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mbuídos do propósito de resgate das tradicionais 
Trezenas de Santo Antônio na Bahia, em 1997 cria-
mos e montamos a exposição de arte anual Antô-
nio! Tempo, Amor & Tradição. Desde esse ano, 
com o apoio da comunidade da Escola de Belas 
Artes da Universidade Federal da Bahia –alunos, 
professores e funcionários–, levantamos dados 
históricos dessa ação popular e, através da arte, 
o resgate se deu. Hoje, pode-se perceber que são 
inúmeras as casas da cidade de Salvador que man-
têm suas portas abertas durante os treze primeiros 
dias de junho para louvar o santo. Também nesse 
período expandimos a investigação para cidades 
da Argentina, Chile, Portugal e Espanha. As com-
parações estabelecidas levaram-nos a conclusão 
da singularidade das festas para o santo pratica-
das na Bahia. Com efeito, além da fé e da determi-
nação, foi na comunicação, que “Toinho” – como 
carinhosamente chamado pela gente baiana–, ex-
pandiu os dogmas da igreja Católica, consolidou 
as práticas solidárias dos Franciscanos e conquis-
tou espaço fixo nas casas e nos corações dos baia-
nos. Desse modo, ao continuarmos nos aproprian-
do artisticamente dessa manifestação popular, 
esperamos salvaguarda-la da saga de espetacula-
rização da cultura baiana, valorizando a ação dos 
devotos de Toinho como os reais protagonistas de 
suas histórias. Nessa direção, que o próprio Santo 
Antônio nos dê luz.

S.A.T.G.

Luiz Mario Costa Freire
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Invocação

A nós descei, divina luz 
A nós descei, divina luz
Em nossas almas acendei 
O amor, o amor de Jesus.

Vós sois a alma da igreja 
Vós sois a vida, sois amor 
Vós sois a graça benfazeja 
Vós sois a graça benfazeja 
Que nos irmana no Senhor 
Que nos irmana no Senhor

Santo Antonio nos dê luz!
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Glorioso Santo Antonio
Com Deus menino nos braços 
Fazei com que ele nos prenda 
Em seus amorosos laços
PAI NOSSO – AVE MARIA – GLÓRIA

Glorioso Santo Antonio 
Dai-me a vossa proteção 
Na terra guiai meus passos 
Alcançai-me a salvação

Glorioso Santo Antonio 
Espelho da castidade 
Conservai meu coração 
Livrai-me de todos os males

Glorioso Santo Antonio 
Meu coração vos ofereço 
Ofereço a Jesus
Ainda que não mereça
PAI NOSSO – AVE MARIA – GLÓRIA

Glorioso
Santo
Antônio
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Salve oh! Antonio 
Ouve os rogos meus 
A misericórdia 
Alcançai de Deus

Sois vida e doçura 
Dos vossos devotos 
Esperanças certas 
Dos seus firmes votos

Salve oh! Antonio 
Atendei os brados 
Dos filhos de Eva 
Tristes degredados

Gemendo e chorando 
Pelo céu retumbo 
Vivendo nos males 
Deste cruel mundo

bendito
Volvei vossa vista 
Com olhar propício 
Salve o mundo inteiro 
No santo exercício

Volvei vossa face 
Antonio imortal 
Salve a nós e todos 
No mundo em geral

Depois que acabarmos 
A vida presente 
Mostrai nossas almas 
Ao Onipotente

Oh! Doce Antonio 
Sempre tão clemente 
Rogai piedoso 
Pela humana gente

Para merecermos 
De Cristo também 
Rogai as promessas 
Para sempre Amém.
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Salve grande Antonio 
Santo Universal
Que amparais aflitos 
Contra todo o mal
Bem merecestes
Ter com amor 
Em vossos braços O Salvador

Desprezando as Honras 
Pela sã pobreza
A Jesus nos destes 
Com amor e firmeza

Em Santas Missões 
Povos converteu 
Vossa língua santa 
Que não pereceu

No berço sois glória 
Para os lusitanos
E depois grandeza 
Dos italianos

Irmão protetor 
Sois dos brasileiros
Que milagres cantam 
Por séculos inteiros.

Refrão

Refrão

Refrão

Refrão

Hino À 
Santo

Antônio
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Meu insigne português
Oferecer-vos hoje quero 
Com todo meu coração 
Este meu culto sincero

Se fostes à Mãe de Deus
Tão firme e tão puro amante 
Podeis fazer com que eu seja 
Também neste amor constante

Peço-vos que me ampareis 
Na vida e morte também 
Até que nos conduzais
À santa Jerusalém

REFRÃO

REFRÃO

REFRÃO

OFERECIMENTO



Subiu precioso incenso 
Até o trono do altíssimo
Incensai Glorioso Antonio 
Com perfume suavissimo

Esta linda esperança 
Em volta de alma pia 
Seja aceita lá no céu 
Por Antonio e Maria

Até as flores se alegram 
Do Altíssimo deste nome 
Subiu precioso incenso
Para incensar o Santo Antonio

A vos piedoso Antônio
A quem adoro no céu e na terra 
Abriu o tesouro divino
E mil graças se encerra.

Refrão

Refrão

Refrão

Incenso
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Português Antonio 
Todo soberano 
Vieste ao mundo
Mais santo que humano

Mais santo que humano 
Viestes a terra
E porque sois Santo 
Tudo em vós se encerra

Tudo em vós se encerra 
Não tem outro igual 
Pois que sois no mundo 
O mais singular

O mais singular 
Nascido em Lisboa
Com que sempre a ordem 
Cuja fama zoa

Cuja fama zoa
Por todo Universo
Pois também meu santo 
Ouve o que vos peço

Ouve o que vos peço 
Sabeis o que quero 
Auxilio de graça
Para não pecar

Para não pecar 
Contra o Rei divino 
Majestosa glória 
Com vosso menino

Com vosso menino 
Todo folgazão
Vós trazeis um brinde 
Na palma da mão

Na palma da mão 
Vós o sustentais 
Com tanta grandeza 
Bendito sejais

Bendito sejais
O menino também 
Que nos dê a glória 
Para sempre amém

Para sempre amém 
Adoremos a cruz 
Que nela morreu
O nosso bom Jesus.

bendito 2
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Kyrie eleison, 
Kyrie eleison, 
Christe eleison 
Christe eleison
Christe, exaudi nos 
Christe, exaudi nos,
Pater de coelis Deus 
Misrere nobis
Fili redemptor mundi Deus 
Misrere nobis,
Spiritus Sancte Deus 
Misrere nobis

Santo Antonio, 
Santo Português 
Fiel nacional, orai pro nobis
Luz da Itália, orai pro nobis 
Orai pro nobis, pro nobis, 
Pro nobis
 
Antonio Sagrado 
Honra dos menores
Amado de Deus, orai pro 
nobis 
Querido dos homens, orai 
pro nobis 
Orai pro nobis, pro nobis, 
pro nobis

Varão evangélico 
Abrigo da Inocência
Espelho da castidade, orai 
pro nobis 
Esplendor da Europa, orai 
pro nobis 
Orai pro nobis, pro nobis
Pro nobis

Brasão da Lusitânia 
Pregador da Gente
Estrela da Espanha, orai 
pro nobis 
Varão continental, orai 
pro nobis 
Orai pro nobis, pro nobis, 
pro nobis

Retrato de todos os Santos 
Antonio de Lisboa
Antonio de Pádua, orai 
pro nobis 
Glorioso Antonio, orai pro 
nobis Orai pro nobis, pro 
nobis, pro nobis

ladainha
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Kyrie eleison 
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Christe eleison
Christe, exaudi nos 
Christe, exaudi nos
Pater de coelis Deus 
Misrere nobis
Fili redemptor mundi Deus
Misrere nobis
Spiritus Sancte Deus 
Misrere nobis

Santo Antonio 
Rogai por nós 
Santo português  
Rogai por nós 
Fiel nacional 
Rogai por nós
Rogai, rogai, por nós

Defensor da Pátria 
Rogai por nós 
Esplendor da Europa
Rogai por nós 
Brasão Lusitano 
Rogai por nós
Rogai, rogai, por nós

Espelho da Espanha 
Rogai por nós 
Luz dos pecadores

Rogai por nós 
Guia dos navegantes
Rogai por nós
Rogai, rogai, por nós
 
Amado de Deus
Rogai por nós 
Querido dos Homens 
Rogai por nós 
Abrigo da Inocência   
Rogai por nós
Rogai, rogai, por nós

Varão angélico 
Rogai por nós 
Varão penitente
Rogai por nós 
Varão milagroso
Rogai por nós
Rogai, rogai, por nós

