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Em 25 de setembro de 1976 foi ordenado padre, no bairro do Jaraguá. Após sua ordenação 
foi trabalhar em Portugal na diocese de Aveio, aí permanecendo quatro anos. 
 
Em 81 regressa ao Brasil, passando por Roma, onde teve a felicidade de seu primeiro 
encontro pessoal com o Papa João Paulo II. 
 
Nesse encontro pôde concelebrar a missa com o Papa na sua capela privada. 
 
Após a missa pode conversar com o Papa, falar de seu apostolado pelo canto, que começara 
a exercer em Portugal. Presenteou ao Papa suas primeiras composições. Recebeu do Papa o 
incentivo para continuar cantando e fazendo do canto seu instrumento de evangelização. 
 
Padre Antonio Maria teve ainda, no passar dos anos, outros encontros com o Papa. Pôde 
também cantar para o Papa num evento em Roma quando do centenário do nascimento do 
Pe. José kentenich, fundador do Instituto ao qual Pe. Antonio Maria pertence. No ano santo 
teve a alegria de ver a imagem de Nossa senhora, que leva sempre consigo, ser coroada 
pelo próprio Papa numa audiência em Roma. 
 
Voltando ao Brasil em 1981 assumiu o Reitorado do Santuário da Mãe Três Vezes 
Admirável em Jaraguá por quatro anos. 
 
Foi nessa ocasião que começou a dedicar-se as crianças da Creche Mãe e Rainha, em 
Jaraguá. 
 
Essa creche recebia o apoio espiritual dos padres de Schoenstatt em Jaraguá e a partir daí 
iria receber o apoio e a dedicação do Padre Antonio Maria. 
 
Após quatro anos no Santuário, foi escolhido como Pároco de Jaraguá, onde exerceu essa 
tarefa por cinco anos. 
 
Em 1994 construiu o Centro Educacional Catarina Kentenich onde abriga meninos órfãos, 
seus filhos de coração. Ao todo Padre Antonio Maria atende, na creche, no Espaço Gente 
Jovem e no orfanato 300 crianças. 
 
Já gravou 15 discos. Tem exercido seu apostolado também através de rádios e de canais de 
TV. Pe. Antonio Maria destaca-se também por seu trabalho pastoral junto ao meio artístico. 
 
Nesses 26 anos de sacerdócio recebeu vários títulos entre eles o de "Rouxinol de Deus"  
"Cantor Peregrino" e "A voz masculina de Maria". 
 
Por todos os seus feitos em pról dos seus semelhantes, entendemos como justa a 
homenagem que temos a honra de propor através do presente Projeto. Espero pois a 
aprovação de meus pares para que seja concedido ao SR. ANTONIO MOREIRA 
BORGES (PADRE ANTONIO MARIA) o merecido Título de Cidadão Paulistano. 


