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Editorial
Prezados (as) leitores (as) 
do jornal O Santo

Estamos na expectativa da Jornada Mundial da Ju-
ventude, a ser realizada entre os dias 23 a 28 de 
julho, na cidade do Rio de Janeiro.  A Jornada tem 

como lema: “Ide e fazei discípulos entre todas as nações” 
(Mt 28,19).

Mas, o que são as Jornadas? No ano de 1984, em Roma, 
mais de 300 mil jovens participaram do “Jubileu Inter-
nacional da Juventude”, no Domingo de Ramos. A cele-
bração começou com a Via-Sacra no Coliseu, seguida da 
Missa na Praça de São Pedro. A acolhida do evento foi tão 
impressionante  que o nosso saudoso e querido Papa João 
Paulo II dirigiu aos jovens estas palavras: “Que espetácu-
lo tão magnífico ofereceis, vistos deste palco. Quem disse 
que a juventude de hoje não se interessa pelos valores?”  
Nesta oportunidade, o Papa João Paulo II entregou aos jovens um símbolo: uma grande cruz de ma-
deira, que mais tarde se chamaria a  “Cruz da Jornada Mundial da Juventude”.  No ano seguinte, as 
Nações Unidas declararam 1985 como o “Ano Internacional da Juventude”. Nesse mesmo ano, aten-
dendo o convite do Santo Padre, mais de 250 mil jovens foram a Roma, no Domingo de Ramos. Uma 
semana depois do encontro, João Paulo II  anunciou que as Jornadas seriam periódicas. 

Assim nasciam as Jornadas.  As Jornadas percorreram várias cidades em diferentes países. A últi-
ma foi em Madri, Espanha, em 2011.  Agora,  Rio de Janeiro  terá este privilégio.

A Jornada ainda contará com a presença do Santo Padre Francisco.  Que alegria para todos nós!  
Especialmente, para nossa Arquidiocese que terá a honra de receber a visita do Papa Francisco.  Na 
sua primeira viagem apostólica, o novo Pontífice manifesta a sua devoção à Nossa Senhora Apare-
cida e o carinho pelo povo brasileiro. É, sem dúvida, um orgulho para Aparecida e para o Santuário 
Nacional receber  Sua Santidade. Poucos lugares no mundo   tiveram o privilégio de receber 3 Papas: 
João Paulo II, em 1980; Bento XVI, em 2007; e agora o Papa Francisco.

Alegremo-nos, pois, com sua presença e estejamos abertos para acolher sua mensagem. Que esta 
oportunidade que a providência divina nos concede seja um momento de oração, de alegria e  de 
aprofundamento de nossa fé.

Com o abraço e  bênção de,

Dom Raymundo Cardeal Damasceno Assis

Arcebispo de Aparecida, SP
2013

Cardeal Arcebispo de Aparecida
Dom Raymundo Damasceno Assis

 
Padre Roberto Lourenço da Silva

Reitor do Santuário 
Arquidiocesano

de Santo Antônio de 
Sant’ Anna Galvão

 
Jornalista Responsável

Evandro Luiz Fialho
Mtb. 45 602 / SP

 
Revisão

Eliana Barreto e Jaqueline Pereira
 

Projeto gráfico e Diagramação
Luciana Inhan

Pedro Ottoni Carneiro
 

Impressão
Parque gráfico do Jornal Atos 

Tiragem
10 mil exemplares

 
Periodicidade Trimestral

 
Endereço 

Av. Antônio de Sant̀ Anna 
Galvão, SN

Jardim do Vale I
Guaratinguetá – SP

CEP: 12519 – 411
 

Telefone
 (12) 3125 – 1444

 
Site

www.santuariofreigalvao.com
 

Rádio
www.radiofreigalvao.com

E-mail
osanto@santuariofreigalvao.com

Expediente
Deus de amor, fonte de todas 

as luzes, que cumulastes de 
bênção o vosso Servo Santo 
Antônio de Sant’ana Galvão, 
nós Vos adoramos e Vos 
agradecemos porque fizestes 
marav i l has.  Ele,  Sen hor, 
por vossa inspiração, criou 
para o vosso povo sofrido, 
aquelas pí lu las ,  si na l  da 
Vossa compaixão para com 
os enfermos, sinal seguro da 
mediação da Virgem Maria 
Imaculada. Alcançai- nos, pela 
intercessão de Santo Antônio 
de Sant’ana Galvão, que nós, 
ao tomarmos com fé e devoção 
estas pílulas, consigamos a 
graça desejada (fazendo um 
momento de silêncio, peça a 
graça que deseja alcançar por 
intercessão de Frei Galvão): 
“Depois do parto, ó Virgem, 
permanecestes intacta: Mãe 
de Deus, intercedei por nós!” e 
procuremos conhecer, sempre 
mais, o Evangelho que ele viveu 
cultivando a vida Eucarística 
com amor. Santo Antônio de 
Sant’ana Galvão, junto a Maria, 
mãe de Deus, rogai por nós, 
para que Jesus nos obtenha do 
Pai a vida plena no amor do 
Espírito Santo. Amém! (rezar 
um Pai Nosso, uma Ave Maria 
e um Glória ao Pai). 

Ao longo da Novena, deve- 
se tomar três Pílulas de Frei 
Galvão: Uma no primeiro dia, 
outra no quinto e a última no 
nono dia.

Novena de
Frei Galvão

O Santo
O Jornal do Santuário Frei Galvão

Santuário de Frei Galvão
Horário das Missas e Novena

Missa:
De segunda à sexta-feira: 15h
Sábado: 9h30 e 15h
Domingo: 6h, 9h30, 15h e 19h

Novena:
Todos os dias: 
14h30

A Arquidiocese de Aparecida, por meio do seu Arcebispo, Dom Raymundo Damasceno 
Assis, informa que existem alguns sites relacionados a Frei Galvão que não são órgãos de 
comunicação oficial da Igreja, nem aprovados por esta. A rádio web oficial da Arquidiocese 
de Aparecida é a www.radiofreigalvao.com, que também pode ser acessada pelos sites 
www.arquidioceseaparecida.org.br e www.santuariofreigalvao.com.

Comunicado:
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Papa Francisco visita Aparecida

A cidade de Aparecia (SP) 
receberá no dia 24 de julho de 
2013, uma quarta-feira, o Papa 
Francisco. O Santo Padre será 
acol h ido pelo A rcebispo de 
Apa recida, Dom Ray mu ndo 
Cardeal Damasceno Assis e pelo 
Reitor do Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida, Padre 
Domingos Sávio da Silva. 

Neste dia, às 8h15 o Papa 
deixará o Rio de Janeiro e de 
helicóptero irá até a cidade de 
Aparecida, onde irá venerar 
a imagem de Nossa Senhora 
A p a r e c i d a ,  n o  S a n t u á r i o 
Nacional, e celebrará a Santa 
Missa às 10h30.

Após a Missa, o Pont í f ice 
se deslocará de papamóvel ao 
Sem i ná r io Bom Jesus, onde 
a l mo ç a r á e  f a r á  u m br e v e 
descanso.  Na tarde do mesmo 
dia, retornará ao Rio de Janeiro 
para uma série de compromissos 
e a participação da JMJ – Jornada 
Mundial da Juventude – 2013.

C o m  a  v i s i t a  d e  S u a 
Santidade em julho próximo, 
a Arquidiocese de Aparecida 
terá o privilégio e a honra de 
ter recepcionado três Papas: o 
saudoso João Paulo II, no dia 04 
de julho de 1980; Bento XVI, em 
maio de 2007, em sua primeira 
visita apostólica ao Brasil, por 
ocasião da V Conferência Geral 
dos Bispos da América Latina 
e do Caribe, e, agora o Papa 
Francisco.

Foto: l’osservatore romano

O Santuário Frei Galvão em 
Guaratinguetá (SP) se prepara 
para a grande festa do 1º Santo 
brasileiro que acontecerá entre 
os dias 16 e 25 de outubro 
de 2013. Neste ano, o tema 
central será: “Santo Antônio de 
Sant´Anna Galvão e a Profissão 
da fé Cristã”.

Entre os dias 9 de agosto 

DIAS 09,10 E 11 DE AGOSTO
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (LAGOINHA)
PARÓQUIA SANT’ANA (ROSEIRA)

DIAS 16, 17 E 18 DE AGOSTO:
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO:
PARÓQUIA PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA
PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA (APARECIDA)

DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO:
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES (5ª FEIRA)
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO:
PARÓQUIAS SÃO MIGUEL ARCANJO E SANTO EXPEDITO
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO:
PARÓQUIA SANTO AFONSO MARIA DE LIGÓRIO (APARECIDA) (5ª FEIRA)
PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS  (POTIM)

DIAS 20, 21 E 22 DE SETEMBRO:
PARÓQUIA SÃO ROQUE (APARECIDA)
PARÓQUIA SANTO ANTONIO (5ª FEIRA)

DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO:
CAPELANIA MILITAR DA AERONÁUTICA NOSSA SENHORA DE LORETO
PARÓQUIA SÃO PEDRO

DIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO:
PARÓQUIA SÃO DIMAS
PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Visita da Imagem e das 
Relíquias de Frei Galvão

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

e 6 de outubro deste ano, as 
paróquias da Arquidiocese de 
Aparecida receberão a visita  da 
imagem peregrina e as relíquias 
de Santo Antônio de Sant´Anna 
Galvão. Na ocasião,  serão 
distribuídas as pílulas da fé. 
Os devotos se preparam para a 
grande festa dedicada ao Santo 
nascido em Guaratinguetá.

Por Evandro Luiz Fialho

Papa Francisco acena para 
fiéis após eleição do conclave, 
ocorrida no dia 13 de março 
de 2013
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A visita da Cruz Peregrina 
e do Ícone de Nossa Senhora, 
símbolos da JMJ, Jornada Mundial 
da Juventude, ao Santuário Frei 
Galvão foi marcada por muita 
alegria e emoção.

Os Símbolos da JMJ saíram 
da Comunidade Canção Nova 
em Cacho eira  Paul ista  em 
direção ao Santuário Frei Galvão, 
passando da Diocese de Lorena 
(SP) para a Arquidiocese de 
Aparecida. O Santuário foi a 1ª 
Igreja da Arquidiocese a receber 
os Símbolos que chegaram por 
volta das 0h30 de domingo 
(14/04).

Durante a madrugada os 
jovens participaram de uma 
grande Vigília em preparação 
para a Missa Solene da visita dos 
Símbolos que aconteceu às 6h do 
domingo (14/04). A Celebração 
Eucarística foi presidida pelo 
Padre Antônio Ramos do Prado, 
assessor nacional da Comissão 
E p i s c o p a l  Pa s t o ra l  p a ra  a 
Juventude (CEPJ) e responsável 
pela peregrinação dos Símbolos 
da JMJ no Brasil.

Às 9h30, a Santa Missa foi 
presidida pelo Padre Carlos 
Roberto de Carvalho; às 14h30, 
todos participaram da Novena de 
Frei Galvão; às 15h aconteceu a 
Missa de encerramento da Visita 
da Cruz e do Ícone de Nossa 

Por Evandro Luiz Fialho

Santuário Frei Galvão  
recebe os Símbolos da JMJ

Foto: Evandro Luiz Fialho  

Senhora, missa essa presidida 
por Dom Darci José Nicioli, 
Bispo Auxiliar de Aparecida. ”A 
Cruz é o símbolo maior da nossa 
fé. Muitos fiéis que olharam para 
essa Cruz se sentiram motivados 
a rezar com ela que após uma 
grande peregrinação em vários 
países chega ao Brasil e agora em 
nossa Comunidade”, disse Dom 
Darci José.

A celebração contou também 
com a presença de vários Bispos 
que na ocasião participavam 

da 51ª Assembleia Geral da 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB). A Assembleia 
reuniu o episcopado brasileiro 
entre os dias 10 e 19 de abril no 
Centro de Eventos Padre Victor 
Coelho de Almeida, no Santuário 
Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida. Às 17h, os Símbolos 
da JMJ saíram do Santuário 
Frei Galvão em procissão até 
a Paróquia Nossa Senhora da 
Glória no bairro Pedregulho de 
Guaratinguetá.

Jovens da JMJ participam da Santa Missa no Santuário Frei Galvão

Católicos de vários lugares 
do país e da comunidade local 
participaram das celebrações da 
Semana Santa e do Tríduo Pascal 
no Santuário Arquidiocesano 
de Santo Antônio de Sant’Anna 
Galvão em Guaratinguetá – SP, 
de modo especial, da Vigília 
Pascal e do Domingo de Páscoa 
do Senhor. 

A Semana Santa é muito 
especial e sagrada para os 
cristãos católicos. Nela, se 
concentra a vivência do cerne 
da nossa fé cristã. As celebrações 
antiquíssimas são frutos de 
séculos e séculos da experiência 
da fé que se torna litúrgica. São 
cerimônias muito bonitas e 
significativas, porque atualizam 
eficazmente o que cremos.

Nesta semana, celebramos 
a subida de Jesus ao Monte 
das Oliveiras, sua crucificação 
e Ressurreição. Com início 
no Domingo de Ramos, a 
Semana Santa, no Santuário 
Arquidiocesano de Santo 
Antônio de Sant’Anna Galvão, 
foi celebrada com muita emoção.

No Domingo de Ramos a 
Igreja recordou os louvores 
da multidão cobrindo os 
caminhos para a passagem de 
Jesus com ramos e folhagens, 
procla¬mando: “Hosana ao Filho 
de Davi. Bendito o que vem em 
nome do Senhor”. (Lc 19,38; Mt 
21,9). Com esse gesto, os cristãos 
manifestam sua fé em Jesus 
como Rei e Senhor.

Santuário Frei Galvão celebra 
a Páscoa do Senhor Jesus 

Cada dia desta semana 
possui um significado especial, 
porque representa as etapas 
finais de Jesus Cristo até a sua 
ressur¬reição. Na Sexta-Feira 
Santa, principalmente, a carne é 
evitada, muito embora algumas 
pessoas passem toda a Semana 
Santa se alimentando de peixe.

A Vigília de Páscoa, também 
chamada de Vigília Pascal ou a 
Grande Vigília, é a celebração 
mais importante do calen-
dário litúrgico cristão, por ser a 
primeira celebração oficial da 
Ressurreição de Jesus.

A Páscoa é a mais importante 
festa da Cristandade, pois, se 
comemora a ressurreição de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, a 
vitória da vida sobre a morte. A 
partir da Páscoa, todas as outras 
datas do calendário cristão são 
estabelecidas. Sua expressão 
é ainda mais profunda que o 
Natal, que recorda o nascimento 
de Jesus.

“A Igreja nos convida todo ano 
a crescer na santificação pessoal, 
celebrando com sinceridade e 
fé os ritos sagrados da Semana 
Santa e da Páscoa do Senhor”, 
disse o reitor do Santuário, Padre 
Roberto Lourenço da Silva. 
“Esperamos que, fortalecidos 
pela Eucaristia, possamos, pela 
experiência da Semana Santa e 
da Páscoa, sermos verdadeiros 
seguidores do Evangelho, teste-
munhando em nossa vida a fé 
no Cristo Ressuscitado”, declarou.
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Em virtude do aniversário de seis 
anos da Canonização de Frei Galvão, 
o Santuário Arquidiocesano de 
Santo Antônio de Sant’Anna Galvão 
em Guaratinguetá (SP) realizou a 
Missa Solene em louvor ao 1º Santo 
Brasileiro no último sábado, dia 

Por Evandro Luiz Fialho

Santuário comemora os seis anos 
de Canonização de Frei Galvão

Fotos:  Arquivo Santuário Frei Galvão

11 de maio, às 15h. A Celebração 
Eucarística foi presidida pelo 
Cardeal Arcebispo de Aparecida, 
Dom Raymundo Damasceno 
Assis, concelebrada pelo Reitor do 
Santuário Pe. Roberto Lourenço da 
Silva e pelo Vigário Paroquial Pe. 
Carlos Roberto de Carvalho. 

“Foi exatamente neste dia que 

A Canonização do primeiro 
santo nascido em terras brasileiras 
aconteceu às 10h, do dia 11 de maio 
de 2007, no Campo de Marte, em 
São Paulo, pelo Papa Bento XVI, 
durante sua visita ao Brasil.

