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Padre Antônio Maria 
visita o Santuário
Todos os anos, milhares de romeiros visitam 
o Santuário dedicado ao primeiro santo brasi-
leiro, Santo Antonio de Sant´Anna Galvão, em 
Guaratinguetá. Entre os devotos, algumas pes-
soas famosas como o Pe. Antonio Maria, conhe-
cido do grande público pelas belas canções gra-
vadas e de grande sucesso em todo o país. “Frei 
Galvão é para nós um grande exemplo de ser 
humano e que se tornou santo, graças ao seu le-
gado de amor ao próximo, sobretudo aos mais 
necessitados. Para nós padres, ele é também 
um grande modelo a ser seguido”, declarou o 

padre. Na ocasião, 
padre Antonio Ma-
ria conversou e re-
gistrou fotos com 
alguns fãs que es-
tavam presentes no 
Santuário, além de 
voluntários e funcionários. Ele também 
reservou um tempo especial para rezar 
e pedir a intercessão e a bênção de Frei 
Galvão para seus trabalhos. “É a primei-
ra vez que visito este Santuário e estou 
muito feliz por estar aqui”, declarou.

Queridos (as) devotos (as)  
de frei Galvão,  
neste mês de agosto, somos convidados a refletir sobre a 
nossa vocação. Essa palavra, geralmente, é entendida de 
forma muito vaga, como se fosse apenas um talento, uma 
qualidade atribuída a uma pessoa para uma determinada 
profissão, como, por exemplo, vocação para ser padeiro, 
advogado ou médico, ou uma escolha de estilo de vida, 
podendo ser sacerdote, esposo ou leigo cristão. Em um 
sentido mais amplo e preciso, vocação é um chamamento, 
uma convocação vinda diretamente sobre nós, endereçada 
a nós, a partir da pessoa de Jesus Cristo, convocando-nos a 
uma ligação toda própria e única com Ele, a segui-lo, (cf. Mc 
2,14).  Na vida de São Frei Galvão, vários são os fatos que 
confirmam sua dedicação e amor pela sua vocação. Mesmo 
tendo nascido em berço de uma família muito rica, o projeto 

de Deus para a sua vida contemplava, como 
única riqueza, o amor pelos pobres e pela 
Santa Igreja. A exemplo de nosso querido 

santo brasileiro, também somos convocados 
a descobrir e seguir a nossa vocação, seja 

ela qual for. Deus nos capacita todos 
os dias para sermos discípulos do  
Seu amor e da Sua Misericórdia.  
Pela intercessão de Santo Antonio  
de Sant’Ana Galvão, recebam  
a minha bênção.

Pe. luiz antônio carvalho da Silva
reitor do Santuário
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Após dois anos de casados, eu e meu esposo estávamos tentando ter 
um fi lho, mas, sem sucesso. Procuramos um médico e após alguns 
exames descobri que estava com um mioma no útero e que para 
engravidar precisaria passar por um tratamento, mas, sem a garantia 
de que daria certo. Minha cunhada Maria Cecilia, ao visitar o Santuário 
em Guaratinguetá, ganhou as “pílulas da fé” e fez a novena pedindo 
a intercessão de Frei Galvão para nós. Quanto a visitamos, ela nos 
explicou sobre as pílulas e resolvemos fazer também a novena e tomar as pílulas, 
pedindo ao santo a intercessão, junto a Jesus, para que pudéssemos alcançar a tão 
esperada graça de ter um fi lho. Meu sonho se realizou, mas foi uma gravidez muito 
complicada e difícil por causa dos meus problemas de saúde e meu fi lho precisou 
nascer prematuro. Por causa disso, ele passou por muitas difi culdades, a ponto dos 
médicos não darem muitos dias de vida a ele, mas, mesmo assim, não perdi minha 
fé em Deus e a confi ança na intercessão de Frei Galvão “patrono das parturientes”. 
Reunimos toda a família e fi zemos novamente a novena. O estado de saúde do meu 
fi lho foi melhorando e hoje, meu marido Marcos e eu, estamos aqui no Santuário 
para apresentar a São Frei Galvão o nosso fi lho Vitor Rafael, que hoje está muito bem 
e com saúde, e agradecer o grande amor dedicado a nós por tantas graças alcançadas. 

Maria Cristina Fernandes Prado
São José dos Campos – SP

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 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 

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

MISSAS
• De segunda a sexta-feira: 15h

• Sábado: 9h30h e 15h
• Domingo: 6h, 9h30, 15h e 19h 

NOVENAS
• Todos os dias: 14h30

Ajude-nos a tornar 
Frei Galvão mais conhecido!

Participe da Família 
MISSIONARIOS DE FREI GALVÃO!

                    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AG. 1208
OP. 003 – C/C 00001731-9 – Arquidiocese de Aparecida

CNPJ: 53.329.421/0001-27

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 
ou 3125-1444
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Levitação
noS PaSSoS de freI Galvão

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 paulis-
ta. E, no dia seguinte, era visto por fi éis, celebrando no seminário do Rio de Janeiro. 
Mas, numa época em que não havia carros, trens ou aviões, 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...


