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Celebramos, neste mês, a festa do Natal, a lembrança viva de que o 
Filho de Deus assumiu a condição humana e veio habitar entre nós, 
para trazer a Salvação a todos. Somente em Jesus Cristo encontramos 
a verdadeira alegria e experimentamos o amor infi nito de Deus por 
nós. “Ele está no meio de nós”, essa 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. 
Desejo a todos vocês que fazem parte da nossa 
querida Família dos Devotos de Frei Galvão, 
um santo e feliz Natal.

Pe. Roberto Lourenço da Silva
Reitor do Santuário

Prefeito de Guaratinguetá também é da 
Família dos Missionários de Frei Galvão
Com pouco mais de um ano, a Campanha dos Missionários de Frei Galvão 
já conquistou milhares de devotos em todo o Brasil!

São pessoas que, além do amor e carinho que sentem pelo nos-
so primeiro santo brasileiro, demonstram, também, sua fé ajudan-
do na evangelização e na manutenção do Santuário Frei Galvão, 
em Guaratinguetá. A campanha agora terá um grande desafi o pela 
frente: captar recursos para a execução do projeto de ampliação 
do atual Santuário de Frei Galvão, numa área de, aproximada-
mente, 96 mil m², doada à Arquidiocese de Aparecida, pela Pre-
feitura de Guaratinguetá, através do projeto de Lei do Executivo 
(n. 027/2015) que foi aprovado, por unanimidade, pela Câmara 
Municipal, no último mês de outubro. Durante a festa de Frei Gal-
vão deste ano, o Prefeito Francisco Carlos Moreira dos Santos ressaltou a importância da campanha para 
esse projeto. “A prefeitura tem a responsabilidade de melhorar a infraestrutura da cidade para acolher os 
romeiros e, a igreja, por meio desta campanha, tem a oportunidade de criar condições para investir na 
ampliação do Santuário. Quero ser também um Missionário de Frei Galvão e que muitos outros devotos 
se sintam convidados a participarem conosco também”, destacou o prefeito.
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Queridos devotos (as) de Frei Galvão, nosso primeiro Santo brasileiro.
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Por intercessão de São Frei Galvão 
alcancei uma grande graça em minha 
vida e a prova desse milagre está aqui 
do meu lado, o meu fi lho que hoje 
está com 10 anos, o Nicholas. No 
início, eu não podia engravidar e, 
por indicação da minha mãe, conheci 
as pílulas de Frei Galvão. Então, fi z 
a novena, tomei as pílulas e depois 
de dois meses descobri que estava 
grávida. Sempre que posso venho ao 
Santuário agradecer a São Frei Galvão 
o grande presente que me concedeu.

Andréa de Fátima Marçon Alves da Silva
Taubaté (SP)

TESTEMUNHOS DE FÉ

Em defesa
do rio Paraíba

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

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

Obrigado, São Frei Galvão

Certa vez, o menino Antônio usou de linguajar duro e refi nado para enfrentar um capitão-mor que estava de 
passagem por Guaratinguetá (SP) e reclamava do rio Paraíba do Sul, que corta a cidade. Antônio, que tinha 
apenas 11 anos de idade, então, deixou os presentes incrédulos, inclusive o senhor seu pai, dizendo:
— Desculpa-me a ousadia, senhor capitão, mas, não posso ouvir calado, tuas imprecações contra o rio em tom 
tão pouco cristão. Enganas-te em julgar que esse rio não goze das graças divinas, pois, talvez não saibas que o 
nosso Paraíba nos dá a música de suas águas, mata a sede de nossa gente, alimenta-nos com seus dourados, 
piabanhas, bagres. Enfeita nossos céus com garças brancas e, se não o sabias, fi ca-o sabendo tu agora que ele 
nos deu, aqui mesmo em Guaratinguetá, em 1717, a Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida.
Por isso, que o nosso rio é cheio de graças, ao contrário do que dizes. 
É abençoado pelas graças sublimes da Senhora Maria!
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 

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! 

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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