Canonização

Frei Galvão foi colocado para toda 
Igreja como modelo e discípulo 
de Jesus Cristo, de seguimento e 
vivência do Evangelho, portanto, 
uma data que não podemos nos 
esquecer. Este Santuário dedicado 
a Frei Galvão precisa difundi-lo 
cada vez mais, para que a exemplo 
dele, seus devotos possam se 
tornar também discípulos e missio-
nários de Jesus Cristo”, disse Dom 
Damasceno.

Para o Reitor do Santuário Frei 
Galvão essa data é muito importante 
porque nos recorda o momento 
em que Frei Galvão foi elevado às 
honras dos altares. “Todos os anos 
o nosso Santuário dedicado ao 
1º Santo brasileiro promove essa 
celebração em ação de graças a 
este Santo que nasceu e viveu nesta 
terra. Para nós, esses momentos são 
vividos sempre com muita alegria e 
emoção” enfatizou Padre Roberto.

“A g o r a  n ã o  m a i s  s u a s 
delícias de culinária, não mais 
suas opiniões, não mais sua 
força, apenas as memórias e o 
exemplo que serão lembrados, 
vamos invocar.”

Com a intermediação de São 
José, de Frei Galvão e do Pe. 
Anchieta, de quem era devota, 
as portas do Céu se abriram, 
no último dia 12 de maio, para a 
benfeitora e mãe de todos, Rosa 

Rosa Barbosa Galvão Nogueira

Saudades da Benemérita Rosa 
Barbosa Galvão Nogueira

Foto: Divulgação
Barbosa Galvão Nogueira.  

Duas missas de 7º. Dia foram 
celebradas em sua intenção: 
uma no Santuário de Frei 
Galvão e outra no Mosteiro da 
Luz, em São Paulo, SP.

Breve biografia
Mãe Rosa nasceu no dia 

0 1 / 0 7 / 1 9 1 9 .  E ra  f i l h a  d e 
Luciano de Almeida e Barbara 
Maria Barbosa, descendente 
da Baronesa de Bananal, SP. 
Estudou no Colégio São José e 
era formada em Administração 
Hospitalar. Inteligência, respon-
sabil idade e caráter raro, 
sempre demonstrava muito 
carinho a todos. 

Fez parte, como revolu-
c i o n á r i a ,  d a  R e v o l u ç ã o 
Constitucionalista de 1932. 
Foi casada com o Cel.  Dr. 
José Galvão Nogueira com 
quem teve dois filhos: George 
Washington (in memorian) e 
Edson Galvão Nunes. Deixou 
23 netos, 21 bisnetos e 4 tatara-
netos.  

Há trinta anos, juntamente, 
com seu esposo José Galvão 
(descendente de Ana Joaquina, 
irmã caçula de Frei Galvão), 
doou um terreno onde hoje se 
encontra o Santuário dedicado 
a Santo Antonio de Sant’Anna 
Galvão, em Guaratinguetá (SP).  

Missa solene em louvor aos seis anos de canonização de Frei Galvão
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José de Jesus Rodrigues  e sua esposa Maria das Dores Hipólito Pires

Fotos: Divulgação

Santuário lança site com mais novidades e 
interatividade para os devotos de Frei Galvão

Reitor do Santuário doa Imagem de 
Frei Galvão à Pró-Vida de Nilópolis

O Portal de Frei Galvão 
tem como objetivo ofere-
cer aos devotos todas as 
informações relacionadas 
ao 1º Santo brasileiro 
nascido na cidade de Gua-
ratinguetá (SP), além da 
prestação de serviços.

Foi inaugurado no dia 11 de 
maio, o novo site do Santuário 
Frei Galvão. A data foi escolhida 
em virtude do aniversário de 
seis anos da Canonização de Frei 
Galvão, ocorrida no ano de 2007, 
no Campo de Marte, em São Paulo, 
pelo Papa Bento XVI.

