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Prefeito anuncia desapropriação 
de terreno para a construção 
do novo Santuário
O prefeito de Guaratinguetá, Francisco Carlos, anunciou durante a missa solene 
da festa de Frei Galvão, em outubro deste ano, que irá desapropriar e doar uma 
área na cidade de, aproximadamente 96 mil m², para a construção de um novo 
santuário dedicado ao primeiro santo brasileiro.O projeto deverá ser encaminha-
do à Câmara Municipal que decidirá sobre a aprovação e aquisição do terreno 
que fi ca próximo ao atual Santuário, no Jardim do Vale, em Guaratinguetá. “O 
que motivou a cidade se tornar estância turística foi São Frei Galvão e, por isso, 
precisamos desenvolver o turismo religioso em nossa cidade”, disse o prefeito.
Para o Cardeal Arcebispo de Aparecida, Dom Raymundo Damasceno Assis, essa 
iniciativa possibilitará a Arquidiocese desenvolver um projeto de criação de um 
espaço mais amplo que permita acolher, com mais comodidade e conforto, o 
crescente número de devotos de São Frei 
Galvão que, anualmente, visitam o seu 
Santuário.  “Precisamos tornar este 
local verdadeiramente um centro 
de peregrinação e visitação, um 
local mais digno do ilustre fi lho 
desta terra, nosso querido San-
to Antonio de Sant´Anna Gal-
vão”, declarou o Cardeal.

Queridos devotos (as) de 
Frei Galvão, nosso primeiro 
Santo brasileiro.

Aquele menino que nasce frágil na 

manjedoura é a razão de tudo, a razão do 

universo. Ele vem e se torna palpável e se faz 

carne. Você pode encontrá-lo na Eucaristia, 

na celebração da Santa Missa. Natal signifi ca 

a Encarnação do Verbo, Deus que se fez 

carne.  “Ele está no meio de nós”. Esta 

expressão se torna ainda mais forte no mês 

do Natal. O verdadeiro Natal não está nas 

compras, nem na ceia, nem nas decorações, 

nem nos presentes. Só quem confi a 

profundamente no amor de Deus, acolhe em 

si Jesus, pela ação do Espírito Santo. Celebrar 

o Natal é reconhecer que Deus está perto 

de nós. Ele é, de fato, o Emanuel.

O Natal é a festa do amor e da paz.  “Glória 

a Deus nas alturas e paz aos homens de 

vontade”, disseram os anjos. Desejo a você, 

amigo (a) e devoto (a) de São Frei Galvão, 

um santo e feliz Natal. 

Com o abraço e a minha bênção,

Pe. Roberto Lourenço da Silva
Reitor do Santuário

EDITORIAL
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Sou muito grata 
a São Frei Galvão
Há algum tempo sentia fortes dores no 

estomago. Tudo que comia me fazia passar 

mal e as dores eram insuportáveis. No ano 

passado, em visita ao Santuário Frei Galvão, em 

Guaratinguetá, recebi as pílulas milagrosas do 

Santo. Ao voltar para minha casa, resolvi fazer 

a novena e tomar as pílulas com muita fé, pois 

não estava aguentando mais tanto sofrimento, 

apesar dos vários remédios que tomava e que 

já não faziam mais efeito. Após fazer a novena, 

percebi que as dores foram sumindo e, hoje, 

não sinto absolutamente mais nada. 

Sou muito grata a São Frei Galvão 

pela sua intercessão junto a Jesus. 

Eliana Aparecida Ferreira
Monte Belo (MG)

Realizei o sonho 
de ser mãe
Sempre tive o sonho de ser mãe, mas esse sonho 

foi frustrado por consequência de dois abortos 

espontâneos e uma terceira gestação em que 

o feto se desenvolvia nas trompas, o que seria 

extremamente grave. Infelizmente a gravidez 

não se concretizou. Mesmo sabendo dos riscos 

de uma nova gestação, não vacilei em minha 

fé e pedi a São Frei Galvão que intercedesse 

por mim junto a Jesus. Participei da novena no 

Santuário e tomei as pílulas milagrosas do nosso 

querido Santo. No dia 2 de agosto de 2013, o 

milagre aconteceu. Nasceu meu fi lho Miguel. 

Minha fé foi testada várias vezes e em nenhum 

momento foi abalada. Hoje, eu e meu esposo 

Roberval Souza Toledo, somos muito gratos a 

São Frei Galvão por essa grande graça realizada 

em nossas vidas. 

Beatriz Costa de Toledo
Guaratinguetá (SP)

TESTEMUNHOS DE FÉ

O dom da 
Telepercepção
Frei Galvão havia intermediado 
uma 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.
Essa e muitas outras histórias estão 
retratadas no livro “História Ilustrada 
de Santo Frei Galvão” escrito por 
Edson José Galvão Nogueira, sobrinho-
neto de Frei Galvão, descendente 
de Ana Joaquina Galvão de França, 
irmã de Frei Galvão.

NOS PASSOS 
DE FREI GALVÃO

Faça parte da “Família Missionários de Frei Galvão”
Cadastre-se e receba esse boletim mensal em sua casa! Ligue (12) 3125-1444
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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.
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