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Querido (a) devoto (a) de Frei Galvão,
somos convidados neste mês de agosto a vivermos um tempo muito especial
de reflexão 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 confirmam sua dedicação e amor pela sua vocação.
Podemos afirmar 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.
A exemplo de nosso querido santo brasileiro, peçamos
ao Espírito Santo que nos ilumine e nos ajude no
discernimento da nossa vocação, confiantes de que
Deus nos capacita todos os dias para viver essa
vocação e sermos discípulos do Seu amor e da
Sua Misericórdia. Recebam um abraço e a
minha benção pela intercessão de Frei Galvão.
Pe. Luiz Antônio Carvalho da silva
reitor do santuário

N

o dia 14 de junho a Arquidiocese de Aparecida deu mais um passo
importante para dar início às obras de ampliação do Santuário Frei
Galvão, em Guaratinguetá. A Prefeitura Municipal de Guaratinguetá
entregou para a Arquidiocese o projeto legal aprovado e também o
alvará de construção da obra. Agora, com essa documentação, a Arquidiocese
tem a permissão para que as obras sejam iniciadas, mas, ainda é necessária a
aprovação ambiental por parte da CETESB (Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo). O processo está tramitando. “Do ponto de vista legal, está
faltando apenas a aprovação da CETESB, do ponto de vista prático, precisamos
concluir os projetos executivos e, em paralelo, o processo de orçamentação
para encaminhar a obra”, disse o engenheiro Eric Pelogia Pieri, da empresa
Lótus, responsável pelo projeto de ampliação do Santuário.

Baixe nosso aplicativo e acompanhe
todas as transmissões do Santuário!

santuariofreigalvao.com

Prefeitura autoriza o
Santuário a começar as
obras de ampliação

CoNHeçA o APP
Do sANTUÁrio!

Novena de Frei Galvão

serviço

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.

TESTEMUNHOS DE FÉ

Sinto-me curado pelas
graças de Deus e intercessão
de Frei Galvão
Sou cardiopata gravíssimo e, por causa da doença, precisava de cuidados especiais.
Quando visitei o Santuário pela primeira vez, ganhei as pílulas de Frei Galvão.
Chegando em casa, fiz os nove dias da novena e tomei as pílulas. Hoje, graças a
Frei Galvão, não sinto mais nada. Sinto-me curado pelas graças de Deus pela e
intercessão de Frei Galvão e sempre procuro testemunhar a minha fé para as outras
pessoas que necessitam.

Imagem: Ilustração Luiz Eduardo Novaes

Salvador Aparecido, Araraquara (SP)

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Pílulas da fé
Inicialmente, Frei Galvão percorria as casas de fiéis, para
orar com as famílias e pelas senhoras grávidas que tinham
dificuldades de parto natural. Hoje, os médicos fazem
cesarianas, mas, naquela época, não havia este recurso.
Naquela época, nosso querido Frei passou a enviar o seu
cordão franciscano, que usava junto à batina. Muito procurado
e sem poder atender todos os pedidos, ele criou as pílulas
que contêm escrito uma jaculatória, uma espécie de oração.
Certa vez, um moço com fortes dores causadas por cálculos
renais, pediu a Frei Galvão que o abençoasse, para ficar livre da dor que era intensa. Foi
aí que o Frei se lembrou do infalível poder da Virgem Maria e escreveu as palavras do
Ofício de Nossa Senhora: “Depois do parto, ó Virgem, permanecestes intacta. Mãe de
Deus, intercedei por nós”. Esta, na verdade, foi a origem das pílulas, que os devotos tanto
procuram no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, que ajudam as mulheres na hora
do parto e em tantos outros problemas. São Frei Galvão não criou as pílulas para diminuir o
sofrimento da mãe ou facilitar o aborto, mas, sim, para dar continuidade à vida, que a Igreja nos
ensina a respeitar desde a concepção até à morte natural.

O Santuário Frei Galvão
fica aberto todos os dias
das 7h às 18h
Missas
• De segunda a sexta-feira: 15h
• Sábado: 9h30h e 15h
• Domingo: 6h, 9h30, 15h e 18h
Novenas
• Todos os dias: 14h30

Ajude-nos a tornar

Frei Galvão
mais conhecido!
Participe da

FAMÍLIA
MISSIONÁRIA
DE FREI
GALVÃO!
Cadastre-se
e receba esse
boletim mensal
em sua casa!
Ligue

(12) 3125-1444
e faça um cadastro
conosco

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

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

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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