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Santuário Frei Galvão inaugura 
a Capela das Relíquias

Durante as celebrações da novena e 
festa de Santo Antonio de Sant`Anna 
Galvão, foi inaugurada nas depen-
dências do Santuário, a “Capela das 
Relíquias”, mais uma iniciativa do 
Santuário para propagar a devoção a 

Frei Galvão. Agora, todos os que 
visitam o Santuário poderão co-
nhecer o crucifi xo de uso pessoal 
do Santo que nasceu em Guara-
tinguetá. Também está em expo-
sição um fragmento do osso do 
fêmur de Frei Galvão. Relíquia 
é aquilo que resta dos corpos 

dos santos, ou objetos que estive-
ram em contato com eles. “Essa ca-
pela foi pensada com muito carinho 
para proporcionar aos devotos mais 
um local para rezar e ter um contato 
mais íntimo com nosso Santo”, ex-
plicou o reitor do Santuário, Pe. Luiz 
Antonio Carvalho da Silva.

Querido (a) devoto (a) 
de Frei Galvão,  
Neste mês é importante refl etirmos que 
o verdadeiro Natal não está nas compras, 
nem na ceia, nem nas decorações, nem nos 
presentes. Só quem confi a profundamente 
no amor de Deus, acolhe em si Jesus, pela 
ação do Espírito Santo. Celebrar o Natal 
é reconhecer que Deus está perto de nós. Ele 
é, de fato, o Emanuel, o grande presente de 
Deus para nós. Natal signifi ca a lembrança 
viva de que o Filho de Deus assumiu a 
condição humana e veio habitar entre nós, 
para trazer a Salvação a todos. Somente 
em Jesus Cristo encontramos a verdadeira 
alegria e experimentamos o amor infi nito 
de Deus por nós. “Ele está no meio de nós”. 
Esta expressão se torna 
ainda mais forte neste mês 
do Natal. Desejo a todos 
vocês que fazem parte 
da nossa querida Família 
dos Missionários 
de Frei Galvão, um 
santo e feliz Natal. 

Pe. Luiz Antônio 
Carvalho da Silva
Reitor do Santuário
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Há 62 anos, minha mãe Benedita, grávida de mim, passou por um problema muito sério! 
Os médicos diziam que seria uma gravidez de alto risco porque o feto se desenvolveu 
muito. Isso poderia colocar em risco a vida da criança e da mãe. Só um milagre pode-
ria nos salvar pois, naquela época, não existia cesariana e o parto teria que ser normal. 
Minha avó materna fez um pedido e uma promessa 

a Frei Galvão. Se ocorresse tudo bem no parto 
e se a criança fosse um menino, teria o nome 
de Antônio Galvão dos Santos. Graças a inter-

cessão de Frei Galvão, ocorreu tudo bem. 
Nasci com 4,6kg. Minha vinda ao mundo 
foi fundamentada na fé de minha família 
pela intercessão de Frei Galvão. Neste ano, 

para minha alegria, nosso Cardeal Arcebis-
po Dom Damasceno me transferiu para este 
Santuário onde atuo como cooperador. Sou 
muito feliz por esta missão e pela graça de 
ter o nome desse santo maravilhoso.

Padre Antônio Galvão dos Santos
Guaratinguetá – SP

Convide outras pessoas para serem também Missionários de Frei Galvão. 
Ligue (12) 3125-1444 (entre 07h e 18h) ou 3013 6119 (entre 13h e 18h)

São Frei Galvão representa tudo em minha vida
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O Deus de amor, fonte de todas as Graças, dai-nos, por intercessão de Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, que ao tomarmos com fé e devoção estas 
pílulas e rezando – “Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu Vos adoro, louvo e Vos dou graças pelos benefícios que me fi zeste, por tudo 
que fez e sofreu Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, que aumenteis em mim a fé, a esperança e a caridade” – Vos digneis conceder-me a Graça que 
ardentemente almejo... (pedir a graça desejada). Prometo-vos conhecer sempre mais o Evangelho, que Santo Antônio de Sant’Anna Galvão viveu, 
cultivar a vida Eucarística e a devoção a Imaculada Virgem Maria. Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, rogai por nós! Amém!
Ao longo da Novena, deve-se tomar as três pílulas de Frei Galvão: no 1º, 5º e 9º dia.

TESTEMUNHOS DE FÉ

Juramento a Maria Santíssima
NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Aos 27 anos de idade, no dia 9 de novembro de 1766, 
Frei Galvão decidiu consagrar-se a Virgem Maria. 
Um ato de profundo amor e devoção a Mãe de Deus, 
que foi assinado com o seu próprio sangue:
“Saibam todos quanto esta carta e cédula virem, como eu, 
Frei Antonio de Sant’Anna Galvão, me entrego por fi lho 
e perpetuo escravo da Virgem Santíssima, Minha Senhora, 
com doação livre, pura e perfeita de minha pessoa, para que 
de mim disponha conforme sua vontade, gosto e beneplácito, 
como verdadeira Mãe e Senhora minha [...] 
E para que conste que esta minha determinação foi feita 
em meu perfeito juízo, faço esta cédula de minha própria 
letra e assinada com o sangue do meu peito”.
Fonte: Livro “História Ilustrada de Santo Frei Galvão” escrito por Edson José Galvão Nogueira

O Santuário Frei Galvão 
fi ca aberto todos os dias 
das 7h às 18h
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de Antônio Galvão dos Santos. Graças a inter-
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po Dom Damasceno me transferiu para este 
Santuário onde atuo como cooperador. Sou 
muito feliz por esta missão e pela graça de 

O Santuário Frei Galvão 
fi ca aberto todos os dias 

• De segunda a sexta-feira: 15h
• Sábado: 9h30h e 15h
• Domingo: 6h, 9h30, 15h e 18h 

• Todos os dias: 14h30

MISSAS

NOVENAS

Ajude-nos a tornar 

Frei Galvão 
mais conhecido!

Participe da Família 
MISSIONARIOS DE FREI GALVÃO!

Dom Raymundo Damasceno Assis
Cardeal Arcebispo de Aparecida

Faça sua doação esp� tânea 
e c� ab� e na ampliaçăo 

do Santuário de Frei Galvão
‘‘ ‘‘

Cadastre-se
e receba esse 
boletim mensal 
em sua casa!
LIGUE 
(12) 3013-6119 
e faça um 
cadastro 
conosco