No novo site o internauta 
pode pedir orações e as pílulas 
devocionais, agendar romarias 
e, até mesmo, acender uma vela 
virtual, bem como, deixar relatos de 
graças alcançadas por intercessão 
de Frei Galvão.

O internauta pode acompanhar, 
também pelo novo site, notícias, 
fotos dos eventos que acontecem 

O Santuário Frei Galvão recebeu 
em 31 de maio a visita de Maria 
das Dores Hipólito Pires (Doris 
Hipólito) e seu esposo, José de 
Jesus Rodrigues. Doris é presidente 
da Casa de Amparo Pró-Vida 
São Frei Galvão da cidade de 
Nilópolis (RJ). A Entidade tem 
como objetivo amparar  gestantes 
vítimas de violência e risco social, 
cuja finalidade é a defesa da pessoa 
humana desde a sua concepção 

Da redação

Por Evandro Luiz Fialho

no Santuário, além de informações 
sobre dias e horários de Missas e 
Novenas.

Além do site, o Santuário conta 
também com uma Rádio Web e 
com o Jornal “O Santo”, veículos 
de comunicação oficial. “Por meio 

desses veículos podemos propagar 
a devoção a São Frei Galvão e, ao 
mesmo tempo, temos a oportu-
nidade de divulgar as ações do 
Santuário” explica o Assessor 
de Imprensa e responsável pelo 
Departamento de Comunicação e 

Marketing do Santuário, Evandro 
Luiz Fialho.

Pela Rádio Web (www.radiofrei-
galvao.com), que pode ser acessada 
também pelo site do Santuário, é 
possível acompanhar as Novenas e 
as Missas (AO VIVO), além de ouvir 

a palavra do Cardeal Arcebispo 
de Aparecida, Dom Raymundo 
Damasceno Assis, e o Programa 
Conexão Jovem, comandado pelo 
Padre André Gustavo e os semina-
ristas do Seminário Missionário 
Bom Jesus de Aparecida.

até a morte natural.
“O grande objetivo de nossa 

Entidade, que existe desde 2007 
em Nilópolis, além da assistência a 
essas mulheres, está na valorização 
da maternidade, no trabalho de 
conscientização contra o aborto, 
entre outros. O nome São Frei 
Galvão foi escolhido a pedido 
do nosso assistente espiritual, o 
Franciscano Frei Gaudêncio Sens, 
e pelo relato de tantos milagres de 
Frei Galvão relacionados à mater-
nidade”, declara Doris Hipólito.

Sensibilizado com o trabalho 
realizado pela Entidade, o Reitor do 
Santuário , Pe. Roberto Lourenço 
da Silva doou uma Imagem de 
Frei Galvão que será colocada no 
jardim da Casa de Amparo em 
Nilópolis. “Estamos muito felizes 
com esse maravilhoso presente. 
As gestantes amparadas por nossa 
Casa são também evangelizadas 
pela espiritualidade Franciscana, a 
exemplo de Frei Galvão . Elas têm 
uma grande devoção a esse Santo 
maravilhoso”, disse.
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Frei Galvão era conhecido 
como um grande peregrino, 
levando a palavra de Deus para 
várias regiões do Brasil. Por vezes, 
rezava a Santa Missa em São 
Paulo pela manhã e em Sorocaba 
à tarde, distante mais de 100 
quilômetros da capital paulista. 
E, no dia seguinte, era visto por 
fiéis, celebrando no seminário do 
Rio de Janeiro. 

Mas, numa época em que não 
havia carros, trens ou aviões, 

O dom da Levitação
como o Santo frade conseguia 
percorrer grandes distâncias 
em tão pouco tempo? Isso só 
era possível porque Frei Galvão 
possuía o dom da levitação, o que 
possibilitava a ele ser bem mais 
rápido que os meios de transporte 
daquele tempo.

- Frei Galvão

Frei Galvão, nasceu em 1739, 
na cidade de Guaratinguetá, 

Estado de São Paulo, e morreu em 
1822, no dia 23 de dezembro, às 
10h da manhã, aos 83 anos de uma 
vida dedicada a Deus.

Seu corpo foi sepultado em São 
Paulo, no Mosteiro da Luz. Frei 
Galvão, caridoso desde criança, 
era u m homem sa nto desde 
pequeno.

