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Igreja recorda os 9 anos de 
canonização de Frei Galvão
No dia 11 de maio a Igreja celebra, com grande 
festa, os 9 anos de canonização do primeiro san-
to brasileiro: Santo Antonio de Sant’Anna Galvão, 
conhecido e chamado, carinhosamente, pelo nos-
so povo como “São Frei Galvão”. O santo nasceu 
na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo, 
e foi um grande missionário. Ele fi cou conhecido 
especialmente pela sua santidade, piedade e, tam-
bém, pelas suas virtudes humanas e cristãs. Frei 
Galvão era o grande amigo dos pobres, dos mais 
necessitados e abandonados e, também, dos en-
fermos. O primeiro santo nascido no Brasil foi ca-
nonizado pelo Papa Emérito Bento XVI no dia 11 
de maio de 2007, na cidade de São Paulo (Campo 
de Marte). A celebração de canonização aconteceu 
durante a visita de Sua Santidade ao Brasil, que se 
deu por ocasião da abertura da V Conferência do 
Episcopado Latino Americano e Caribenho, reali-
zada no Santuário Nacional, em Aparecida.

Queridos (as) devotos (as) de Frei Galvão,  
Frei Galvão foi um grande e fervoroso devoto da Virgem Maria, prova disso é a sua consagração 
a Ela, escrita de próprio punho, no dia 9 de novembro de 1766, e que exprime este grande 
amor e devoção: “Saibam todos quantos esta carta e cédula virem, como eu, Frei Antonio de 
Sant´Anna Galvão, me entrego por fi lho e perpétuo 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...” Neste 
mês de maio recordamos, com carinho, aquela que abraçou o projeto de Deus inteiramente: 
Nossa Senhora. No mês de Maria, relembramos, com muito amor e gratidão, aquele “sim” que 
trouxe paz, alegria e salvação para toda a humanidade. Maria acolhe o projeto salvífi co de 

Deus e deixa a sua história ser moldada pelas mãos do Criador. Neste 
mês celebramos, também, com muita alegria, a canonização de nosso 
querido Santo, ocorrida em 11 de maio de 2007   pelo Papa Emérito 
Bento XVI, durante sua visita ao Brasil. Com o abraço e a minha bênção,

Pe. Roberto Lourenço da Silva
Reitor do Santuário

EDITORIAL

Fo
nt

e:
 e

xt
ra

.g
lo

b
o.

co
m



Informativo O Santo – Av. Antônio de Sant`Anna Galvão, SN - Jardim do Vale I - Guaratinguetá (SP) – CEP: 12518-220 » Jornalista responsável – 
Evandro Luiz Fialho – MTB: 45.602-SP » Revisão – Jaqueline Pereira » Estagiário de jornalismo – Luiz Fernando Miguel » Tiragem: 10.000 exemplares 
Telefone: (12) 3125–1444 » Site: www.santuariofreigalvao.com » Rádio: www.radiofreigalvao.com » E-mail: osanto@santuariofreigalvao.com

Hoje, viemos ao Santuário agradecer a Deus e a São Frei Galvão pela vida da nossa 
fi lha, Maria Paula Galvão. Tenho um tipo de útero raríssimo chamado útero septado 
(bicorno total), que é dividido ao meio. Quem tem esse problema, em muitos casos, 
pode não conseguir engravidar ou não levar a gestação adiante por falta de espaço. 
Logo que nos casamos, visitamos este Santuário e, aos pés de São Frei Galvão, pedi-
mos para nos abençoar com um fi lho. Um mês depois descobri que estava grávida, 
sem nenhum tratamento ou intervenção cirúrgica. Acompanhada por dois médicos, 
um deles nos disse que provavelmente a gestação não passaria dos sete meses. Com 
muita fé, fi z a novena e tomei as pílulas de Frei Galvão e lembrei que nosso querido 
santo brasileiro foi beatifi cado graças a sua intercessão por um milagre na vida de 
uma mulher que tem o útero igual ao meu. Hoje, 
voltamos aqui novamente com nossa fi lha nos bra-
ços para agradecer a Deus e a São Frei Galvão por 
essa especial graça em nossas vidas.

Daniel B. Rocha e Denise A. B. Oliveira
Divinópolis - MG

TESTEMUNHOS DE FÉ

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)

Gratos 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.

Ajude-nos a tornar 
Frei Galvão mais conhecido!

Participe da Família 
MISSIONARIOS DE FREI GALVÃO! 

Faça sua doação espontânea e colabore 
na construção do seu novo SANTUÁRIO.

Cadastre-se e receba esse boletim mensal em sua casa!
Ligue (12) 3013 6119 ou 31251444.

Doações:  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AG. 1208
OP. 003 – C/C 00001731-9 – Arquidiocese de Aparecida

CNPJ: 53.329.421/0001-27

SERVIÇO 

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

MISSAS
• De segunda a sexta-feira: 15h

• Sábado: 9h30h e 15h
• Domingo: 6h, 9h30, 15h e 19h 

NOVENAS
• Todos os dias: 14h30

Pílulas da fé
NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

IM
AG

EM
: I

LU
ST

RA
ÇÃ

O 
LU

IZ
 ED

UA
RD

O 
NO

VA
ES

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 contém 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, 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.


