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Santuário 
promove visita 
da Imagem peregrina 
de Frei Galvão

Querido (a) devoto (a) 
de Frei Galvão,  
De acordo com a tradição da Igreja, no mês de julho, 
devemos rezar e trabalhar pela caridade. Dessa forma, diante 
das desigualdades sociais, os cristãos devem ser testemunhas 
do amor pelos menos favorecidos.
Nosso São Frei Galvão, que viveu no século XVIII, há mais 
de 270 anos, era adiantado para o seu tempo, e, já naquela 
época, realizava sua missão de um jeito muito moderno. Frei 
Galvão infl uenciava a sociedade, os políticos, empresários, 
doutores e literatos. Também era admirado pelos mais 
pobres e necessitados, aos quais dedicou toda a sua vida. 
Foi um verdadeiro evangelizador, pois sabia cuidar da 
salvação das almas e do bem comum. Para Frei Galvão, 
a caridade, a oração, o compromisso 
social e a espiritualidade são questões 
fundamentais para que tenhamos uma 
sociedade mais fraterna e humana. 
Ajude-nos a divulgar a obra e as 
virtudes desse Santo homem de 
Deus. Pela intercessão de Santo 
Antonio de Sant’Ana Galvão, 
receba a minha bênção.  

Pe. Luiz Antônio 
Carvalho da Silva
Reitor do Santuário

EDITORIAL

Em comemoração aos 10 anos de canonização de Santo Antonio 
de Sant`Anna Galvão, o Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá, 
promove a visita da Imagem peregrina do nosso querido e amado 
primeiro santo brasileiro. Um grupo de voluntários foi criado pelo 
Santuário para viajar pelo Brasil com a imagem peregrina ofi cial 
do Santo, a partir do mês de outubro, quando é realizada a festa 
em louvor a São Frei Galvão. As paróquias da Arquidiocese de 
Aparecida, no entanto, já estão sendo visitadas pela Imagem, desde 
o dia 25 de junho. O calendário de visitas às paróquias se encerra 
no dia 8 de outubro, quando se inicia a visita pelo País. Segundo o 
Reitor do Santuário, Pe. Luiz Antonio Carvalho da Silva, esse projeto 
tem como objetivo fazer com que a história de vida e de santidade 
de Frei Galvão seja mais conhecida. “Muitas pessoas que visitam 
nosso santuário relatam histórias lindas sobre as graças recebidas 
por intercessão de Frei Galvão. Nós queremos que outras pessoas 
também recebam essas graças”, declarou o padre.
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Graças recebidas
É a segunda vez que visito o Santuário de Frei 
Galvão para agradecer as graças recebidas 
por intercessão do nosso querido Santo. Eu 
sofria de fortes dores nas costas e não sabia o 
que era. Então, pedi para São Frei Galvão que 
intercedesse por mim. Hoje, eu estou aqui para 
agradecer a minha cura. Graças a Frei Galvão, 
hoje estou livre dessas dores. 

Silvia Inácio, Belo Horizonte (MG)

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)
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Jesus derramou Seu sangue por nós, 
morrendo na cruz. Frei Galvão usou o 
sangue, por mais de uma oportunidade, 
para demonstrar sua fé e o respeito pelas 
coisas de Deus. Certa vez, encontrou crianças 
almoçando e fazendo algazarra. Deu-lhes 
uma bronca e a comida que caiu dos pratos, 
os restos, pegou com as mãos, apertou 
entre os dedos e, em sangue, o alimento se 
transformou. Sangue é vida, alimento é vida, 
dos quais nosso corpo precisa.
Fonte: Livro “História Ilustrada de Santo Frei Galvão” 
escrito por Edson José Galvão Nogueira

Ajude-nos a tornar 

Frei Galvão 
mais conhecido!

IMPORTANTE 
Se você já faz parte da Família 

Missionária de Frei Galvão, não se 
esqueça de atualizar seu cadastro 
com o número do CPF! Essa é uma 

exigência dos bancos para que 
possamos encaminhar os boletos 
de doação. Precisamos muito da 
sua ajuda para continuar nosso 

projeto de evangelização! 
Ligue para nós! (12) 3125 1444

Cadastre-se 
e receba esse 
boletim mensal 
em sua casa!
LIGUE 
(12) 3125-1444 
e faça um cadastro 
conosco

Participe da

FAMÍLIA 
MISSIONÁRIA 

DE FREI 
GALVÃO!

NOVENA DE FREI GALVÃO
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.

O Santuário Frei Galvão fi ca aberto 
todos os dias das 7h às 18h

SERVIÇO

Acompanhe 
as principais 
celebrações 

do Santuário 
AO VIVO pela 

Rádio Frei Galvão
Acesse 

radiofreigalvao.com 
Baixe nosso 

aplicativo grátis

 Missas
• De segunda a sexta-feira: 15h 
• Sábado: 9h30h e 15h
• Domingo: 6h, 9h30, 15h e 18h  
 Novenas
• Todos os dias: 14h30

TESTEMUNHOS DE FÉ

Uma passagem 
com as crianças

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO


