
Queridos irmãos e irmãs! Paz e bem! 

O dia do nosso tão querido padroeiro se aproxima. E mesmo com as restrições impostas 
pelo Covid-19, não deixaremos de homenageá-lo. 

Zelando pela saúde e bem-estar da comunidade e atendendo às orientações da 
Arquidiocese de Mariana e ao Decreto Municipal nº 315/20, realizaremos uma 
programação alternativa para que os devotos possam continuar expressando sua fé. 
Nosso desejo é que cada família possa realmente vivenciar e envolver-se na beleza desta 
tão importante celebração de nossa paróquia. 

Estaremos durante todos os dias conectados espiritualmente. E os queridos fiéis poderão 
acompanhar as celebrações através de nossas redes sociais, em seus lares e junto de 
seus familiares. Registros fotográficos também poderão ser feitos e compartilhados em 
nossos canais virtuais. 

E para bem celebrar esses momentos, seguem alguns conselhos e orientações: 

- Prepare a sua casa! Ela também é uma pequena igreja. Acenda uma vela. Prepare 
pequenos altares com símbolos que remetam à devoção ao padroeiro da cidade. 

- Enfeite a sua casa! Em um lugar de destaque, coloque uma bandeirinha marrom em 
homenagem a Santo Antônio. 

- Prepare o seu corpo e o seu espírito! Silencie! Você não participará de uma transmissão 
qualquer. Levante-se, aprume-se, entre no clima como se estivesse entrando realmente 
na casa do Senhor. E não se esqueça de convidá-lo para visitar a sua casa. 

- Convide a sua família pra rezar junto. Sua Família é sua Igreja doméstica.  

- Não apenas assista à transmissão, participe ativamente. Coloque suas intenções no 
Altar do Senhor. Escute o que Ele está dizendo. Reze e cante junto. E silencie quando 
necessário.  

- Nos dias com Celebração Eucarística, lembre-se que a consagração é um grandíssimo 
milagre! Ajoelhe-se neste momento e viva ricamente a presença de Jesus no Altar. 
Lembre-se ainda que a Comunhão espiritual também é um meio para estimular a nossa 
alma a unir-se a Jesus. 

(Oração para comunhão espiritual - Oh Jesus meu, creio que estais presente no Santíssimo 
Sacramento, Te amo sobre todas as coisas e desejo receber-Te em minha alma. Já que agora 
não posso fazê-lo sacramentalmente, Venha ao menos espiritualmente a meu coração. Como se 
já tivesse recebido, Te abraço e me uno todo a Ti, Não permitais, Senhor, que volte jamais a 
abandonar-Te. Amém!) 

- E lembre-se: a Santa Missa nunca acaba! Receba a Bênção Final e dê graças a Deus 
pelo momento. 

 

Iluminados pelo Tema “Família: Berço da Fé e Testemunha do Amor”, e confortados 
pelas lindas palavras de Santo Antônio, “Assim como o peixe é batido pelas frequentes 
ondas do mar, sem que morra com isso,também a fé não se quebra com as 
adversidades.”, cuidaremos uns dos outros e viveremos a experiência da igreja doméstica 
e evangelizadora.   

 

Santo Antônio de Pádua, Rogai por nós! 
 

Um abraço carinhoso! 
Coordenação Litúrgica 

Paróquia Santo Antônio de Teixeiras/MG 
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em louvor ao insigne 

Santo Antônio de Pádua 
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De 1º a 13 de junho/2020 

Família: Berço da Fé e Testemunha do Amor 

“Assim como o peixe é batido pelas frequentes ondas do mar, 

sem que morra com isso, 

também a fé não se quebra com as adversidades.” 

(Santo Antônio de Pádua) 
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RITO DA TREZENA AO GLORIOSO SANTO ANTÔNIO 
 

Dirigente – Vinde, ó Deus, em meu auxílio. (traça-se o sinal da cruz) 
Todos - Socorrei-me sem demora! 
 
D – Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  
T – Como era no princípio, agora e sempre. Amém! 
 
