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ANTÃO OUVE A VOZ DE DEUS 

Aos dezoito ou vinte anos, Antão perdeu os pais 
e ficou só com uma irmã mais nova. Desde então 
procurou consagrar-se inteiramente ao serviço de 
Deus. 

Santo Atanásio descreveu assim a vocação do 
nosso santo: 

11Depois da morte de seus pais, tendo ficado com 
uma irmã ainda pequena, Antão, que tinha uns de
zoito ou vinte anos, tomou conta da casa e da irmã. 

Não tinham passado ainda seis meses do faleci
mento de seus pais, quando um dia em que se diri
gia, segundo o seu costume, para a igreja, ia reflec
tindo sobre a razão que levara os Apóstolos a aban
donar tudo para seguir o Salvador e por que motivo 
também aqueles homens de que se fala nos Actos 
dos Apóstolos vendiam tudo o que possuíam e depu
nham o preço aos pés dos Apóstolos para que o 
distribuissem aos pobres; e ia pensando na grande e 
maravilhosa esperança que lhes estava reservada nos 
Céus. Meditando nestas coisas, entrou na igreja mes
mo no momento em que se lia o Evangelho e ouviu o 
que o Senhor disse ao jovem rico: Se queres ser perfei
to, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres. De
pois vem e segue-me, e terás um tesouro nos Céus. 
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Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens 
e dá-o aos pobres. Depois, vem e segue-me ... 

Então, considerando que a recordação dos san
tos exemplos lhe tinha sido enviada por Deus e que 
aquelas palavras eram dirigidas pessoalmente para 
ele, logo que voltou da igreja, Antão distribuiu pelos 
habitantes da região as propriedades que herdara da 
família (possuía trezentos campos muito férteis e 
amenos), para que aquelas não fossem motivo de 
inquietação para si e para a sua irmã. Vendeu tam
bém todos os móveis e distribuiu pelos pobres a gran
de quantia que assim obtivera, conservando apenas 
uma pequena parte por causa da irmã. 

Tendo entrado outra vez na igreja, ouviu o Se
nhor dizer no Evangelho: Não vos angustieis com o 
dia de amanhã. Não conseguiu permanecer ali mais 
tempo. Saiu, e até aquele pouco que guardara distri
buiu pelos pobres. Confiou a irmã a uma comunida
de de virgens consagradas que conhecia e conside
rava fiéis, para que fosse educada no Pártenon. Quan
to a ele, livre já de cuidados alheios, entregou-se a 
uma vida de ascese e rigorosa mortificação nas ime
diações da sua casa. 

Trabalhava com as suas mãos, pois ouvira a pa
lavra da Escritura: Quem não quiser trabalhar não 
coma. Do fruto do seu trabalho destinava uma parte 
para comprar o pão que comia; o resto distribuía-o 
pelos pobres. 
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Antão fixou-se, no deserto, 
perto da cabana de um velho ermita ... 

Rezava constantemente, pois aprendera que é 
preciso rezar interiormente sem cessar; era tão aten
to à leitura que nada lhe esquecia do que tinha lido 
na escritura: tudo retinha de tal maneira que a sua 
memória acabou por substituir o livro. 

Todos os habitantes do lugar e os homens honra
dos que tratavam com ele, vendo um homem assim, 
chamavam-lhe amigo de Deus; e uns amavam-no 
como filho, outros como irmão11• 

ANTÃO RETIRA-SE PARA O DESERTO 

Uma vez que a sua irmã ingressou no mosteiro e 
ele acabou de repartir o que tinha pelos pobres, reti
rou-se para a solidão para dedicar-se por completo 
ao trabalho e à oração. 

Teve a enorme sorte de encontrar um velho 
anacoreta que tinha passado toda a sua longa vida 
na solidão, trabalhando e rezando. Antão fixou-se 
perto da sua cabana e começou a aprendizagem da 
vida solitária. 

Distribuía o tempo entre os trabalhos manuais , a 
oração e a leitura da Sagrada Escritura, cultivando 
desse modo a alma e a inteligência ao mesmo tempo 
que mortificava o corpo. 

Comia somente uma vez ao dia, ao pôr do sol. 
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Como cama tinha uma esteira em que quase não 
dormia pois passava praticamente toda a noite em 
oração. 

Como iam muitos vê-lo e pedir-lhe conselho, o 
que fazia com que frequentemente tivesse de inter
romper a oração, decidiu penetrar ainda mais no de
serto escondendo-se num sepulcro, onde só recebia 
as visitas de um amigo que, de vez em quando, lhe 
levava algo de comer. 

Ali Antão suportou terríveis tentações do demó
nio. Não conseguindo fazê-lo cair procurava afastá
-lo das mais diversas maneiras, chegando às vezes 
a dar-lhe terríveis tareias até deixá-lo como morto. 

Às vezes os demónios acometiam-no sob a for
ma de animais: porcos, ursos, leões, lobos, pante
ras, serpentes, etc. que se aproximavam dele em 
bando armando um ruído infernal como se fosse o 
fim do mundo. 

Não obstante tudo isto, António não se assustava 
e voltando-se para os demónios dizia-lhes:" Todo esse 
ruído que fazeis demonstra a vossa fraqueza, pois 
não podendo nada comigo, procurais assustar-me 
com os vossos guinchos". 
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CONVÉM ORAR SEMPRE E NUNCA 

DESFALECER 

Antão lia assiduamente os Santos Evangelhos e 
esforçava-se por cumprir à letra todos os seus pre
ceitos e conselhos. Já vimos como pela leitura do 
Evangelho resolveu vender tudo o que tinha e dá-lo 
aos pobres. 

Mas entre os muitos preceitos e conselhos evan'" 
gélicos, em nada insiste tanto Jesus Cristo como na 
necessidade que temos de orar constantemente para 
nos salvar: "É necessário orar sempre sem desfale
cer" (Lc.18, 1 ). "Vigiai e orai para não cairdes em ten
tação" (Mt.26,41) "Pedi e dar-se-vos-á; procurai e 
encontrareis; chamai e abrir-se-vos-á " (Mt. 7, 7) "É 
uma coisa clara- diz Santo Afonso Maria de Ligório 
- que estas palavras de Jesus Cristo levam dentro 
de si um preceito e uma grave necessidade". Por isso, 
os grandes santos dedicavam-se com tanto empe
nho à oração. 

Santo Antão, que entendia todo o evangelho como 
um preceito, pois os grandes santos não fazem dis
tinções entre mandamentos e conselhos mas esfor
çam-se por cumprir tudo o que pensam que agrada a 
Deus, cumpria à letra o que no Evangelho ensina 
Jesus Cristo sobre a oração. 
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sol! Porque madrugas tanto? Porque vens tão depressa 
com o teu resplendor, privar-me "da claridade da verdadeira luz 

é Jesus Cristo?" 

I()-

Quando chegava a noite, prostrava-se de joelhos 
para meditar os padecimentos do nosso Divino Sal
vador . . .  Com frequência passava toda a noite em con
templação e em ternos colóquios com Deus nosso 
Senhor, e quando, no dia seguinte, o sol vinha dis
trai-lo com os seus raios de luz e calor, queixava-se 
amorosamente, dizendo:" ó sol! Porque madrugas 
tanto? Porque vens tão depressa com o teu resplen
dor privar-me da "claridade da verdadeira luz que é 
Jesus Cristo?" 

Mas Antão não faz só oração durante a noite, pois 
também dedica o dia quase por inteiro à oração e à 
leitura da Bíblia. Que necessidade tinha de trabalhar 
muitas horas quem somente comia uma vez ao dia 
um pedaço de pão? 

PAI DOS MONGES 

A fama de Santo Antão ia-se estendendo, pouco 
a pouco, por todo o país e numerosas pessoas recor
riam a ele para lhe pedir conselho para as suas al
mas, mas ele apreciava tanto a solidão e trato contí
nuo com Deus que recusava toda a comunicação. 

Mas, em certa ocasião, veio ter com ele uma imen
sa multidão de pessoas. Sentiu interiormente

' 
que 

aquelas pessoas precisavam dele e que a caridade 
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para com o próximo é uma das virtucles mais agradá
veis a Deus. 

Muitos deles pediam com lágrimas que se dig
nasse ser seu mestre e aconselhá-los sobre o que 
deveriam fazer para serem mais agradáveis a Deus. 
Vendo Antão a sua boa vontade aceitou dirigi-los pe
los caminhos da virtude e ensinar-lhes a ascética da 
penitência e da contínua oração. 

Em pouco tempo se formou ao redor da sua cho
ça um enorme complexo de choças e cabanas que 
foram as celas daqueles primeiros monges discípu
los do grande Antão. 