Varão apostólico
Rogai por nós 
Coluna da Igreja
Rogai por nós 
Zelador da lei
Rogai por nós
Rogai, rogai, por nós

Modelo do convento
Rogai por nós 
Vaso de elevação
Rogai por nós 

ladainha 2
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Santo querido
Rogai por nós
Rogai, rogai, por nós

Oráculo do céu
Rogai por nós 
Mártir do desejo
Rogai por nós 
Pregador de fiéis
Rogai por nós
Rogai, rogai, por nós

Terror do inferno
Rogai por nós 
Assombro do demônio
Rogai por nós 
Flagelo dos vícios
Rogai por nós
Rogai, rogai, por nós

Mestre das virtudes
Rogai por nós 
Rei do evangelho
Rogai por nós 
Martelo dos hereges
Rogai por nós
Rogai, rogai, por nós

Retrato de todos os santos
Rogai por nós 
Amparo dos desvalidos 
Rogai por nós 
Refúgio dos cristãos
Rogai por nós
Rogai, rogai, por nós

Consolação dos tristes
Rogai por nós 

Bem aventurado Antonio
Rogai por nós 
Reparador dos perdidos
Rogai por nós
Rogai, rogai, por nós
 
Glória do convento
Rogai por nós 
Espelho da caridade
Rogai por nós 
Antonio poderoso
Rogai por nós
Rogai, rogai, por nós

Antonio adorado
Rogai por nós 
Antonio bendito
Rogai por nós 
Antonio glorioso
Rogai por nós
Rogai, rogai, por nós

Antonio amoroso
Rogai por nós 
Antonio sagrado
Rogai por nós 

Santo Antonio de Pádua
  Rogai por nós
Rogai, rogai, por nós

14



Eu vos peço, oh! Antonio 
Por vossa trezena querida
Que nos lance a vossa bênção 
Durante a nossa vida

Rogai por nós oh! Antonio
Lá no céu
Onde reina a alegria Junto à 
Deus

Glorioso Santo Antonio
Sobre os vossos devotos lançai 
Vossa bênção carinhosa
Do céu as graças nos dai

Por vossa bênção querida 
Na virtude generosa
O pecado evitaremos
Com bênção tão milagrosa

Benção

Refrão

Refrão

Refrão
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Senhor Deus, 
Misericórdia!

Senhor Deus, pequei, Senhor,
Misericórdia!

Senhor Deus, pequei, Senhor,
Mas, pelas dores de vossa Mãe, 

Maria Santíssima, 
compadecei-vos de nós!

Senhor 
Deus
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Agnus Dei
Qui tollis peccata mundi Parce 

nobis domine

Agnus Dei
Qui tollis peccata mundi Exau-

di nos Dominé

Agnus Dei
Qui tollis peccata mundi Misre-

re nobis

Agnus dei
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Se milagres desejais 
Recorrei a Santo Antonio 
Vereis fugir o demônio
E as tentações infernais

Recupera-se o perdido
Rompe-se a dura prisão
E no auge do furacão 
Cede o mar embravecido

Pela sua intercessão
Foge a peste, o erro, a morte 
O fraco torna-se forte
E torna-se um doente são

Todos os males humanos 
Se moderam, se retiram 
Digam-nos os que o viram 
Digam-nos os paduanos

Glória ao Pai e Glória ao Filho
Ao Espírito Santo também 
Glória ao Pai e Glória ao Filho 
Agora e sem fim, 
Amém

responsório

Refrão

Refrão

Refrão

Refrão 2x



Oh que suavidade 
Em ti feliz achei 
Antonio imaculado 
Quando te procurei

Adeus, adeus, adeus
Adeus, Antonio adeus
Adeus até (amanhã) para o 
ano Adeus, Antonio adeus

Glorioso Santo Antonio 
Neste mês tão festejado
Não há ninguém neste mundo 
Que por vós não seja amado

Glorioso Santo Antonio 
Como é bom aqui estar 
Ajudai-me Santo Antonio 
Para o ano vos festejar

Glorioso Santo Antonio
Uma coisa eu vos peço: 
(faz um pedido)
Esta fica em segredo
Adeus eu me despeço

Refrão

Refrão

Refrão

Refrão

despedida
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Dedicatórias
Nesse momento a noiteira ou o noiteiro 

deseja seus votos, agradecimentos e dedica 
orações antes da oração final.



