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Outubro, mês de Nossa 
Senhora Aparecida 
e São Frei Galvão!

Querido (a) devoto (a) 
de Frei Galvão,  
Outubro é um mês muito especial para nós! 
Celebramos a festa de Nossa Senhora Aparecida, no 
dia 12 e, também, de nosso amado Santo Antonio 
de Sant´Anna Galvão, no dia 25. Celebrar a novena e 
festa do primeiro santo brasileiro signifi ca, para nós, 
reviver o encontro pessoal de amor  com   Jesus Cristo e 
renovar a esperança de um mundo cada vez melhor e 
mais humano. Frei Galvão nos ensina que a humildade 
e a caridade são os maiores tesouros que podemos 
compartilhar. Reze conosco no Santuário Frei Galvão, 
celebrando a vida e a missão de cada romeiro 
e de cada devoto que por aqui passa. 
Evangelize conosco, pois sua oração 
e colaboração são os pilares 
que sustentam nosso projeto 
evangelizador. Acompanhe as 
festividades pela nossa TV Web 
(www.tvfreigalvao.com). Pela 
intercessão de Santo Antonio 
de Sant’Ana Galvão, receba 
a minha bênção.

Pe. Luiz Antônio 
Carvalho da Silva
Reitor do Santuário

EDITORIAL

A Igreja no Brasil celebra, neste ano, os 300 anos do encontro 
da imagem de Nossa Senhora Aparecida, no rio Paraíba, e os 
10 anos de Canonização de Santo Antonio de Sant’Anna Galvão. 
Durante este mês, milhares de devotos que visitam o Santuário 
Nacional, aproveitam para passar também pela cidade de 
Guaratinguetá, localizada a apenas 15 minutos de Aparecida, para 
visitar a terra onde nasceu Frei Galvão. Frei Galvão foi beatifi cado 
pelo nosso querido e saudoso Papa João Paulo II, no ano de 
1998. Dele recebeu os títulos de “Homem da Paz e da Caridade” 
e de “Patrono da Construção Civil no Brasil”. De seu processo de 
beatifi cação constam 27.800 graças documentadas, além de outras 
consideradas milagres. A canonização aconteceu no dia 11 de 
maio de 2007, pelo Papa Bento XVI, no Campo de Marte, em São 
Paulo. A devoção a São Frei Galvão é sintetizada pela busca por 
suas pílulas, quando milhares de devotos, após fazerem a novena 
e tomarem as pílulas, são protagonistas de vários testemunhos de 
milagres atribuídos à intercessão de nosso querido santo.
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Pílulas que curam
“Há alguns anos, sofria de cálculos renais. Tive que tomar medica-
mentos e passei muito mal. Nessa época, participei da romaria com 
destino ao Santuário Frei Galvão. Foi quando ganhei as pílulas. No 
mesmo dia, comecei a novena e, depois de 10 minutos após tomar as pílulas, os cristais 
saíram. Foi uma bênção muito grande, porque os médicos diziam que os cálculos só 
sairiam por meio de uma cirurgia”, declarou a devota de Frei Galvão. 
Joana Alexandre Machado – Jataí (GO)

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)

TESTEMUNHOS DE FÉ

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!
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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.

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

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

Juramento a Maria Santíssima 
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

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO


