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Santo Antônio

 VIDA & OBRA

De família nobre e rica, era filho único de Martinho de Bulhões, 

oficial do exército de Dom Afonso e de Tereza Taveira. Aos 19 anos entrou 

para o Mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, 
contra a vontade de seu pai. Com uma grande biblioteca em mãos, 
Antônio avança na sua história pelo estudo e pela oração. 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.

Após conhecer São Francisco, Frei Antônio passa 15 meses como 
um eremita no monte Paolo. São Francisco enxerga os dons que Deus deu a 
ele, chama-o de Frei Antônio, meu Bispo e o encarrega da formação 
teológica dos irmãos do Mosteiro. Após a morte de São Francisco, ele foi 
enviado a Roma para apresentar ao Papa a Regra da Ordem de São 
Francisco.



Santo Antônio

 MILAGRES

Reconstituição de um pé decepado – “ Um 

jovem confessou-se com o Santo e contou-lhe 
que, em momento de ira, havia dado um 
pontapé em sua mãe. Frei Antônio, ao tentar fazê-
lo entender a gravidade do que fizera, disse-lhe: 
‘Teu pé deveria ser cortado’. Ao chegar em casa, 
o jovem, cortou o pé fora. Ao cair ao chão fez um 
alto ruído, chamando a atenção de sua mãe 
que, horrorizada, correu ao encontro do Frei 
rogando-lhe para que fosse ao local onde estava 
o filho. Chegando à casa da mulher, Santo 
Antônio alarmou-se com a situação do rapaz e 
pediu-lhe para que confiasse em Deus. O jovem e 
o Santo pegaram o pé cortado e recolocaram-
no, restaurando-o imediatamente, deixando 
apenas uma cicatriz no lugar. ”



Santo Antônio

 APLICAÇÕES PARA A ATUALIDADE

Santo Antônio é o exemplo que a fé é 

instrumento de busca por sonhos. Sua vida nos ensina 
como encarar pessoas que destroem nossos caminhos. 
É a partir da transparência e fé que vamos enfrentar 
todos os desafios e buscar a presença de Deus. É o 
exemplo que devemos seguir para encarar 
adversidades e desafios no trabalho, na escola e, até 
mesmo, na família.



São Paulo

 VIDA & OBRA

Nasceu em Tarso na Cilícia, próspero centro mercantil e 

intelectual do mundo romano. Seus pais eram judeus, mas 
gozavam dos privilégios da cidadania romana. Passou os 
primeiros anos de vida em meio da comunidade judaica e 
frequentou a escola da sinagoga.

Tornou-se perseguidor das primeiras comunidades cristãs, e 
participou do apedrejamento do apóstolo Estêvão. A caminho 
de Damasco, teve a visão de uma luz incandescente, e Jesus lhe 
indaga sobre as perseguições. No mesmo instante, ficou cego e 
durante três dias entregou-se às orações. A mando de Jesus, 
Ananias vai a seu encontro e põe a mão em sua cabeça e no 
mesmo instante Paulo recobra a visão e converte-se ao 
cristianismo.

 Até o ano de 62, Paulo 

escreveu suas epístolas, 

das quais treze 

conseguiram sobreviver: 

1ª e 2ª aos 

Tessalonicenses, aos 

Gálatas, aos Filipenses, 

1ª e 2ª aos Coríntios, aos 

Romanos, a Filemon, aos 

Colossenses, aos Efésios, 

1ª e 2ª aos Timóteo e aos 

Hebreus. Nas epístolas, 

trata da doutrina, da ética 

cristã e da organização 

da Igreja.



São Paulo

 MILAGRES

São Paulo cura um paralítico de 

nascença:

“Em Listra vivia um homem inválido dos pés, 

paralítico desde o nascimento, que nunca pudera 
andar. Escutava Paulo falar. Este, fixando nele os 
olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse-
lhe em voz alta: ‘Levanta-te direito sobre os teus 
pés’. Ele deu um salto e começou a andar.”

(At 14:7 a 10)



São Paulo

 APLICAÇÕES PARA A ATUALIDADE

São Paulo entrou para a história como a conversão através da 
fé. Sua história nos inspira para seguir nos momentos em que 
uma luz forte nos deixa cego (de maneira conotativa) e 
pedimos a Deus para trazer-nos a visão. Nos momentos em que 
pessoas querem destruir seu campo de visão e você pede a 
Deus ajuda. Deve-se seguir esse exemplo em momentos que 
devemos procurar uma maneira de enxergar o que está à 
nossa volta, as situações que nos cercam.


