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A vida de Santo Antônio (1)

O nome original de Santo Antônio era 

Fernando de Bulhões. Ele nasceu em 

1195, em Lisboa, numa família nobre e 

rica. Educado em Coimbra, tornou-se 

membro da Ordem de Santo Agostinho 

e foi ordenado sacerdote aos 25 anos. 

Nesse tempo, a fama de Francisco de 

Assis já percorria Portugal.



A vida de Santo Antônio (2)

• Foi a Itália conhecer Francisco de Assis, foi designado para 

selecionar teologia aos frades de Bolonha e com apenas 26 

anos, foi eleito provincial dos franciscanos do norte da Itália. 

Antônio aceitou o cargo, mas nele não permaneceu, pois sua 

vontade era pregar pelas vilas e cidades, atendendo aos 

necessitados. Antônio morreu em 13 de junho de 1231, nos 

arredores de Pádua, na Itália, com apenas trinta e seis anos 

de idade. Ali foi sepultado numa basílica que se tornou lugar 

de peregrinação. 



O milagre da bilocação (estar em 

dois lugares ao mesmo tempo)

• No domingo de Páscoa enquanto pregava na 

Catedral, Santo Antônio lembrou-se de que fora designado 

para entoar a Alleluia na Missa que se celebrava naquele 

momento na Igreja do Convento franciscano. Não querendo 

faltar com a obediência e não podendo descer do púlpito, 

parou um pouco, calou-se como se estivesse retomando a 

respiração e, nesse momento, foi milagrosamente visto no 

Coro de seu convento, entoando a Alleluia. Esse prodigioso 

milagre de bilocação foi assistido e certificado por muitas 

testemunhas, espalhando-se a notícia em todos os locais.



Santo Antônio Cura um 

Louco
• No meio de um sermão de Santo 

Antônio, entrou um louco e, com voz 

alterada e gestos desordenados, 

perturbava os ouvintes que não 

conseguiam prestar atenção nas 

palavras do pregador. De repente, o 

louco disse: "Não sossegarei enquanto 

aquele homem (e apontou para Santo 

Antônio) não me der o cordão que usa 

na cintura". O Santo retirou o cordão e 

com ele envolveu o louco que foi 

imediatamente curado.



Obras de Santo Antônio 
• I sermoni

• Le spighe dimenticate

• Cosi parlava sant'Antonio: Brani scelti dai sermoni

• Nei suoi scritti: un' antologia dei sermones

• Sant'Antonio di Padova maestro di vita cristiana: pagine dai suoi Sermoni

• Antonio di Padova: le spighe dimenticate

• Sermons des dimanches et des fêtes: Sermons pour les fêtes des saints et 

Sermons marials

• Il messaggio di S. Antonio oggi: spunti di riflessione

• Sveti Antun Padovanski: životopis



Testemunho de superação 

para os dias atuais (1)
• Um testemunho, que é o mais recente que se deu a 

conhecer, é o de um casal infértil que medicamente se 

sabia não podia procriar. Os esposos começaram a 

frequentar ao Santo, especialmente a Missa que se 

celebra a cada ano no primeiro domingo de fevereiro que 

o Santuário dedica para as mulheres grávidas e aquelas 

que querem um filho. Depois de alguns dias a mulher 

descobre que está grávida. Hoje o pequeno se chama 

Giovanni.



Testemunho de superação 

para os dias atuais (2)
• Entre os testemunhos chamaram a atenção de 

Kairyn, uma bebida de Verona, Itália, que foi 

diagnosticada com um tumor antes de nascer. Os 

pais decidem ir onde outra especialista na Bolônia 

diante da esperança de ter um diagnóstico não 

fatal. O encontro ocorre no dia 13 de junho na 

festa de Santo Antônio, acodem ao lugar e a avó 

intensifica suas orações. Muito em breve as 

orações são escutadas e o tumor desaparece. 

Kairyn nasce completamente sã e é batizada na 

Basílica de Santo Antônio de Pádua.


