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♫ Porque toda a Vida vem de Ti. Em Tua Luz vejo a Luz. 

          Porque toda a Vida vem de Ti. E Tua Luz faz-me ver a Luz. 

 
Junho é o mês dos Santos Populares. Dia 13 Santo António, dia 24 são João e 
dia 29 São Pedro. O Povo sai à rua para festejar, com procissões e arraiais. A 
grande animação inclui a oração e a partilha e também comer, beber e 
dançar com cheiro de manjericos, bonitos balões coloridos e alegres marchas 
populares. 
Por causa da situação que vivemos temos sido convidados a reinventar a 
forma de viver, festejar e celebrar. E neste convite entram também os 
festejos dos Santos Populares. 
A adoração pode ser uma destas formas. Assim, neste tempo diante de Jesus 
Eucaristia, queremos entrar no sentido mais profundo destas celebrações 
que lembram os Santos Patronos, os Santos protetores, os Santos das causas 
mais difíceis, os Santos das grandes devoções. Queremos especialmente 
reconhecer que, ao longo de séculos, a vida destes homens foi presença viva 
de Jesus, através da sua fé e do seu compromisso com a Igreja e os com mais 
necessitados.     

Celebrar a Vida 
 

A tradição das Festas Populares mistura-se com a história e culturas dos 
povos. As festas dos Santos Populares são celebrações católicas que 
acontecem em muitos países da Europa. Estão historicamente relacionadas 
com a festa pagã do solstício de Verão. Celebrado desde os tempos antigos, 
corresponde ao dia mais longo do ano no Hemisfério Norte e é também 
aquele em que o Sol se encontra mais perto deste lado do globo. A 
celebração lembra que o Sol fecundou a Terra e que os frutos desta união em 
breve estarão prontos a ser colhidos. 



Para nós, o sentido destas festas está relacionado com um significado mais 

profundo: a celebração da vida.  Ao estarem diretamente ligadas aos tempos 

das colheitas, são festas pelas quais se quer agradecer a vida e pedir a 

proteção da mesma.  

Olhando a majestosa natureza, pela fé, acreditamos que Deus é a Fonte de 
todas as coisas, sendo Ele quem nos dá a vida, quem a protege, quem a 
acompanha, porque acreditamos que Nele vivemos, nos movemos e 
existimos. Desta forma, estas festa dos Santos Populares, são para nós 
católicos, a forma de reconhecer que recebemos a vida de Deus, e através 
delas Lhe agradecemos e pedimos proteção dizendo como o profeta 
Neemias: “Bendito seja o teu nome glorioso! A Tua grandeza está acima de 
toda a expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus, e os mais altos 
céus, e tudo o que neles há;  a terra e tudo o que nela existe; os mares e tudo 
o que neles existe. Tu deste a vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te 
adoram.” (Nem9,6) 

Silencio 
 

Música: Ouvimos – En ti vivimos (Cristobal Fones) 

En ti vivimos, nos movemos y existimos. 
 

Dios Creador, Padre Universal, Dios del Amor. 
Dios Bondadoso, Amigo Jesús, Dios Misericordioso. 
Dios Consolador, Espíritu Divino, Dios Santificador. 

 
Padre Santo, Hijo Hermano y Espíritu de Unión. 
Padre Paciente, Hijo Ternura y Espíritu de Paz. 
Padre Eterno, Hijo Camino y Espíritu de Amor. 

 
Dios Santidad, Padre Adorado, Dios Caridad. 

Dios Humildad, Señor Jesús, Dios de Hermandad. 
Dios Compañía, Espíritu de Vida, Dios Armonía. 

(Reconhecendo a presença de Deus na minha vida, e que tudo recebo Dele, numa 
quadra, frase ou palavra, escrevo o que quero agradecer a Deus e entrego a Jesus) 

 
 

Silencio 
 

♫ Porque toda a Vida vem de Ti. Em Tua Luz vejo a Luz. 

          Porque toda a Vida vem de Ti. E Tua Luz faz-me ver a Luz. 



Celebrar a Fé e a prática da caridade 
 

Na história da Igreja, houve sempre muitos cristãos que foram reconhecidos 
como pessoas extraordinárias na maneira como seguiram Jesus Cristo e 
configuraram as suas vidas com os valores do Evangelho. Pela canonização, a 
Igreja tornou-os referência para quantos quiserem seguir o mesmo caminho 
da fidelidade ao Evangelho.  

Nas festas dos Santos Populares celebramos também esta referência, 
reconhecendo o testemunho da fé e da caridade que estes Santos nos 
deixaram através das suas vidas, marcado pelo seu exemplo de amor a Cristo 
e a sua opção pelos que mais precisam. 
 

. S.João Baptista foi o precursor de Jesus Cristo e, com ele, vieram boas 
notícias para os povos. Anunciou Jesus que tira os pecados do mundo, que 
traz a Boa Nova aos pobres, que liberta os oprimidos e conforta os que 
sofrem. 

. Santo António dedicou-se a anunciar Jesus, tornando-se protetor dos 
pobres e necessitados, socorrendo as vítimas de injustiças, sempre ao lado 
dos mais humildes. Tornou-se também um santo casamenteiro, porque diz a 
lenda - que envolve partes de sua vida - que, quando ainda era um estudante 
num mosteiro em Portugal, protegia as moças pobres que não tinham 
dinheiro para o dote. Saía à rua pedindo esmolas, que eram dadas às famílias 
dessas moças e se convertiam no dote, que lhes garantiria o casamento. 

. São Pedro, o grande amigo de Jesus a quem este confiou a sua Igreja, 
representa a afirmação do amor à Igreja, da qual, na Idade Média, tudo 
dependia. Como pescador de profissão é o patrono e protetor dos 
pescadores.   
 

Deixo-me interpelar pelo exemplo destes Santos, pelo seu testemunho de fé e 
o seu amor marcado pelo serviço à Igreja e aos mais pobres, não para 
procurar copiá-los, mas para discernir como sou chamado a ser também 
testemunha da fé em Cristo e do amor aos irmãos. 

 

Silencio 
 

♫ O Amor tem que traduzir-se em obras.  

É muito mais que palavras, muito mais que sentimentos.  

Pôr amor em obras sem procurar razões. O Amor não falha nunca. 

O Amor tenta ser correspondido. É a comunicação do amante ao amado.  

É doar-se inteiramente, entregar-se mutuamente. O Amor não falha nunca. 

 O Amor é o sentido para a vida. O Amor é um caminho de alegria.  

 O Amor é a cruz de cada dia. O Amor é entregar-se sem medida. 



“Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de 
súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em 
favor de todos os homens…” (1Tim2,1) 

3.Falou São João, então, 

Numa voz que era do céu: 

- Abre ao Bem o coração 

Dá aos pobres do que é teu. 

 
4.E eu dei tudo, sem pensar 

E São Pedro sorriu. 

- Não há como as mãos vazias 

A seguir ao verbo DAR. 
 

 

O amor é viver comprometido. 

O amor não é egoísta, o amor não é orgulhoso.  

O Amor em tudo crê, o amor em tudo espera.  

O Amor não falha nunca.  

Ser Intercessores 
 

 

 

 

Os Santos Populares são também conhecidos pela sua intercessão junto de 
Deus. Muitas são as pessoas que recorrem a eles pedindo por várias causas. 
 

Esta oração de intercessão está fundada no dogma da comunhão dos santos. 
Nossa Senhora, os Anjos e os Santos oram no Céu a favor dos homens e 
mulheres e dos seus pedidos e súplicas, sendo por isso os nossos 
intercessores junto de Deus.  
 

Hoje, entrando em comunhão com os santos, somos também chamados a ser 
intercessores diante de Deus. Chamados a viver a intercessão como atitude 
de alguém que diante da necessidade do outro se põe no meio, se comove 
com a situação e se envolve nela. 
 

Petições: peço a Deus por alguma situação, pessoa…  
 

Oração Final 
 

1.Vou pedir a Santo António, 
Ao pôr-lhe flores no altar, 

Que me livre do Demónio, 

Se o Demónio me tentar. 
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2.Frente á imagem do Santo 

Com Jesus-Menino ao peito 

A bênção quero pedir 

Para amar comprometido. 

 

 

5. A Jesus agradeço 

A vida de tantos Santos 

Testemunho que motiva 

A seguir-Te, oh Senhor dos santos. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunh%C3%A3o_dos_santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anjo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9u

