
Santo Antônio de Pádua, rogai por nós! 
 
 

Treze de junho é o dia dedicado ao nosso querido Santo Antônio. Mas você 

conhece a história deste grande taumaturgo? Fernando de Bulhões, como foi batizado, 

nasceu em 15 de agosto de 1195, em Lisboa, Portugal. De família ilustre, foi educado 

por sua piedosíssima mãe e desde criança se fez admirar por sua piedade angélica. 

Um dia, ainda em sua infância, Fernando rezava com as mãos postas diante da 

imagem da Santíssima Virgem Maria, quando o demônio apareceu-lhe de forma 

horrenda, procurando afastá-lo de Maria. Lembrando-se sobre o que havia aprendido 

sobre o poder do sinal da cruz, traçou-o sobre o mármore onde estava ajoelhado. A 

pedra tornou-se flexível sob esta pressão e recebeu a marca da cruz, que ainda hoje é 

admirada pelos peregrinos como o primeiro prodígio de Santo Antônio. 

Aos 15 anos entregou-se ao serviço a Deus, em um convento dos cônegos de 

Santo Agostinho. Cerca de 10 anos mais tarde, comoveu-se profundamente diante da 

chegada das relíquias de cinco franciscanos que haviam regado com seu sangue as 

terras da África. Manifestou aos religiosos franciscanos o seu ardente desejo de entrar 

para a sua ordem e ser enviado à África. Foi prontamente recebido na Ordem de São 

Francisco, com o nome de Antônio. Foi enviado à África, mas Deus reservara-lhe 

outra glória e, por obediência a seus superiores, foi para Pádua, na Itália, onde 

permaneceu até sua morte.  

Não podendo receber o martírio do sangue, devotou-se sem medidas ao 

martírio da renúncia. Queria colocar-se abaixo de todos para crescer diante de Deus. 

Escondeu seus talentos com muito cuidado, nada revelando sobre sua origem ou sobre 

os vastos conhecimentos teológicos recebidos.  Por piedade, o padre guardião do 

convento encarregou-o da lavagem da louça e limpeza da casa. Santo Antônio aceitou 

tudo, pois sua única ambição era amar e unir-se a Jesus crucificado. Apesar de desejar 

uma vida humilde e escondida, renunciou aos seus desejos por obediência a seus 

superiores, indo aonde o chamavam. E assim revelou seus grandes talentos. Morto a si 

mesmo pela humildade, vivendo pela obediência aos superiores, agindo pelo amor a 

Deus, levado ao próximo pela caridade, estava animado de grande zelo apostólico: 

para livrar as almas do inferno, pregava incansavelmente, humilhava-se pelos que não 

se humilhavam, obedecia pelos que não obedeciam... Foi um grande pregador, 

ajudando na conversão de muitas pessoas e realizando muitos milagres em vida.  

Aos 36 anos de idade, em 13 de junho de 1231, entregou sua alma a Deus, no 

convento de Pádua. No momento de sua morte, apareceu em Vercelli ao padre abade 

dos beneditinos desta cidade, que havia sido seu mestre  em teologia e estava sofrendo 

há vários dias de um mal na garganta. Antônio apareceu subitamente, dizendo-lhe: 

“Padre  abade, deixo minha cavalgadura em Pádua e vou para a pátria”. Tocou a 

garganta do abade, curando-lhe, e desapareceu. Pouco depois o abade soube de sua 

morte. Sua partida para o reino eterno não representou o fim de seu apostolado. 

Realizou tantos milagres que o processo eclesiástico para verificação de sua santidade 

durou menos de um ano: em 1232 foi canonizado pelo Papa Gregório IX, que havia 

ouvido suas pregações e o chamava de “arca do testamento”, pelo seu grande 

conhecimento sobre as escrituras. Trinta e dois anos após sua morte,  suas relíquias 

foram trasladadas. Ao ser feita a exumação, seu corpo estava reduzido a pó, mas sua 

língua estava intacta, fresca e vermelha como a de uma pessoa viva. O seráfico 

Boaventura, na presença de fato tão extraordinário, exclamou: “Ó língua bendita, que 

não cessastes de louvar a Deus e que o fizestes louvar por um número infinito de 

almas, vê-se agora quanto sois preciosa diante de Deus!” Depois, colocou-a em um 



relicário de ouro legando-a assim à veneração dos séculos. A devoção dos povos para 

com Santo Antônio aumentou a cada dia e os milagres numerosos não cessaram nunca 

de ocorrer. Em 1981, por ordem do Papa João Paulo II, seu corpo foi exumado 

novamente e descobriu-se que também suas cordas vocais estavam incorruptas, 

corroborando a evidência que a maior virtude de Antônio foi a pregação. Entre tantos 

tipos de milagres realizados por Santo Antônio, o maior de todos, sem dúvida, foi 

conduzir as pessoas à conversão! Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por 

nós! 

Sandro e Marlise Santos 

VIII Curso da União 

Santa Maria - RS 

 