D – Por meio do Responsório, louvemos a Deus pelo testemunho do insigne 
pregador do Evangelho, Santo Antônio, e roguemos do Senhor as graças 
necessárias para bem vivenciarmos a nossa fé, assim como nosso padroeiro 
valorosamente viveu.  
Todos: Se milagre tu procuras, pede-os logo a Santo Antônio. Fogem dele 
as desventuras, os erros, os males e o demônio;  
Torna manso o iroso mar, da prisão quebra as correntes, bens perdidos 
faz achar e dá saúde aos doentes;  
Aflições perigos cedem pela sua intercessão, dons recebem se lhes 
pedem o mancebo e o ancião;  
Em qualquer necessidade presta auxílios soberanos, de sua alta caridade 
fale a voz dos paduanos. 
Glória seja dada ao Pai, glória ao Filho, nosso Bem, e glória ao Espírito 
pelos séculos. Amém! 
 
 

LADAINHA DE SANTO ANTÔNIO 
 

Santo Antônio, rogai por nós! Intercedei a Deus por nós! (2x) 
 

Pregador do Evangelho, INTERCEDEI, 
Pelo povo abandonado, INTERCEDEI. 

Para sermos mensageiros, INTERCEDEI, 
Da justiça e da esperança, INTERCEDEI. 

 
Mestre sábio da verdade, INTERCEDEI, 

Pela igreja peregrina, INTERCEDEI. 
Pelos jovens namorados, INTERCEDEI, 

Pelos lares em perigo, INTERCEDEI. 
 

Vós, irmãos dos pequeninos, INTERCEDEI, 
Pelos pobres e doentes, INTERCEDEI. 
Pelos tristes e abatidos, INTERCEDEI, 
Pelos povos oprimidos, INTERCEDEI. 

 
Para o mundo ser mais justo, INTERCEDEI, 

Pela paz da humanidade, INTERCEDEI 
Para sermos mais fraternos, INTERCEDEI, 
Para acharmos o perdido, INTERCEDEI. 
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D – Rogai por nós, ó glorioso Santo Antônio, 
T – Para que sejamos dignos das promessas de Cristo! 
 
D – Elevemos ao ilustre Santo Antônio as nossas súplicas e necessidades e lhe 
peçamos auxílio para imitarmos o seu exemplo de sabedoria e santidade, afim 
de que, avançando para águas mais profundas, conquistemos, através do 
nosso testemunho, almas para céu. 
 
T – Lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, amigo do Menino Jesus, filho 

querido de Maria Imaculada, de quem, nunca se ouviu dizer que alguém 

daqueles que têm recorrido a vós e implorado a vossa proteção, tenha 

sido por vós abandonado. Animado de igual confiança, venho a vós fiel 

consolador dos aflitos. Gemendo sob o peso dos meus pecados, me 

prostro a vossos pés, e pecador como sou, ouso me apresentar diante de 

vós. Não rejeiteis, pois, a minha súplica, vós que sois tão poderoso junto 

ao Coração de Jesus, mas escutai-a favoravelmente e dignai-vos atendê-

la. Amém!  

(Nesse momento, entoa-se o hino). 
 

HINO A SANTO ANTÔNIO 
(DR) Antony 

Bem merecestes ter com amor  
 Em vossos braços o Salvador 

 
 1. Salve grande Antônio, santo universal  
     Que amparais aflitos, contra todo mal. 

 
2. Desprezando as honras, pela sã pobreza 
     A Jesus vos destes com ardor e firmeza. 

 
3. Do berço sois glória, para os lusitanos  

    E depois grandeza, dos italianos. 
 

4. Em santas missões, povos converteu  
    Vossa língua santa que não pereceu. 

 
5. Irmão protetor sois dos brasileiros  

   Que milagres cantam por séculos inteiros. 
 