Antão, que era tão amante da solidão, teve de 
resignar-se a ser abade ou pai de todos: um abade 
perfeito através de cujas mãos o Senhor se derrama
va em luzes e milagres. Os seus discípulos chama
vam-no "o amado de Deus". 

Tendo-lhe chegado a notícia de que se tinha le
vantado uma grande perseguição contra a Igreja e 
que o cruel imperador com terríveis ameaças tenta
va obter a apostasia dos cristãos, cheio de santo zelo, 
Antão decide apresentar-se perante o tirano para 
animar os cristãos a sofrer o martírio, recordando 
aquelas palavras do Evangelho: "Não tenhais medo 
dos que matam o corpo e depois disto já não po
dem fazer mais nada ... , pois se desprezardes as 
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Muitos iam ter com ele e pediam-lhe, com lágrimas, 
que se dignasse ser seu Mestre. 
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vossas vidas por amor de Cristo, encontrá-las-eis, 
felizes, no céu para a vida eterna." (Mt.l 0,28; 16,25). 

Não quis a Providência que Antão morresse már
tir e regressou ao mosteiro para consolação dos seus 
monges. 

A FAMA DE SANTO ANTÃO 

Tão grande era a fama de Santo Antão, que re
corriam a ele não só os cristãos para o ver e escutar 
os seus conselhos mas até inclusivamente os pagãos. 

Em certa ocasião foi vê-lo um grupo de filósofos. 
Antão saiu ao seu encontro dizendo-lhes: " como é 
que vós sendo pessoas tão doutas, vos sacrificais 
vindo de tão longe para escutar um louco?". 

Responderam: "Por favor, Padre, não diga isso: 
vós não sois de maneira nenhuma um louco". 

Disse-lhes Antão:" Não sei o que pensais de mim, 
se c redes que sou um louco ou se de verdade pensais 
que sou cordato. Se pensais que estou louco 
perdestes miseravelmente o tempo; mas se me ten
des por um homem sensato e credes que verdadei
ramente possuo algo de sabedoria, porque não 
procurais imitar-me? 

Se eu tivesse ido ao vosso encontro, cheio de 
admiração perante a vossa vida e normas de condu-
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Tal era a fama de Santo Antão que até os filósofos pagãos 
vinham ter com ele. 
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ta, considerar-me-ia obrigado a seguir os vossos 
exemplos; mas como sois vós que viestes admirar a 
minha sabedoria, porque não vos fazeis cristãos?" 

Os filósofos regressaram a Alexandria encantados 
com a subtileza do seu engenho e ao mesmo tempo 
maravilhados com o seu poder contra os demónios. 

A sua iama tinha-se divulgado por toda a parte: 
escreviam-lhe reis e imperadores. Tão grande era a 
sua iam a e autoridade que Santo Atanásio, pediu-lhe 
que fosse a Alexandria conter e reprimir os hereges, 
principalmente os arianos, e confirmar os católicos 
na fé. Fez muito bem na igreja de Alexandria e Santo 
Atanásio quis que, ao regressar, levasse uma recor
dação, mas ele não aceitou nenhum outro presente 
senão uma capa do santo bispo. 

Não puderam retê-lo muito tempo, pois, dizia, que 
"um monge iora do seu convento é como um peixe 
fora da água". 

QUEM FOI SÃO PAULO ERMITA? 

Paulo nasceu em Tebas, na Baixa Tebaida, aí por 
volta dos anos 299, e tendo ficado órtão aos quinze 
anos, vivia com o cunhado, em cujas mãos colocou 
de bom grado a administração dos seus bens tempo
rais para cuidar dos interesses da alma. 
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Por essa altura levantou-se no país uma grande 
perseguição contra os cristãos, e o cunhado ansioso 
por ficar com os bens de Paulo, denunciou-o traiço
eiramente, pelo que Paulo para poder salvar-se teve 
que fugir para o deserto e esconder-se num lugar 
muito oculto no meio das montanhas. 

Percorrendo os montes à procura do lugar mais 
apropriado, encontrou por fim umas grutas cavadas 
nas rochas onde havia bigornas e outras ferramen
tas que davam a entender que aquele lugar tinha 
sido empregado noutros tempos por algum bando 
de fugitivos que se dedicavam ali a cunhar moedas 
falsas. 

Percorrendo as grutas encontrou uma que lhe 
parecia ser mais apropriada, ao pé da qual havia um 
manancial de água cristalina e uma palmeira carre
gada de tâmaras, e ali resolveu instalar-se. 

