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Dom Orlando Brandes visita 
o Santuário Frei Galvão

No dia 9 de dezembro, Dom Orlando Brandes, nomeado pelo Papa Francisco, Arce-
bispo de Aparecida, visitou o Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, em com-
panhia do Cardeal Arcebispo Dom Raymundo Damasceno Assis. 

Dom Damasceno havia apresentado renúncia em fevereiro de 2012, quando 
completou 75 anos, conforme prevê o Direito Canônico. Até a posse do novo arcebis-
po, marcada para o dia 21 de janeiro de 2017, Dom Damasceno fi cará na Arquidiocese 
de Aparecida como Administrador Apostólico.

“Quero acolher essa nova missão que me foi confi ada pelo Papa Francisco. O pri-
meiro objetivo é conhecer o rosto da Arquidiocese de Aparecida”, disse Dom Orlando 
que, na ocasião, foi apresentado ao Reitor do Santuário, Pe. Luiz Antonio e a seus 
colaboradores, Pe. Edson e Pe. Toninho. Além das dependências do Santuário, Dom 
Orlando conheceu, também, a estátua de Frei Galvão abençoada pelo Papa Francisco, 
em julho de 2013, e a Rádio Web Frei Galvão.

“Sinto-me muito feliz por tê-lo por sucessor. Terá uma especial proteção de Nossa 
Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil e de nosso querido São Frei Galvão. 
Desejo-lhe um ministério muito frutuoso em Aparecida”, afi rmou Dom Damasceno.

Querido (a) devoto (a) 
de Frei Galvão,  
A cada nascer do sol, um novo capítulo da nossa vida 
se inicia; a cada pôr do sol, temos a chance para mudar, 
se necessário, a continuação dessa história. Neste início 
de ano, Deus nos presenteia com mais 365 páginas 
de um livro em branco, para preenchermos com as 
nossas boas ações, nossas alegrias e tristezas, vitórias 
e derrotas, conquistas e perdas! Para isso, é necessário 
ter coragem para assumir os compromissos e enfrentar 
as difi culdades; ter perseverança para que jamais 
desistamos de nossos sonhos, e ter esperança para que 
em cada nascer do dia, possamos vislumbrar novos 
horizontes. Agradeço todos os devotos e devotas de 
Frei Galvão que estiveram conosco durante o ano que 
passou. Espero que, em 2017, continuem nos ajudando 
nesta grande missão de evangelizar! Afi nal, a vida tem 
um sentido especial à medida que nos colocamos a 
serviço do nosso irmão, seguindo os ensinamentos 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Que Deus, pela intercessão de 
Santo Antonio de Sant’Anna Galvão, 
abençoe a todos vocês! Àqueles 
que fazem parte da nossa 
querida Família dos 
Missionários de Frei Galvão, 
o nosso muito obrigado.

Pe. Luiz Antônio 
Carvalho da Silva
Reitor do Santuário
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No ano de 2013, minha família passou por uma situação 
muito difícil. Minha fi lha Isabelly, na ocasião, com 15 anos, 
fi cou muito doente. Fomos ao médico, mas, não foi diag-
nosticado nada. Voltamos para casa e a saúde dela piorou. 
Alguns dias depois, minha fi lha foi internada e piorou mais 
ainda a ponto de precisar passar para a UTI, já com infecção 
generalizada. Ela tinha contraído uma bactéria que entrou 
na corrente sanguínea, o que piorou ainda mais sua situa-

ção. Ficamos em estado de choque! Minha fi lha estava praticamente morta, mas, mesmo 
diante dessa situação tão grave, não perdemos nossa fé. Fizemos a novena de Frei Galvão, 
tomamos as pílulas da fé e pedimos ao nosso santo que intercedesse a Deus por nós. Nos-
sas preces foram ouvidas e, graças a São Frei Galvão, minha fi lha foi totalmente curada de 
uma enfermidade que pouquíssimas pessoas conseguem sobreviver. Eu e minha família 
somos muito gratos a esse querido e amado santo.

Luciana Aparecida Paulino
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)

Minha fi lha foi curada graças a São Frei Galvão
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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.
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Pílulas da fé
NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Inicialmente, Frei Galvão percorria as casas de fi éis, para orar com 
as famílias e pelas senhoras grávidas que tinham difi culdades de 
parto natural. Hoje, os médicos fazem cesarianas, mas, naquela 
época, não havia este recurso. Naquela época, nosso querido Frei 
passou a enviar o seu cordão franciscano, que usava junto à batina. 
Muito procurado e sem poder atender todos os pedidos, ele criou as 
pílulas que contêm escrito uma jaculatória, uma espécie de oração. 
Certa vez, um moço com fortes dores causadas por cálculos renais, 
pediu a Frei Galvão que o abençoasse, para fi car livre da dor que 
era intensa. Foi aí que o Frei se lembrou do infalível poder da 
Virgem Maria e escreveu as palavras do Ofício de Nossa Senhora: “Depois do parto, ó Virgem, permanecestes 
intacta. Mãe de Deus,  intercedei por nós”.
Esta, na verdade, foi a origem das pílulas, que os devotos tanto procuram no Santuário Frei Galvão, em 
Guaratinguetá, e que ajudam as mulheres na hora do parto e em tantos outros problemas.  São  Frei 
Galvão não criou as pílulas para diminuir o sofrimento da mãe ou facilitar o aborto, mas, sim, para dar 
continuidade à vida, que a Igreja nos ensina a respeitar, desde a concepção até à morte natural.
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

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

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
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NOVENAS


