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Todo o dia 25 de cada mês, 
às 19h, o Santuário Frei Galvão 
realiza a novena em preparação 
para a Festa do 1º Santo brasi-
leiro, que acontecerá no dia 25 
de outubro deste ano.

Santuário realiza Novena e se
prepara para a Festa de Frei Galvão

Dom Darci celebra Missa no 
Santuário Frei Galvão

23 de Dezembro: Data especial 
para os devotos de Frei Galvão

Doação dos devotos garante a 
realização das obras

P rog r a ma C one x ão Jovem 
conquista grande audiência

A Quaresma é um tempo de 
muitas celebrações
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Editorial
Prezados (as) leitores (as) 
do jornal O Santo

Muitas pessoas aproveitam o mês de janeiro 
para um merecido descanso. Tempo de la-
zer, encontros, viagens, en� m, um período 

para que possamos  “esfriar a cabeça”, e  recarregar 
as energias para um novo ano que se inicia. É tam-
bém um tempo propício para uma re� exão de nossas 
atitudes em relação a si mesmo e ao próximo. É im-
portante que sempre façamos esta pergunta: onde es-
tou errando? O que posso fazer para melhorar e para 
crescer como ser humano? É importante ter humil-
dade para reconhecer nossas falhas, aprender com 
nossos erros e sofrimentos e estar sempre abertos a 
novas possibilidades e conhecimentos. 

  
En� m, existe um tempo para cada coisa. Para a Igreja e todo o povo católico, inicia-se na 

quarta-feira de Cinzas, um tempo especial: a Quaresma -  tempo de conversão. 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  signi� ca mudança de mentalidade, 
da maneira de pensar, de julgar e também de agir. Para nós cristãos, o espelho que temos que 
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.

Ao mesmo tempo, em todo o Brasil, na quarta-feira de Cinzas, é lançada a Campanha da 
Fraternidade, que este ano terá como tema: “Fraternidade e Juventude” e  lema: “Eis-me aqui, 
envia-me!” (Is 6,8).  O objetivo geral desta Campanha é: “Acolher os jovens no contexto de 
mudança de época, propiciando caminhos para seu protagonismo no seguimento de Jesus 
Cristo, na vivência eclesial e na construção de uma sociedade fraterna fundamentada na cul-
tura da vida, da justiça e da paz”. 

Preparemo-nos, pois, para estes importantes momentos para a vida da Igreja e de nossa 
vida de cristão e  aproveitemos a oportunidade para aprofundar nossa adesão  a Jesus Cristo 
e nos tornarmos, cada vez mais, seus discípulos missionários, a exemplo de São Frei Galvão. 

Dom Raymundo Cardeal Damasceno Assis 
Arcebispo de Aparecida, SP

2013
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Expediente
Deus de amor, fonte de todas 

as luzes, que cumulastes de 
bênção o vosso Servo Santo 
Antônio de Sant’ana Galvão, 
nós Vos adoramos e Vos 
agradecemos porque fizestes 
marav i l has.  Ele,  Sen hor, 
por vossa inspiração, criou 
para o vosso povo sofrido, 
aquelas pí lu las ,  si na l  da 
Vossa compaixão para com 
os enfermos, sinal seguro da 
mediação da Virgem Maria 
Imaculada. Alcançai- nos, pela 
intercessão de Santo Antônio 
de Sant’ana Galvão, que nós, 
ao tomarmos com fé e devoção 
estas pílulas, consigamos a 
graça desejada (fazendo um 
momento de silêncio, peça a 
graça que deseja alcançar por 
intercessão de Frei Galvão): 
“Depois do parto, ó Virgem, 
permanecestes intacta: Mãe 
de Deus, intercedei por nós!” e 
procuremos conhecer, sempre 
mais, o Evangelho que ele viveu 
cultivando a vida Eucarística 
com amor. Santo Antônio de 
Sant’ana Galvão, junto a Maria, 
mãe de Deus, rogai por nós, 
para que Jesus nos obtenha do 
Pai a vida plena no amor do 
Espírito Santo. Amém! (rezar 
um Pai Nosso, uma Ave Maria 
e um Glória ao Pai). 