Ganhou Paulo um extraordinário carinho por esta 
morada que, no seu entender, lhe tinha deparado o 
próprio Deus, e, encerrando-se nela para não voltar 
a sai r, passou a sua vida na presença do Senhor, 
única testemunha das suas acções. Vestia-se com 
folhas da palmeira, comia fruta e bebia a água da 
ionte. O mundo ignorava o seu retiro, mas a ele pou
co lhe interessava o mundo, pois somente pensava 
nele quando confiava a Deus as almas dos pobres 
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Ainda jovem, Paulo fugiu para o deserto e refugiou-se numa gruta, 

ao pé da qual havia um manancial de água cristalina 
e uma palmeira carregada de tâmaras. 
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pecadores, e principalmente quando pedia pela sal
vação da sua irmã e cunhado a quem perdoava de 
todo o coração. 

DEUS REVELA A ANTÃO ONDE SE 
ENCONTRA PAULO 

Um dia veio a Antão um pensamento de vã glória 
pelos muitos anos de retiro que já levava no deserto 
pensando que não havia ninguém que estivesse lá 
há tanto tempo. Mas, naquela mesma noite, o Se
nhor revelou-lhe que outro ermitão mais antigo e muito 
melhor, se encontrava na solidão mais afastada e 
austera, e que, sem tardar, devia ir procurá-lo e visitá-lo. 

Ao raiar da aurora, saiu do convento o santo ve
lho, e, sustentando os seus débeis membros com um 
báculo, pôs-se a caminho para ir onde não sabia, 
confiando que o Senhor lhe mostraria aquele porten
to de santidade. 

O demónio que queria impedir aquele edificante 
encontro, apareceu-lhe na viagem sob a forma de 
várias figuras espantosas. Uma vez apareceu-lhe em 
forma de monstro que parecia meio homem e meio 
cavalo. Outra vez apareceu-lhe como um anão 
feiíssimo de nariz retorcido e encurvado, com uns 
chifres na frente e umas patas como de cabra. Mas 
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ele armou-se com o sinal da cruz e obrigou a maldita 

besta a que lhe ensinasse o caminho 

Tinha andado dois dias, quando , ao amanhecer do 
1erceiro dia, viu ao longe uma loba seden1a que descia 
ansiosa pela encosta de um monte . . Descia para be
ber água na fonte de Paulo mas Antão não sabia. 

Encaminhou-se para o local e ao chegar viu uma 
gruta escura. Decidiu en trar para a observar. Vendo 
que no fundo havia luz , dirigiu-se para ela silenciosa
mente, mas como es1ava escuro e não via , ao cami
nhar, tropeçou numa pedra e fez barulho. Ouviu-o S. 
Paulo que habitava naquela gru1a e fechando a porta 
1rancou-a por dentro e deixou Antão na escuridão do 
lado de fora. 

Talvez Paulo pensasse que aquele ruído era de 
algum animal selvagem ou de alguma fera, pois eram 
os ún icos vizinhos que podia ver de vez em quando e 
com os quais partilhava a água cristalina da sua fonte. 

ENCONTRO DE ANTÃO COM PAULO 

Não duvidando Antão que no outro lado daquela 
porta estava o grande Santo que Deus lhe tinha re
velado e de que andava à procura há três dias, ao 
ver que se aproximava da porta começou a chamá-lo 
e a queixar-se desta maneira: 

20-

Antão viu uma gruta escura. Decidiu entrar para a observar. 
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"Bem entendo, meu pai, que vós sabeis quem sou 
e donde venho e também que não mereço ver-vos. 
Mas vós que aceitais a companhia dos animais, ides 
porventura recusar a companhia de um homem? Pro
curei-vos e achei-vos e chamo à vossa porta para 
ma abrirdes, e se não puder conseguir aqui isto à 
vossa porta, morrerei. Espero que ao menos enterreis 
o meu corpo, quando o encontrardes, diante da vos
sa porta". 

