obter a harmonia 
no lar, achar um objeto perdido, ou até mes-
mo seguir o conhecido costume de suplicar 
por um bom casamento.

E quem não terá uma graça oriunda da 
intercessão de Santo Antônio a compartilhar 
com seus semelhantes? Melhor... Quem não 
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ficará maravilhado em face deste homem tão 
ilustre, que, mesmo após quase oitocentos 
anos de sua morte, continua a nos brindar 
com milagres retumbantes?

Estas linhas são para você, que quer ser 
um fiel devoto ou que até mesmo já o é em seu 
coração. São para aumentar em seu íntimo a 
chama da confiança em Deus e em Sua Provi-
dência. Não deixe que ela se extinga! Apegue-
-se às coisas que não passam, à herança que 
nos foi deixada como legado espiritual e que 
nos socorre nas horas mais sombrias da vida. 
Preserve as tradições, mantenha a fé e busque 
a luz!

DioNísio peDro De alcâNtara lisBôa

Compilador


