SANTO ANTÔNIO

Santo Antônio nasceu em Lisboa em data incerta, às
portas da cidade, no local onde posteriormente se ergueu a
igreja sob sua invocação. A tradição indica 15 de agosto de
1195, mas não há documento fidedigno que confirme esta data.
Tampouco se sabe com certeza quem foram seus pais.
Fez os primeiros estudos na Igreja de Santa Maria
Maior (hoje Sé de Lisboa), sob a direção dos cónegos da Ordem
dos Regrantes de Santo Agostinho. Ingressando ainda um
adolescente como noviço da mesma Ordem, no Mosteiro de São
Vicente de Fora, iniciou os estudos para sua formação
religiosa. Poucos anos depois, pediu permissão para ser
transferido para o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, a fim
de aperfeiçoar sua formação. Nesta época, entrou em contato
com os primeiros missionários franciscanos, chegados em
Portugal em 1217, e que estavam a caminho do Marrocos para
evangelizar os mouros. Autorizado a juntar-se a outros
franciscanos que tinham um eremitério nos Olivais, sob a
invocação de Santo Antônio do Deserto, mudou seu nome para
Antônio.
No ano de 1230, solicitou ao Papa dispensa de suas
funções
como
provincial
para
dedicar-se
à
pregação,
reservando algum tempo para a contemplação e prece no
mosteiro que havia fundado em Pádua. Sempre trabalhando pelos
necessitados, envolveu-se também em questões políticas, a
exemplo de sua viagem a Verona para pedir a libertação de
prisioneiros guelfos feitos pelo tirano gibelino Ezzelino, e
em 1231, persuadiu a municipalidade de Pádua a elaborar uma

lei que impedia a prisão por dívidas se
possibilidade de compensação de outras formas.
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Percebendo que a morte estava próxima, pediu para ser
levado de volta a Pádua, mas faleceu em 13 de junho de 1231
apenas tendo alcançado o convento das clarissas de Arcella,
subúrbio de Pádua. As clarissas reclamaram seu corpo, mas a
multidão acabou sabendo de seu passamento, tomou-o e o levou
para ser sepultado na Igreja de Nossa Senhora. Sua fama de
santidade era tamanha que foi canonizado logo no ano
seguinte, em 30 de maio, pelo Papa Gregório IX.
Os seus restos mortais repousam desde 1263 na Basílica
de Santo Antônio de Pádua, construída em sua memória logo
após sua canonização. Quando sua tumba foi aberta para
iniciar o processo de translado, sua língua foi encontrada
incorrupta, e São Boaventura, presente no ato, disse que o
milagre era prova de que sua pregação era inspirada por Deus.
E incorrupta está até hoje, em exposição na Capela das
Relíquias da Basílica. Foi proclamado Doutor da Igreja pelo
Papa Pio XII em 16 de janeiro de 1946 e é comemorado no dia
13 de junho.
É um dos santos honrados nas popularíssimas Festas
Juninas e diversos costumes folclóricos estão ligados a ele.
A título de exemplo, no Brasil, moças casadoiras retiram o
Menino Jesus das estátuas e só o devolvem quando arranjam
casamento; uma prece especial, os "responsos", são feitas
para que ele ajude a encontrar objetos perdidos; no dia da
sua festa, muitas igrejas distribuem pães especialmente
abençoados, os "pãezinhos de Santo Antônio", que devem ser
guardados numa lata de mantimentos para que não falte
alimento na casa.
Pelo Decreto 866, de 29 de julho de 1980, foi
homenageado com a denominação do logradouro público “Rua
Santo Antônio”, no Centro.

Fonte : adaptação de wikipedia.org/wiki/Santo_António_de_Lisboa