Então Paulo abriu-lhe a porta enquanto dizia: 
"Pois se vens para morrer que necessidade tens 

de que eu te abra a porta?". 
Quando se viram, os dois velhos abraçaram-se 

com grande amor e ternura, saudando-se pelos seus 
próprios nomes como se há muito tempo se tives
sem conhecido. Depois, dando graças a Deus por se 
terem encontrado e conhecido, sentaram-se a con
versar à porta da gruta. Disse-lhe Paulo: 

"Aqui tens aquilo que com tanto trabalho procu
raste; olha estes membros consumidos já pela velhi
ce; aqui tens desgrenhado e coberto de cãs um ho
mem que brevemente voltará ao pó. Mas diz-me: que 
é feito da linhagem humana? Continuam construindo 
casas novas nas antigas cidades? Quem são os que 
agora mandam no mundo? Ainda há gente cega que 
adora os demónios? 
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Quando se viram, os dois velhos abraçaram-se 
com amor e ternura ... 
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De tudo isto falou em pormenor Antão, e depois 
perguntou-lhe há quantos anos estava naquele de: 

serto, que idade tinha e de que modo tinha passado 
a vida ali durante tantos anos. E Paulo, para satisfa
zer os desejos de Antão, contou-lhe toda a sua vida. 

UM CORVO TRAZ-LHES A COMIDA 

Estando Paulo e Antão entretidos na sua conver
sa, chegou um corvo que trazia no bico um bolo de 
pão . Pousou numa árvore próxima deles, e logo dali, 
suavemente voou até ao solo e deixando o pão dian
te deles foi-se embora novamente. 

Então Paulo disse: 
"Bendito seja Deus que nos envia de comer. Sabei, 

irmão Antão, que há setenta anos este corvo me traz 
meio pão cada dia mas hoje, como tu estás aqui, trou
xe-nos uma ração dupla". 

Pediu Paulo a Antão que, sendo hóspede, lhe 
correspondia a honra de partir o pão. 

"Não, padre, respondeu Antão, sendo vós mais 
velho, esta honra corresponde a vós". 

Como porfiaram durante algum tempo sem se co
locar de acordo, decidiram pegar um em cada ponta 
do pão e parti-lo entre os dois. Comeram o pão lou

vando o Senhor e passaram aquela noite em oração. 
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Há setenta anos, este corvo traz-me meio pão cada dia mas hoje, 
como tu estás aqui, trouxe-nos uma ração dupla. 
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Na manhã seguinte, Paulo disse a Antão: 
"Irmão Antão: há muito tempo que eu sabia que tu 

vivias próximo daqui no deserto, e Deus tinha-me pro
metido que te havia de conhecer e que serias meu com
panheiro. Tendo chegado a hora por mim tão desejada 
de abandonar este corpo e ver o meu Senhor Jesus 
Cristo, Deus enviou-te a tempo de me sepultares". 

Ouvindo-o Antão enterneceu-se, e com muitas lá
grimas, começou a suplicar-lhe que não o abando
nasse e que houvesse por bem levá-lo com ele para 
o céu. 

"Não queiras o que Deus não quer, disse-lhe Pau
lo, nem procures o teu proveito mas o dos teus ir
mãos que precisam de ti. Bom seria para ti deixar 
esta pesada carga do corpo e voar para as moradas 
eternas; mas os teus discípulos ainda precisam de ti 
para os ensinar e ajudar com o teu exemplo .. . " 

MORTE DE SÃO PAULO 

Querendo Paulo passar em oração as últimas ho
ras a sós com Jesus Cristo, procurou convencer Antão 
desta maneira: 

"Antão, vou-te pedir um favor e espero que não 
mo negues: se não te é muito penoso, peço-te que 
regresses ao teu convento e me tragas o manto que 
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te deu o santo bispo Atanásio, para, quando eu mor
rer, me envolveres nele e assim me sepultares". 

Ficou admirado Antão de Paulo conhecer o bispo 
Atanásio e de saber que ele lhe tinha dado o manto, 
e deduzindo disto que Cristo morava nele e de que 
era um santo, não se atreveu a contradizê-lo, antes, 
beijando-lhe a mão, regressou pressuroso ao con
vento para cumprir os desejos do santo. 

Os seus discípulos, ao vê-lo chegar, saíram cor-
rendo a recebê-lo e perguntaram-lhe: 

-"Pai, onde estivestes tanto tempo?" 
Mas Antão só respondeu: 
-"Ai de mim, pecador, que só tenho o nome de 

religioso!" 
-"Que vos aconteceu, Pai? Porque dizeis isso?" 
-"Vi Elias. Vi João Baptista no deserto, ou mais 

verdadeiramente, posso dizer que vi Paulo no Paraíso!" 
Dito isto, e sem mais explicações, foi buscar à 

sua cela o manto e dispôs-se a regressar imediata
mente para junto de Paulo. 