Livro: História Ilustrada de 
Santo Frei Galvão - Edson Galvão

Nos Passos de Frei Galvão

Palavra do Reitor

“NOS SANTUÁRIOS, MUITOS PEREGRINOS 
TOMAM DECISÕES QUE MARCAM SUAS VIDAS”

Graça e Paz, da parte de Deus 
nosso Pai, sejam derramadas em 
nossos corações. Damos graças 
a Deus nosso Pai por todos os 

Pe. Roberto Lourenço da Silva
Reitor do Santuário Arq. de Santo 
Antônio de Sant’Anna Galvão

devotos que, com fé e devoção, 
visitam esse Santuário dedicado 
ao primeiro Santo Brasileiro Santo 
Antônio de Sant’Anna Galvão, que 
tem como objetivo direcionar os 
seus devotos ao encontro com 
Jesus Cristo. É este o objetivo de 
todo Santuário, diz o documento 
de Aparecida: “nos Santuários, 
muitos peregrinos tomam 

decisões que marcam suas vidas. 
As paredes dos santuários contêm 
muitas histórias de conversão, de 
perdão e de dons recebidos, que 
milhões poderiam contar”. (D. 
A - 2007)

Queridos devotos de Frei 
Galvão, nossa Igreja vive o Ano da 
Fé, em comemoração ao cinquen-
tenário do início do Concílio 

Vaticano II. A carta Apostólica 
Porta Fidei destaca: “a necessidade 
de redescobrir o caminho da fé para 
fazer brilhar, com evidência sempre 
maior, a alegria e o renovado 
entusiasmo do encontro com Cristo”. 
(item 2)

Faz-se necessário fortalecer 
a convicção naquilo que acredi-
tamos. Por isso, de outubro de 

2012 a outubro de 2013, a Igreja 
nos convida a falar sobre a Fé e 
aprofundá-la em nossos corações, 
para a testemunharmos com a 
palavra e com a vida.

Iluminados pelo exemplo 
de Santo Antônio de Sant’Anna 
Galvão, vivamos nossa Fé Cristã.

Que Deus abençoe a todos os 
devotos de Frei Galvão!
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Ajude!

Devoto de São Frei Galvão, 
Max Wagner Velloso de Souza 
e seu irmão Marcelo Augusto 
Velloso de Souza

Foto: Divulgação

É com muita  ale gria  que 
compartilho um milagre 

que aconteceu na vida do meu 
irmão Marcelo, através de minha 
fé, oração e intercessão do meu 
querido São Frei Galvão. 

No final do ano de 2011, eu e 
minha família recebemos a triste 
notícia que meu irmão Marcelo 
estava com câncer no testículo. 
O médico nos falou que estava 
num estado muito avançado e 
se não procurássemos um bom 
tratamento, ele não teria mais 
que um mês de vida. 

Logo, levamos para o hospital 
de Barretos e lá começou o 
tratamento, e também, nosso 
sofrimento. O medo tomava 
conta de mim e de toda minha 

família. A incerteza não saía de 
nossos pensamentos. Será que 
meu irmão vai morrer?  Foi nessa 
hora, que pensando no pior, 
pensei em fazer um propósito 
para Deus. 

Fui até a igreja do nosso 
querido São Frei Galvão e pedi 
para o nosso primeiro santo 
brasileiro que intercedesse a Deus 
pela cura do meu irmão. Então 
comecei a frequentar o Santuário 
Frei Galvão, em Guaratinguetá, 
todos os dias. 

Foram longos meses pedindo 
que Frei Galvão intercedesse 
pela cura do meu irmão. Nesse 
período, meu irmão já tinha sido 
operado e havia passado por 
seis meses de quimioterapia. No 

final do ano passado, de 2012, 
recebemos a alegre notícia que 
o meu querido irmão havia sido 
curado. 

É com muito prazer e alegria 
em meu coração que testemunho 
essa graça recebida de Santo 
Antônio de Sant´Anna Galvão.

“Eu dou o meu 
testemunho e tenho 
orgulho de contribuir 
com esta obra de 
evangelização”

Max Wagner Velloso de Souza 
Lorena / SP