oração 
final

Alegre Senhor a vossa Igreja
A interseção votiva de vosso confessor 

Oh! Glorioso Santo Antonio
Para que se fortaleça

Sempre com os espirituais auxílios 
E mereça gozar dos prazeres ternos 

Por Jesus Cristo nosso Senhor, 

Amém!
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SIMPATIAS



PARA ARRUMAR
UM NAMORO

Logo na manhã do Dia dos Namorados, véspera 
de Santo Antonio, compre um metro de fita azul de 
qualquer largura e escreva nela o nome completo 
da pessoa amada. À noite, conte 7 estrelas no céu, 
sem apontar , e faça um pedido ao santo para que 
ele ajude você a conquistar o coração dessa pessoa. 
No dia seguinte, amarre a fita nos pés da imagem 
de Santo Antonio e deixe lá, até conseguir arranjar 
uma pessoa para namorar.

PARA QUE
O AMOR VOLTE

Compre um pedaço de papel vermelho, escreva 
nele o nome da pessoa que você ama e quer que 
volte. Pegue uma foto dela e a cole no papel. Num 
vaso transparente, coloque meio litro de água benta 
e sete botões de rosa vermelha. Vá até uma igreja 
que tenha a imagem de Santo Antônio, coloque o 
vaso no altar. Em sua casa, acenda sete velas bran-
cas, juntamente com a fita vermelha de papel com a 
foto, ofertando-as ao santo e pedindo pela volta do 
seu amor.
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PARA 
prender
O AMOR

Quem ama deseja prender a pessoa amada na prisão de 
seus braços e subjugá-la com seu amor, impedindo-a 
de se afastar de si para sempre. 
Essa possessividade, característica da paixão, indepen-
dente de sexo, idade ou qualquer outro fator, podendo 
se manifestar indiscriminadamente. Basta amar para 
querer prender. 

Se você se sente assim e quer se assegurar de que a 
pessoa amada não vai deixá- la(o) por outra, faça a 
seguinte simpatia: Pegue fotografias sua e da pessoa 
amada, de corpo inteiro, passe cola nas faces das duas 
e coloque-as uma de frente para a outra, enrolando um 
retrós de linha vermelha, em cruz, até o final. Cole-as, 
em seguida, no verso do quadro com a imagem de 
Santo Antônio, colocando-o na parede do seu quarto, 
acima da cabeceira de sua cama.
Toma manhã, quando se levantar, e à noite, quando for 
se deitar, olhe para os olhos do Santo e mentalize seu 
amor e você, unidos para sempre pela influência de 
Santo Antônio.



PARA QUE
TE PEÇAM

EM CASAMENTO

Pegue uma fita vermelha e use-a no sutiã, entre os 
seios, por sete dias. Após esse prazo, coloque-a dentro 
de um envelope, lacre-o e coloque-o no altar de Santo 
Antônio. Reze ao santo pedindo que realize seu desejo, 
depois acenda uma vela de sete dias.
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OUTRAS
ORAÇÕES



ORAÇÃO
DOS NAMORADOS

Meu grande amigo Santo Antônio, tu que és o protetor 
dos namorados, olha para mim, para a minha vida, 
para os meus anseios. Defende-me dos perigos, afasta 
de mim os fracassos, as desilusões, os desencantos.
Faze que eu seja realista, confiante, digna e alegre. Que 
eu encontre um namorado que me agrade, seja traba-
lhador, virtuoso e responsável. Que eu saiba caminhar 
para o futuro e para a vida a dois com as disposições 
de quem recebeu de Deus uma vocação sagrada e um 
dever social.
Que meu namoro seja feliz e meu amor sem medidas. 
Que todos os namorados busquem a mútua compreen-
são, a comunhão de vida e o crescimento na fé. Amém.

ORAÇÃO
PARA COISAS PERDIDAS

Grande santo Antônio, apóstolo cheio de bondade, que 
recebestes de Deus o poder especial de fazer achar as 
coisas perdidas, socorrei-me neste momento, para que 
por vosso auxílio, encontre o objeto que procuro.
Obtendo-me também uma fé ardente, perfeita doci-
lidade às inspirações da graça, o desejo de levar uma 
vida de verdadeiro cristão, e uma esperança firme de 
alcançar a bem-aventurança eterna. Amém.
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