
Baixe nosso aplicativo e acompanhe 
todas as transmissões do Santuário!
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a 
pós alguns exames de rotina, fui diagnosticada com câncer de 
ovário. Na época, eu e minha família fi camos desesperados com 
a notícia. Disse a meu marido que não era hora de questiona-
mentos, mas, precisávamos ter fé. Ao visitar o Santuário Frei 

Galvão, meu fi lho ganhou as pílulas de Frei Galvão. Ao chegar em casa, 
reunimos a família e fi zemos a novena. Tomei as pílulas com muita fé e 
pedi a intercessão de Frei Galvão. No décimo dia, acordei e senti algo di-
ferente em minha barriga, quando olhei, tinha uma marca parecida com 
um cruz. Naquele momento comecei a chorar e entendi que se tratava de 
um sinal para a minha cura. Continuei com o tratamento orientado pelo 
médico e fi z novos exames. O médico me disse que minha recuperação 
foi muito rápida e que eu estava praticamente curada e que poderia seguir 
minha vida normalmente. Hoje, eu e meu fi lho estamos aqui no Santuário 
para agradecer a São Frei Galvão por este grande milagre em minha vida. 
Maria José dos Santos Pirolo, São Paulo (SP)

Querido (a) devoto (a) de Frei Galvão,  
neste mês de setembro queremos conversar bem de perto com você e com 
sua família, que recebem o nosso informativo mensal. Este é um mês de 
muitas alegrias e novidades. Primeiro porque celebramos a Palavra de Deus, 
nossa luz e guia dos caminhos da Igreja e segundo porque é um mês de 
preparação para a grande festa que acontecerá em outubro em homenagem 
ao nosso querido São Frei Galvão. Frei Galvão foi um 
apaixonado pela Palavra de Deus, tanto é que todas as 
suas ações sempre tinham como fundamento e fi m 
último as ações de Jesus Cristo. A Bíblia é para nós este 
refúgio seguro, na qual podemos depositar as nossas 
esperanças, alegrias e angústias. Celebrar a Palavra de 
Deus no Santuário dedicado a Frei Galvão é termos 
a certeza de que o Senhor nos ama e nos quer 
muito bem e felizes. Recebam um abraço e a 
minha benção pela intercessão de Frei Galvão.

Pe. Luiz Antônio Carvalho da silva
reitor do santuário

eDiToriAL

Frei Galvão intercedeu 
por mim. Estou curada!
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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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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 fizeste, 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

 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  
fica aberto todos os dias  
das 7h às 18h

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 dom da Bilocação
Por volta de 1810, o comandante de uma expedição de nome 
Manoel Portes foi esfaqueado às margens do rio Tiete. Ferido 
mortalmente, ele implorava para se confessar com Frei Galvão. 
Não demorou muito para que o frade aparecesse, de maneira 
misteriosa, naquele remoto lugar. Frei Galvão confortou a 
vítima e deu-lhe a extrema unção. As pessoas que estavam 
próximas a esta cena ficaram incrédulas com o aparecimento 
repentino de Frei Galvão, que, também sumiu como apareceu. 
Enquanto socorria o homem, o futuro santo estava 

celebrando a santa missa no Mosteiro da Luz, em São Paulo, quando interrompeu a reza por, 
mais ou menos, 10 minutos. Ao retornar à celebração, sua batina estava suja de sangue, sendo 
a maior prova de ter consolado o moribundo. Hoje, no local deste milagre, no Distrito de 
Potunduva, em Jaú, SP, existe uma capela onde são realizadas festas em homenagem a São Frei 
Galvão todos os anos, no mês de outubro.

Fonte: Livro “História Ilustrada de Santo Frei Galvão”, escrito por Edson José Galvão Nogueira

Nos PAssos De Frei GALvÃo

Obrigado, Frei Galvão!
Meu filho chegou do serviço e começou a vomitar sangue. 
Levamo-lo para o pronto-socorro e descobrimos que se 
tratava de uma tuberculose. A situação era tão grave a 
ponto dos médicos dizerem que não teria cura, pois o 
pulmão estava todo furado. Três meses depois, mesmo em 

tratamento rigoroso, vim com meu filho ao Santuário em Guaratinguetá e nos 
ajoelhamos aos pés da imagem de Frei Galvão. Pedimos com muita fé que ele fosse 
curado dessa enfermidade. Na época, ainda faltavam mais três meses de tratamento 
e, para nossa surpresa, após a visita ao Santuário e depois de fazermos a novena e 
tomarmos as pílulas de Frei Galvão, meu filho ficou totalmente curado. Agradeço 
muito a Jesus por essa graça e à Frei Galvão por sua poderosa intercessão.

Neide Cassiano da Silva de Miranda, Cascavel (Pr)

TesTemUNHos De FÉ