Ao longo da Novena, deve- 
se tomar três Pílulas de Frei 
Galvão: uma no primeiro dia, 
outra no quinto e a última no 
nono dia.

Novena de
Frei Galvão

O Santo
O Jornal do Santuário Frei Galvão

Santuário de Frei Galvão
Horário das Missas e Novena

Missa:
De segunda à sexta-feira: 
15h
Sábado: 10h e 15h
Domingo: 6h, 9h30, 15h e 19h

Novena:
De segunda à sexta-feira:
14h30
Sábado: 9h30 e 14h30
Domingo: 14h30

A Arquidiocese de Aparecida, por meio do seu Arcebispo, Dom Raymundo Damasceno 
Assis, informa que existem alguns sites relacionados a São Frei Galvão que não são 
órgãos de comunicação ofi cial da Igreja, nem aprovados por esta. A rádio web ofi cial da 
Arquidiocese de Aparecida é a www.radiofreigalvao.com, que também pode ser acessada 
pelos sites www.arquidioceseaparecida.org.br e www.santuariofreigalvao.com

Comunicado:
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Dom Darci José Nicioli 
nasceu no dia 01/05/1959. É 
natural de Jacutinga, MG. 
Foi ordenado sacerdote 
no dia 08/03/1986, na 
Igreja-matriz de Santo 
Antonio, em Jacutinga, 
MG .  É  me s t r a do  e m 
Teologia pelo Pontifício 
Ateneo Santo Anselmo, 
em Roma. Desempenhou 
diversos cargos, entre 
os quais, destacam-se: 
Superior da Casa Geral dos 
Missionários Redentoristas 
em Roma (2005-2008); 
Administrador-ecônomo 
do Santuário Nacional 
(1997-2005); Superior da 
Comunidade Religiosa 
de Campinas (1995-1996); 
Professor de Teologia na 
Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas 
(19 9 0) ;  P r ofe s s or  d e 
Teolog ia do Inst it uto 
Teológico de São Paulo 
-  Itesp (1989);  Reitor 
do Instituto Filosófico 
Redentorista de Campinas 
(1988-1996). 

Biografia

O Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
de Aparecida (SP), Dom Darci José 
Nicioli, celebrou no dia 13 de janeiro, 
às 9h, a Santa Missa no Santuário Frei 
Galvão. A celebração contou com a 
presença do Reitor do Santuário, Pe. 
Roberto Lourenço da Silva.

“O Santuário Frei Galvão é 
um ponto de referência na nossa 
Arquidiocese e que já começa a 
atrair tantos romeiros, graças a 
Deus. Tivemos a graça de Frei Galvão 
ter nascido nesta terra abençoada, 
onde também foi encontrada Nossa 
Senhora Aparecida e onde passou 
Madre Paulina. A nossa vinda aqui é 
para se santificar e ser instrumento de 
santificação também para esse povo”, 

Todo o dia 25 de cada 
mês, às 19h, o Santuário 
Frei Galvão realiza a novena 
em preparação para a Festa 
do 1º Santo brasileiro, que 
acontecerá no d ia 25 de 
outubro deste ano.

 “Durante esses nove meses 
que antecedem a festa nós 
nos reunimos em preparação 
para celebrarmos o grande 
dia do nosso querido Santo 
brasileiro. Sem dúvida, são 
momentos de muita graça, 
i nt i m id ade c om Deu s  e 
também de amor ao nosso 
Santo”, destacou o Reitor do 
Santuário, Padre Roberto 
Lourenço da Silva. 

