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Santuário recebe Romaria 
de Motoqueiros
Vários motoqueiros da Diocese de Bauru (SP) estiveram presentes no Santuário Frei Galvão, em Gua-
ratinguetá, algo que vem se tornando comum a cada ano. “Nosso grupo visitou o Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida e aproveitou para prestigiar também o Santuário dedicado ao nosso primeiro 
santo brasileiro”, disse o Padre Edson Roberto Codato, da Paróquia de São Brás, Diocese de Bauru – SP. O 
sacerdote, que faz parte da Pastoral da Estrada, também ressaltou a importância da romaria para a evan-

gelização. “Nossa intenção é nos reunir neste local 
sagrado para que tenhamos a oportunidade de, por 
meio dos ensinamentos deixados por Frei Galvão, 
conhecer melhor Jesus Cristo”, concluiu.

Queridos devotos (as) de Frei Galvão, nosso primeiro Santo brasileiro.
Com a quarta-feira de Cinzas, que neste ano será no dia 10 de fevereiro, inicia-se a Quaresma, um tempo especial para 
Igreja e todo o povo católico. A quaresma é o tempo litúrgico de conversão que a Igreja nos oferece a fi m de nos preparar 
para a grande festa da Páscoa. É tempo de arrependimento dos nossos pecados e ocasião propícia para mudar algo em 

nós para sermos melhores e, assim, vivermos mais próximos de Cristo. Preparemo-nos, pois, 
para este importante momento para a vida da Igreja e de nossa vida de cristãos e aproveitemos 
a oportunidade para aprofundar nossa adesão a Jesus e nos tornarmos, cada vez mais, seus 
discípulos missionários, a exemplo de nosso querido São Frei Galvão.

Pe. Roberto Lourenço da Silva
Reitor do Santuário
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Em consequência de uma cirurgia de catarata realizada em um dos meus 
olhos, acabei contraindo um edema de mácula (visão central prejudicada). 
Após esse diagnóstico, procurei um especialista para tratar a doença. 
Naquela época, uma vizinha que visitou o Santuário Frei Galvão em 
Guaratinguetá, me falou sobre o Santo e as pílulas milagrosas. Como católico 

que sou e sempre muito devoto aos 
santos, fi z a novena e tomei as pílulas. 
Após a novena percebi uma melhora 
imediata em relação a doença. A partir 
desse momento, Frei Galvão passou 
a ter um signifi cado muito especial 
em minha vida. Hoje estou aqui no 
Santuário com minha esposa Maria 
Aparecida e minha neta Manuela para 
agradecer a São Frei Galvão.

Udson Pereira da Costa
Rio de Janeiro – RJ

TESTEMUNHOS DE FÉ

Juramento a Maria Santíssima
NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

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)

Muito especial
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Aos 27 anos de idade, no dia 9 de novembro de 1766, Frei Galvão decidiu consagrar-se a Virgem Maria, um ato de profundo 
amor e devoção a Mãe de Deus que foi assinado com o seu próprio sangue:

“Saibam todos quanto esta carta e cédula virem, como eu, Frei Antonio de Sant’Anna Galvão, me entrego por fi lho e perpetuo escravo da 
Virgem Santíssima, Minha Senhora, com doação livre, pura e perfeita de minha pessoa, para que de mim disponha conforme sua vontade, 
gosto e beneplácito, como verdadeira Mãe e Senhora minha [...]  E para que conste que esta minha determinação foi feita em meu perfeito 
juízo, faço esta cédula de minha própria letra e assinada com o sangue do meu peito”.

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.

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.

Doações:  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AG. 1208
OP. 003 – C/C 00001731-9 – Arquidiocese de Aparecida

CNPJ: 53.329.421/0001-27

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

Udson Pereira, sua esposa Maria Aparecida 
e sua neta Manuela


