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OPadre Antônio Galvão 
dos Santos, (Padre Toninho, 
como é conhecido, foto 
à direita), colaborador 

do Santuário Frei Galvão, recebeu 
na quinta-feira (01 de novembro) 
uma homenagem da Câmara 
Municipal de Guaratinguetá. 
A Medalha Frei Galvão é concedida 
pelo município em comemoração 
ao dia dedicado ao primeiro santo 
brasileiro. A homenagem foi prestada 
em Sessão Solene convocada pelos vereadores. 

Dez pessoas ligadas à Igreja 
Católica receberam a medalha. 
As honrarias foram criadas em 
agosto de 2008 e todos os anos 
são concedidas pela Câmara 
Municipal. Além do Padre Toninho 
da Arquidiocese de Aparecida, 
Padre Moisés dos Santos Júnior (à 
esquerda), também foi homenageado 
com a Medalha Frei Galvão.

Câmara Municipal 
de Guaratinguetá 
homenageia religiosos

Querido (a) devoto (a) de Frei Galvão!  
Neste mês é importante refl etirmos que 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 grande presente de Deus para 
nós. Natal signifi ca 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. Desejo a todos 
vocês que fazem parte da nossa querida 
Família dos Missionários de Frei 
Galvão, um santo e feliz Natal.

Pe. Luiz Antônio 
Carvalho da Silva
Reitor do Santuário

EDITORIAL

Baixe nosso aplicativo e acompanhe 
todas as transmissões do Santuário!
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em Sessão Solene convocada pelos vereadores. 
Dez pessoas ligadas à Igreja 

Católica receberam a medalha. 
As honrarias foram criadas em 
agosto de 2008 e todos os anos 
são concedidas pela Câmara 
Municipal. Além do Padre Toninho 
da Arquidiocese de Aparecida, 
Padre Moisés dos Santos Júnior (à 
esquerda), também foi homenageado 
com a Medalha Frei Galvão.
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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

 Missas
• De segunda a sexta-feira: 15h 
• Sábado: 9h30h e 15h
• Domingo: 6h, 9h30, 15h e 18h  
 Novenas
• Todos os dias: 14h30

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

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!
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O dom da Bilocação
Certa vez, Frei Galvão rezava a Santa Missa no Convento 
Franciscano em São Paulo, quando pediu ajuda aos 
confrades para interromper a celebração e permaneceu 
em silêncio por mais ou menos 10 minutos. Nesse 
período, ele foi a Taubaté, cidade do interior da província, 
para atender a confi ssão de um fi el a beira da morte. Na 

ocasião, ele esqueceu o seu lenço, que havia utilizado para enxugar o suor da testa do 
doente. O moribundo queria se confessar com Frei Galvão, mas sua família sabia que o 
religioso estava longe e havia chamado um sacerdote da cidade vizinha de São Luiz do 
Paraitinga. Ao chegar à casa do doente, o padre fi cou surpreso com o fato de que Frei 
Galvão já havia estado lá e, a prova maior, foi o lenço que ele havia esquecido. 
Mas como o futuro Santo pôde fazer isso? Frei Galvão também possuía o dom da 
bilocação, que é a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. É isso que 
está retratado no livro “História Ilustrada de Santo Frei Galvão” escrito por Edson Galvão.

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

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Obrigado ao nosso santo
“Hoje, venho ao Santuário Frei Galvão para agradecer ao nosso santo por uma grande 
graça em minha vida. Fui diagnosticada com câncer no intestino. Eu e toda minha 
família fi camos arrasados. Fiz uma segunda biópsia e o resultado deu positivo nova-
mente. Nessa época uma tia, que havia visitado o Santuário Frei Galvão me falou das 

pílulas milagrosas de Frei Galvão. Com muita fé e 
devoção fi z a novena e tomei as pílulas. Após re-
alizar a novena fi z novo exame, já em preparação 
para fazer o tratamento com radioterapia e qui-
mioterapia mas, para a nossa surpresa, o resultado 
deu negativo. Até os médicos fi caram espantados 
e sem explicação. Obrigado Frei Galvão por este 
milagre maravilhoso em minha vida”.

Evangela, Botelhos (DF)

TESTEMUNHOS DE FÉ


