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Festa do Povo de 
Deus no Santuário 
Frei Galvão

Querido (a) devoto (a) 
de Frei Galvão,  
Estamos no mês vocacional. Precisamos lembrar que todos nós, 
pelo Batismo, somos chamados, isto é, vocacionados, primeiro 
à vida, depois à santidade. Por fi m, cada um de nós recebe uma 
vocação específi ca. Em um sentido mais amplo, vocação é um 
chamamento diretamente 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). O nosso Frei Galvão foi chamado 
à vida religiosa e sacerdotal e, por isso, dedicou a maior parte 
de sua vida ao anúncio da paz e da caridade. Assim como 
Frei Galvão o fez, nós precisamos descobrir para qual vocação 
específi ca fomos chamados, seja para o matrimônio, para a vida 
de castidade, para a vida religiosa ou para o sacerdócio. A exemplo 
de nosso querido santo brasileiro, peçamos 
ao Espírito Santo que nos ilumine e nos 
ajude no discernimento da nossa vocação, 
confi antes de que Deus nos capacita todos 
os dias para viver essa vocação e sermos 
discípulos do Seu amor e da Sua 
Misericórdia. Pela intercessão de 
Santo Antonio de Sant’Ana Galvão, 
receba a minha bênção.

Pe. Luiz Antônio 
Carvalho da Silva
Reitor do Santuário

EDITORIAL

Aconteceu no dia 18 de junho, domingo, no Santuário Frei Galvão, 
a Festa do Povo de Deus e a Santa Missa da Perseverança, que 
celebrou o encerramento da terceira fase das Missões Redentoristas, 
que tiveram seu início no ano passado em toda a Arquidiocese 
de Aparecida. A Santa Missa foi presidida pelo Arcebispo da 
Arquidiocese, Dom Orlando Brandes, com a participação de 
diversos párocos da região, inclusive o Padre Luiz Antônio Carvalho 
da Silva, reitor do Santuário Frei Galvão. “Os missionários se 
despedem, mas o povo as lideranças, os colaboradores, todos 
aqueles que vão levar no seu coração as Santas Missões Populares, 
fi cam permanentemente, porque a missão nunca acaba”, ressaltou 
Dom Orlando. A Santa Missa foi transmitida pela TV Aparecida e 
pela TV Web Frei Galvão no Youtube.
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Milagre em minha vida
No ano de 2011 descobri que estava com câncer de pulmão. Eu tinha dois nódulos, 
um de 9 cm e outro de 2 cm. Fiquei desesperada. Um casal de amigos que visitaram a 
terra onde nasceu Frei Galvão me levaram as pílulas do santo. Fiz a novena e tomei as 
pílulas com muita fé, acreditando na misericórdia de Deus e na intercessão de São Frei 
Galvão. Quando precisei fazer a cirurgia no hospital do câncer em Jaú (SP), os médi-
cos procuraram e procuraram os nódulos, mas não o encontraram, havia apenas as cicatrizes. 
Nesse dia, graças a Frei Galvão, eu nasci de novo! Hoje estou aqui no Santuário de Frei Galvão, 
em Guaratinguetá, para agradecer por esse milagre em minha vida. Obrigada, São Frei Galvão! 

Silvia Inácio, Belo Horizonte (MG)

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)

Levitação 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 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...
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.

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

TESTEMUNHOS DE FÉ
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seguinte, era visto por fi éis, celebrando no seminário do Rio de Janeiro. Mas, 

conceder-me a Graça que ardentemente almejo... (pedir a graça desejada). Prometo-vos conhecer sempre 

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!

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

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO


