
SANTO ANTONIO 

Santo Antônio ou Fernando Antônio de Bulhões, seu nome de nascença, nasceu em Lisboa, Portugal, em 

15 de agosto do ano de 1195. De família nobre e rica, era filho único de Martinho de Bulhões, oficial do 

exercito de Dom Afonso e de Tereza Taveira. Sua formação inicial foi feita pelos cônegos da Catedral 

de Lisboa. Antônio gostava de estudar e de ficar mais recolhido. 

Aos 19 anos entrou para o Mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, contra a 

vontade de seu pai. Morou lá por 2 anos. Com uma grande biblioteca em mãos, Antônio avança na sua 

história pelo estudo e pela oração. É transferido para Coimbra, que é um importante centro de estudos de 

Portugal, ficando lá por 10 anos. Em Coimbra ele foi ordenado sacerdote. Logo se viu o dom da palavra 

que transbordava do jovem padre agostiniano. Ele tinha conhecimento e grande poder de pregação. 

Em Coimbra o Padre Antônio conhece os freis franciscanos, entusiasma-se pelo fervor e radicalidade com 

que estes viviam o Evangelho e, pouco depois, torna-se Frei Antônio, mudando-se para o mosteiro 

de São Francisco de Assis. 

Protetor das coisas perdidas. Protetor dos casamentos. Protetor dos pobres. É o Santo dos milagres. Fez 

muitos ainda em vida. Durante suas pregações nas praças e igrejas, muitos cegos, surdos, coxos e muitos 

doentes ficavam curados. Redigiu os Sermões, tratados sobre a quaresma e os evangelhos, que estão 

impressos em dois grandes volumes de sua obra. 

Porém mais do que uma linda história, Santo Antônio faz de quem o conhece e o ama verdadeiramente 

um amigo. Tornei-me devota desse santo através de minha mãe, que muito cedo me apresentou a ele e 

este encontro despertou em mim uma forte devoção. Já recorri a Santo Antonio em diversas situações de 

minha vida. Foi ele que me ajudou a achar pertences de grande valor sentimental e que aparentemente 

nunca poderiam ser encontrados. Pedi sua intercessão para várias pessoas que me pediram levando muitas 

delas a se tornarem devotos de santo Antonio também. Mas o que mais me fez sentir o amor dele por mim 

foi quando em minha juventude sempre pedia a ele que colocasse em meu caminho uma pessoa que 

pudesse formar junto a mim a família que sempre sonhei formar. Não a via como um santo casamenteiro, 

não fazia simpatias, simplesmente pedia e confiava no seu grande poder de intercessão junto a Jesus. Em 

foi assim que conheci meu esposo Ronaldo, juntos a vinte e seis anos vivendo nosso matrimônio. 

Quando fizemos a preparação para nosso Santuário Lar, perguntamos ao padre Inácio, então assessor da 

União de Famílias, se poderíamos entronizar a imagem de Santo Antonio também. Hoje Santo Antonio 

não é só um santo da minha devoção, mas de toda a minha família, ele nos ensina a confiar plenamente 

em Deus e acima de tudo a importância da caridade e do amor ao próximo. Seu exemplo de doação e 

preocupação com que estava a sua volta fez com que sempre recorrêssemos a ele quando precisam de 

nossas orações. 

Santo Antonio rogai por nós! 

 

Ronaldo e Valeria 
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