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Queridos devotos (as) de Frei Galvão, nosso primeiro Santo brasileiro.
Somos convidados neste mês de agosto a vivermos um tempo muito especial de refl exão sobre a 
nossa vocação, o sentido da nossa missão e do serviço que exercemos em prol do Reino de Deus. 
Na vida do primeiro santo brasileiro, vários são os fatos que confi rmam sua dedicação e amor pela 
sua vocação. Podemos afi rmar que o primeiro destes é o fato de Antonio de Sant’Ana Galvão ter 
nascido em uma família muito rica, porém o projeto de Deus para a sua vida contemplava como 
única riqueza o amor pelos pobres e pela Santa Igreja. Quando o jovem Antonio professou os 
seus primeiros votos religiosos de pobreza, castidade e obediência, o seu carinho e consciência 
de missão começaram a fi car ainda mais claros e iluminados pela ação do Espírito Santo. Nas 
funções de porteiro do Convento, confessor e pregador, ministérios estes que exerceu com muita 
dedicação, Frei Antonio mostrou-se um verdadeiro discípulo de Jesus, “colocando a mão no 
arado e não olhando para trás.” (cf. Lc 9, 62). Com o exemplo de Frei Galvão, somos convocados a 

descobrirmos e seguirmos a nossa vocação, seja ela qual for, tendo em vista 
o anúncio do Evangelho e a salvação das almas. Exemplos? Temos muitos! 
Santos? Todos nós podemos ser! Capacitados? Se Deus olhasse só para estes, 
poucos seriam os anunciadores da Boa Nova. Deus nos capacita todos os 
dias a sermos discípulos do Seu amor e da Sua Misericórdia. Pela intercessão 
de Santo Antonio de Sant’Ana Galvão, recebam a minha bênção.

Pe. Roberto Lourenço da Silva
Reitor do Santuário

Irmandade de Frei Galvão 
visita o Santuário
Todos os anos, a Irmandade de Frei Galvão da cidade de Gua-
rulhos, SP realiza uma romaria para visitar o Santuário dedica-
do ao santo, em Guaratinguetá. Neste ano, participaram da pe-
regrinação, devotos da paróquia Santa Mena, Nossa Senhora do 
Rosário, Catedral Imaculada Conceição, seminaristas do Prope-
dêutico, além de pessoas de outras paróquias e comunidades.
A romaria foi organizada com o apoio do Diretor Espiritual da comunidade, Pe. Cleber Leandro e da 
secretaria da Paróquia Santa Mena, onde ele é o pároco, além dos irmãos e irmãs da Irmandade de 
Frei Galvão. Cerca de trezentas pessoas participaram da peregrinação. “A romaria sempre é para nós, 
um momento de retiro e de agradecimento pelas graças alcançadas por intercessão de Frei Galvão!”, 
destacou o Presidente da Irmandade de Frei Galvão, diácono Luís Carlos.
Segundo o diácono, Frei Galvão tem um signifi cado muito importante em sua vocação. “Minha res-
posta para ser diácono se deu aos pés de Frei Galvão, em nossa primeira peregrinação que aconteceu 
em 2012. Participei da Santa Missa no Santuário e, assim que terminou a celebração, recebi um tele-
fonema com a notícia de que o Papa Bento XVI havia respondido com um sim ao meu pedido para 
ser diácono. Fazia 28 anos que rezava pedindo essa graça”, disse emocionado, o diácono Luís Carlos.
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Com dois meses de vida, nossa fi lha 
Maria Vitória foi diagnosticada com 
refl uxo na bexiga, pois ao urinar parte 
do que saía retornava para o rim, 
causando infecção e até lesões no mesmo. 
De acordo com o diagnóstico médico, ela 
teria que fazer tratamento com medicação 
diária. Com um ano e meio de tratamento 
ela começou a rejeitar a medicação e 

isto se tornou um sofrimento para nós. Foi então que minha esposa 
Valdirene fez uma promessa, pedindo a intercessão de Frei Galvão. 
Minha esposa Valdirene começou a fazer a novena, dando à nossa fi lha 
as pílulas de Frei Galvão e, após três meses ela retornou ao médico 
para repetirmos o exame e sabermos como estava a saúde dela, porém, 
o médico recusou-se a dar o pedido de exame pelo pouco tempo 
de tratamento e disse: “Enquanto sua fi lha viver irá depender deste 
medicamento” e minha esposa disse que não sairia do consultório sem 
o exame, pois acreditava que Deus já havia curado nossa fi lha. Com o 
resultado em mãos, resolvemos passar no médico especialista. Ao sermos 
atendidos, o médico explicou que pelo pouco tempo de tratamento a 
evolução seria mínima, mas, ao abrir ele se assustou e disse: “Mãe, eu 
não entendo! Com tantos anos de medicina nunca vi um refl uxo sumir 
tão depressa”. Respondi a ele que a fé remove montanhas e ele nos disse 
que nossa fi lha estava CURADA. Hoje estamos aqui neste Santuário 
de São Frei Galvão para agradecer esse grande milagre em nossa vida. 
Acreditamos que Deus não faz obra pela metade. Agradecemos a Santo 
Antonio de Sant’Anna Galvão, por sua poderosa intercessão.
Nilton Donizete Pacheco
Suzano (SP)

TESTEMUNHOS DE FÉ Telepercepção
NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Convide outras pessoas para serem também Missionários de Frei Galvão. 
Ligue (12) 3125-1444 ou 3013 6119

A fé remove 
montanhas
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graça junto ao nosso bom Deus para 
uma senhora com problema de 
gravidez, mas que conseguiu ter o 
parto normal. O senhor seu marido, em 
agradecimento, levou a Frei Galvão uma 
“vara” com frangos caipiras, que o nosso 
santo gostava de comer. No caminho, 
um frango carijó escapou e o senhor 
blasfemou:

— Frango do diabo! Venha aqui!, disse o irritado senhor. Ao 
entregar os frangos, Frei Galvão aceitou o presente de bom grado, 
mas recusou-se a receber o carijó, dizendo:
— Este você deu ao diabo!
O incrédulo senhor levou o carijó de volta...
Cuidado com o que você fala, quando prende o dedo na porta, 
tropeça em uma pedra, bate o martelo no dedo etc..

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