 
D – Oremos: Deus eterno e todo-poderoso, que destes Santo Antônio ao vosso 
povo como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos, 
por seu auxílio, seguir os ensinamentos da vida cristã, e sentir a vossa ajuda 
em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 
T – Amém! 
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Programação 
 

1º de junho 
Família: Com Maria somos uma só Igreja 

19h:Momento de Oração Terço dos Homens 
Em Intenção: - Terço dos Homens, das Mulheres e da 
Misericórdia 
- Comunidade Bom Jesus 
 

2 de junho 
Família: Dai a Deus o que é de Deus 

19h:Momento de Oração Ministério de Música 
Em Intenção: - Oficina de Oração e Vida e Ministério de 
Música 
- Comunidades Nossa Senhora Aparecida e Nossa 
Senhora Nazaré 
 

3 de junho 
Família:Testemunha do ressuscitado 

19h:Momento de Oração Grupo Amor Eterno 
Em Intenção: - Grupo Amor Eterno e Acampamento 
Manaaim 
- Comunidades Santa Tereza e Divino Pai Eterno 
 

4 de junho 
Família: Morada do verdadeiro Amor 

19h: Celebração Eucarística 
Em Intenção: - AMPAC e Ministério de Louvor e 
Adoração 
- Comunidades São Sebastião e Sagrado Coração de 
Jesus 

 
5 de junho 

Família:Construtores da casa comum 
Dia Mundial do Meio Ambiente 

19h: Celebração Eucarística 
Em Intenção:- Apostolado de Oração e Ministério da 
Acolhida 
- Comunidades São Pedro e Nossa Senhora 
Desatadora dos Nós 

 

6 de junho 
Família:Cultivai a concórdia e Promova a paz 

19h: Celebração Eucarística 
Em Intenção: - Pastoral do Dízimo e Grupos de 
Reflexão 

- Comunidades Nossa Senhora das Graças e Divino 
Espírito Santo

7 de junho 
Família:Abençoada pela Santíssima Trindade 

19h: Celebração Eucarística 
Em Intenção:- Pastoral do Batismo e Acólitos 
- Comunidades Santa Rita e Nossa Senhora de Fátima 
 
 

8 de junho 
Família:Bem-aventurada morada de Cristo 

19h:Momento de Oração Grupo de Reflexão 
Em Intenção:- Pastoral Familiar e Dimensão Litúrgica 
- Comunidade São José 
 
 

9 de junho 
Família:Sal da terra e Luz do mundo 

19h:Momento de Oração Ministério de Louvor e 
Adoração ao Santíssimo Sacramento e os Adoradores d 
Santíssimo. 
Em Intenção:- Dimensão Catequética, Pastoral da 
Juventude e Pastoral da Comunicação 
- Comunidade São Judas Tadeu 
 
 

10 de junho 
Família:Sede fecunda no Evangelho 

19h:Momento de Oração com Marcelo Ribas 
(Seminarista da Arquidiocese de Mariana) 
Em Intenção:- Comunidade Serra e Mater Christi 
- Comunidades Nossa Senhora do Carmo e Senhora 
Santana 

 
 

11 de junho–Corpus Christi 
Família:A Eucaristia é fonte de vida 

“Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste 
pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha 

carne dada para a vida do mundo.” (Jo 6, 51) 
9h: Celebração Eucarística 
Adoração ao Santíssimo e Bênção 
Em Intenção:Adoradores do Santíssimo e MECE 

 
12 de junho 

Família:Afastai-vos do pecado 
 

19h: Celebração Eucarística 
Em Intenção: - Vicentinos, Pastoral do Idoso e Lar São 
Vicente de Paulo, Doentes da Comunidade. 
- Comunidades São Vicente de Paulo e Nossa Senhora 
da Piedade 

 
 

13 de junho – Dia do Padroeiro 
Santo Antônio: Intercessor das famílias 

6h: Alvorada – Repicar dos sinos em todas as capelas da comunidade 
12h: Bênção às famílias, aos pães e às refeições 

19h: Celebração Eucarística Solene 
 

--------------- 
Nota:A programação se estenderá do dia 1º de junho até o dia 13 de junho. As atividades e o Rito da 
Trezena serão rezados todos os dias às 19h, exceto no dia 11 de junho (Corpus Christi), que será às 9h. 
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Seguem os canais virtuais, da Paróquia e da Rádio Teixeiras FM 87,9, por onde toda a programação 
poderá ser acompanhada e assistida. 
 


