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Queridos devotos (as) de 
Frei Galvão, nosso primeiro 
Santo brasileiro.
Para a Igreja e todo o povo católico, inicia-se 
na quarta-feira de Cinzas, um tempo especial. 
A Quaresma nos oferece uma oportunidade 
de conversão. Existem três práticas que 
podem nos ajudar neste processo: a esmola, 
a oração e o jejum. Conversão signifi ca 
mudança de mentalidade, da maneira de 
pensar, de julgar e, também, de agir. Para nós 
cristãos, o espelho que devemos olhar é Jesus 
Cristo. Nesta Quaresma somos convidados 
de maneira particular a contemplá-Lo na 
leitura e meditação da Palavra de Deus, 
para ver o que é preciso mudar em nosso 
estilo de vida, em nossa escala de valores e, 
assim, nos conformarmos cada vez mais a 
Ele, Caminho, Verdade e Vida. Devemos nos 
preparar para estes importantes momentos 
para a vida da Igreja e de nossa vida de 
cristãos. E, aproveitarmos a oportunidade 
para aprofundar nossa adesão a Jesus Cristo e 
nos tornarmos, cada vez mais, seus discípulos 
missionários, a exemplo de São Frei Galvão.

Pe. Roberto 
Lourenço da Silva
Reitor do Santuário

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.

São Frei Galvão torna-se Patrono 
Secundário de Guaratinguetá
O clero e os fi éis da cidade de Guaratinguetá (SP) há muito tempo vêm prestando 
culto especial a Santo Antônio de Sant´Anna Galvão, que se dedicou frutuosamente à 
pregação e ao ministério da penitência. Diante disso, o Cardeal Arcebispo de Aparecida, 
Dom Raymundo Damasceno Assis, acolhendo os desejos da comunidade, solicitou a 
Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, a designação de São Frei 
Galvão como Patrono secundário, junto de Deus, da cidade de Guaratinguetá (SP). 

Por força das faculdades que lhe foram atribuídas pelo Sumo 
Pontífi ce Francisco, tendo em vista os argumentos que foram expostos, 
a Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos 
aprovou e confi rmou, no dia 12 de dezembro de 2014, Santo 
Antônio de Sant`Anna Galvão de França, Patrono Secundário, 
junto de Deus, da cidade de Guaratinguetá, com todos os direitos 
e privilégios litúrgicos que esteja de acordo com as rubricas.

 “A elevação de Santo Antônio de Sant`Anna Galvão a Patrono 
Secundário da cidade de Guaratinguetá é um reconhecimento do 
Papa Francisco à devoção do povo católico guaratinguetaense e dos 
brasileiros, a este querido santo, nascido e batizado nesta cidade”, 
disse Dom Damasceno.
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São Frei Galvão 
sempre esteve 
presente em 
minha vida 
e da minha 
família. Tenho 
dois fi lhos 
maravilhosos. 

Na minha primeira gravidez, ocorreu tudo bem, mas na 
segunda, do meu fi lho Jonas Nassif Lomba, tive sérios 
problemas de pressão alta. Mesmo sendo preciso passar 
pela UTI por conta desse sério problema na gravidez, que 
poderia colocar a minha vida e de meu fi lho em risco, 
graças a Frei Galvão, minha recuperação foi muito rápida 
e meu fi lho nasceu muito bem e saudável. Em nenhum 
momento perdi a minha fé, pelo contrário, pedi mais uma 
vez a intercessão do nosso querido Santo, fi z a novena e 
tomei as pílulas. Hoje, estou aqui em seu Santuário, em 
Guaratinguetá, com meu esposo Vitor e meus fi lhos, João 
e Jonas, para agradecer a este Santo maravilhoso que 
sempre nos protege.
Clarice Barranco Nassif Lomba
Rio de Janeiro – RJ

Recebi uma grande graça alcançada por meio das pílulas de Frei Galvão. Há 
alguns anos, sofria de cálculos renais e sentia muitas dores. Fiz os exames 
e foi constatado o problema. Em um determinado momento, quando tive 
uma crise de dor muito forte, lembrei que carregava comigo as pílulas de 
Frei Galvão, por sempre visitar o Santuário. Tomei as pílulas e os cálculos 
desapareceram por completo. Fiz novos exames que confi rmaram a cura. 
Até hoje, nunca mais tive esse problema. Já faz oito anos que isso ocorreu. 

Há mais de dez anos organizo romarias 
para visitar a terra de Frei Galvão 
e, também, o Santuário de Nossa 
Senhora Aparecida. Em média, a cada 
15 dias, realizo novas romarias. Muitos 
devotos de Frei Galvão querem visitar 
o Santuário em Guaratinguetá para 
agradecer as graças alcançadas por 
intercessão de nosso querido Santo. 

Sou muito grato a São Frei Galvão e, também, ao nosso querido Pe. Roberto, 
Reitor do Santuário, pela calorosa recepção que sempre nos motivou a voltar. 
Nelson Regis de Faria
Toledo – PR

TESTEMUNHOS DE FÉ

Em defesa do Rio Paraíba
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: NOGUEIRA, Edson José Galvão. História ilustrada de Santo Frei Galvão. Guaratinguetá, SP: Editora do autor, [c2010]. 32 p.

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

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.

Graças a Frei Galvão
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