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O NOVO PROGRAMA 
DA RÁDIO FREI GALVÃO

A Rádio Web Frei Galvão vem conquistando, a cada dia, mais audiência. Sua 
programação é repleta de muita música cristã e programas evangelizadores 
que conquistam jovens e adultos que acompanham a programação pelo site 
ou pelo aplicativo disponibilizado gratuitamente para celulares android. Em 
outubro, mês em que comemoramos São Frei Galvão, a rádio estreou o progra-
ma “Na onda do amor”, com a apresentação de Simone Luzia. A estreia foi um 
grande sucesso! Ouvintes de todas as idades interagiram com o programa por 
meio das redes sociais e do e-mail da rádio. Além da participação do Reitor do 
Santuário, Pe. Luiz Antonio, o programa conta, também, com momentos espe-
ciais reservados para crianças, jovens e adultos. Músicas, notícias, testemunho 
de fé e momento de oração estão garantidos! 

O programa “Na onda do amor” vai ao ar todas às terças-feiras, 
a partir das 18h30!  Participem pelo nosso site (www.radiofreigalvao.com) 
ou pelo www.facebook.com/radiofreigalvao

Querido (a) devoto (a) 
de Frei Galvão,  
Frei Galvão foi um grande exemplo da 
manifestação da graça de Deus. Quando deixou 
sua terra, esta mesma terra abençoada na qual 
está seu Santuário, ele tinha um único objetivo: 
fazer a vontade de Deus e a Ele se consagrar.  
Na história de vida do nosso santo, podemos 
perceber o quanto a graça de Deus age e o quanto 
Frei Galvão nos ensina a sermos missionários 
e a anunciarmos a Sua Palavra. Em vida, Frei 
Galvão já era tido como santo “porque nele todos 
encontravam auxílio para suas necessidades 
espirituais e corporais”. Falavam do seu exemplo, 
que havia “oferecido o coração para Deus e os pés 
e braços aos irmãos e às irmãs...” Mais ainda: “entre 
os benefícios que prodigalizava, o maior é a paz!”.  

Neste mês, em especial, reze conosco 
e ajude-nos na divulgação da vida e 
obra deste “santo” homem de Deus! 

Seja um Missionário de Frei Galvão e 
participe da ampliação do seu 

Santuário. Pela intercessão de 
Santo Antonio de Sant’Anna 
Galvão, receba a minha 
bênção.
Pe. Luiz Antônio 
Carvalho da Silva

Reitor do Santuário

EDITORIAL

Simone Luzia, 
Locutora
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Em visita ao Santuário de Frei Galvão, venho agradecer duas grandes graças alcançadas pela 
intercessão deste santo maravilhoso. A primeira trata-se do meu irmão ter conseguido se curar 
do alcoolismo depois de ter caído praticamente no fundo do poço. Hoje ele está totalmente 
recuperado. A outra graça aconteceu em minha vida. Após alguns exames, o meu médico 
suspeitou que eu pudesse estar com câncer. Após esse ocorrido fi z a novena e tomei as pílulas 
de Frei Galvão. Quando fi z o exame que diagnosticaria a doença tive uma maravilhosa surpresa 
que surpreendeu até os médicos:  não existia nenhum indício da doença. 
Hoje São Frei Galvão representa tudo em minha vida. 

Maria do Rosário Magalhães Vidigal
Juiz de Fora - 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)

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

Em defesa do rio Paraíba
NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Certa vez, o menino Antônio usou de linguajar duro e refi nado para enfrentar um capitão-mor que estava de 
passagem por Guaratinguetá (SP) e reclamava do rio Paraíba do Sul, que corta a cidade. Antônio, que tinha 
apenas 11 anos de idade, então, deixou os presentes incrédulos, inclusive o senhor seu pai, dizendo:
— Desculpa-me a ousadia, senhor capitão, mas, não posso ouvir calado, tuas imprecações contra o rio em tom 
tão pouco cristão. Enganas-te em julgar que esse rio não goze das graças divinas, pois, talvez não saibas que o 
nosso Paraíba nos dá a música de suas águas, mata a sede de nossa gente, alimenta-nos com seus dourados, pia-
banhas, bagres. Enfeita nossos céus com gar-
ças brancas e, se não o sabias, fi ca-o sabendo 
tu agora que ele nos deu, aqui mesmo em 
Guaratinguetá, em 1717, a Nossa Senhora da 
Imaculada Conceição Aparecida. Por isso, que 
o nosso rio é cheio de graças, ao contrário do 
que dizes. É abençoado pelas graças sublimes 
da Senhora Maria!

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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VIÇO 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