Saiu do convento com tanta pressa que não pa
rou sequer para tomar algum alimento, voltando pelo 
mesmo caminho, ardendo em desejos de voltar a ver 
com vida ao que tinha deixado nos umbrais do Paraí
so, temendo o que sucedeu, que, quando chegasse, 
já estivesse morto. 
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-Pai, onde estivestes tanto tempo? 
- Vi João Baptista no deserto, ou mais verdadeiramente, posso 

dizer que vi Paulo no Paraíso. 
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No segundo dia de caminho, aí pelo meio da ma
nhã, viu como a alma do bem-aventurado Paulo su
bia radiante de glória, entre os coros dos anjos que o 
acompanhavam a caminho do Paraíso. 

SEPULTURA DE PAULO 

Prosseguiu Antão a viagem tão depressa que não 
parecia que andava mas que voava. Chegou por fim 
à gruta e viu o cadáver de Paulo que estava de joe
lhos, com a cabeça olhando para o céu e com as 
mãos levantadas Antão acreditando que ainda estava 
vivo e não querendo interromper a sua oração, ajoe
lhou-se ao seu lado e pôs-se também a rezar. Mas 
observando que não o ouvia respirar nem suspirar, 
como era costume, aproximou-se respeitosamente um 
pouco mais, até que viu que estava morto. Então abra
çou-o chorando, regando-o com as suas lágrimas. 

Envolveu o cadáver com o manto de Santo Ata
násio e, tirando-o para fora da gruta para o enterrar, 
viu que não tinha ferramenta para poder cavar a se
pultura. Estando perplexo e confuso sem saber o que 
fazer, viu sair da mata brava uns leões e encheu-se 
de medo durante uns momentos. Fechou os olhos 
encomendando-se a Deus enquanto os leões se apro
ximavam. 
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Aproximaram-se os leões do cadáver de Paulo, 
e rugindo, como que lamentando a sua morte, ime
diatamente se puseram a cavar o solo com as patas 
e, muito rapidamente, abriram uma cova suficiente 
para a sepultura de Paulo. Depois, abanando a cau
da e fazendo uns gestos carinhosos, despediram
-se de Antão e dirigiram-se para o lugar de onde 
tinham vindo. 

Então Antão pegou no corpo de Paulo, e, envolto 
como estava com o manto de Santo Atanásio, colo
cou-o na sepultura e cobriu-o com terra. Antão pas
sou aquela noite em oração junto da sepultura de 
Paulo. 

No dia seguinte Antão entrou na gruta em que Pau
lo tinha habitado para ver se encontrava alguma coisa 
que pudesse levar como recordação. Só encontrou uma 
túnica feita com folhas de palmeira, tecida pelas mãos 
de Paulo. Recolheu-a como se tratasse de uma jóia de 
grande valor e levou-a como recordação. 

MORTE DE SANTOANTÃO 

São Paulo de Tebas morreu no ano de 342, com 
a idade de 113 anos, tendo vivido na solidão do de
serto 88 anos sem mais companhia que as feras. Ca
torze anos depois, concretamente no ano 356, mor-
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Dois leões cavaram com as patas a sepultura de Paulo. 
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ria Santo Antão, Abade, aos I 05 anos de idade. 
Sentindo Antão que se aproximava o fim, man

dou chamar os dois monges que tinha ao seu serviço 
e, dando-lhes os últimos conselhos, proibiu-lhes que 
depois de ter morrido lhe prestassem a mínima hon
ra ao seu corpo, querendo que fosse sepultado na 
terra, em algum lugar desconhecido, para que assim 
todos o esquecessem. 

Desde os tempos mais remotos Santo Antão é 
invocado como advogado dos animais domésticos, 
encomendando a ele o seu cuidado e saúde, ope
rando-se numerosos milagres por sua intercessão. 
Em todo o mundo os lavradores confiam os seus ga
dos ao cuidado do santo, colocando a sua imagem 
nas granjas e colocando sempre sob a sua protec
ção todos os animais doentes. 

A esta tradição se deve que a imagem do Santo 
se encontra sempre acompanhada de algum animal 
e os santuários em sua honra encontram-se difundi
dos por todo o mundo principalmente nos meios ru
rais onde abunda o gado. 

A Vida de Santo Antão foi escrita pelo seu amigo 
o bispo Santo Atanásio e a Vida de S. Paulo Ermita
foi escrita por S. Jerónimo. 
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