A expectativa de público 
para 2013, durante Novena e 
Festa, é de aproximadamente 
cem mil pessoas nos dez 
dias de festa. Esses dados são 
baseados na distribuição das 
pílulas de Frei Galvão que 
vem aumentando a cada ano.

destacou Dom Darci. 
No dia 14 de novembro do 

ano passado, o Papa Bento XVI 
nomeou o Pe. Darci José Nicioli, 
CSsR (Congregação do Santíssimo 
Redentor), como Bispo Auxiliar 
para a Arquidiocese de Aparecida. 
Ele era, até então, vigário-provincial 
da Província Redentorista de São 
Paulo e Superior Reitor do Santuário 
Na c i on a l  d e  No s s a  S e n hor a 
Aparecida.

A nomeação atende ao pedido 
do Cardeal Arcebispo de Aparecida, 
Dom Raymundo Damasceno Assis, 
para satisfazer melhor as necessi-
dades pastorais da Arquidiocese. “Ser 
Bispo é decorrência de tudo aquilo 
que fui assumindo ao longo da minha 
vida. O episcopado é a plenitude 

do sacerdócio. O grande desafio é 
ser digno desta vocação que Deus 
nos chamou, por meio de uma vida 
santa e dedicada ao povo de Deus”, 
declarou Dom Darci.

“Para nós, é motivo de muita 
satisfação receber Dom Darci José 
Nicioli como nosso Bispo Auxiliar. 
Estamos em oração, agradecendo a 
Deus por essa nova jornada em prol 
da nossa Arquidiocese”, declarou o 
Reitor do Santuário Frei Galvão, Pe. 
Roberto Lourenço da Silva.

Dom Darci foi ordenado no dia 
3 de fevereiro, às 18h, no Santuário 
Na c iona l  de  No s s a  S en hor a 
Aparecida. A Eucaristia de Sagração 
Episcopal teve como consagrante 
o Cardeal Arcebispo de Aparecida 
Dom Raymundo Damasceno Assis 
e co-consagrantes Dom Pedro 
Fré, Bispo Emérito de Barretos e 
Dom Cláudio Hummes, Cardeal 
Arcebispo Emérito de São Paulo. 

Por Evandro Luiz Fialho

Dom Darci José Nicioli e Reitor Pe. Roberto Lourenço da Silva

Dom Darci celebra Missa no Santuário
Fotos: Evandro Luiz Fialho  

Santuário realiza 
Novena em prepa-
ração para a Festa 
de Frei Galvão

Fotos: Evandro Luiz Fialho  



Página 4 • O santo

Conhecido como “o homem 
da paz e da caridade”, Antônio de 
Sant’Anna Galvão nasceu no ano 
de 1739, na cidade de Guaratinguetá 
- SP. 

Filho de Antônio Galvão, natural 
da cidade de Faro em Portugal, e de 
Isabel Leite de Barros, natural da 
cidade de Pindamonhangaba, em 
São Paulo. O ambiente familiar era 
profundamente religioso. Antônio 
viveu com seus irmãos numa casa 
grande e rica, pois seus pais gozavam 
de prestígio social e inf luência 
política. 

O pai, querendo proporcionar 
uma formação humana e cultural, 
segundo suas possibilidades econô-
micas, mandou Antônio, com a 
idade de 13 anos, à Bahia, a fim de 
estudar no seminário dos padres 
jesuítas. 

Cheio do espírito da caridade, 
não media sacrifícios para aliviar 
os sofrimentos alheios. Por isso o 
povo a ele recorria em suas neces-
sidades. A caridade de Frei Galvão 
brilhou, sobretudo, como fundador 
do mosteiro da Luz, pelo carinho 
com que formou as religiosas e pelo 
que deixou nos estatutos do então 
Recolhimento da Luz. São páginas 

Da redação Da redação

Jovens da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Aparecida

23 de Dezembro: Data especial 
para os devotos de Frei Galvão

Jovens se encontram no 
Santuário Frei Galvão

que tratam da espiritualidade, em 
particular, da caridade, de como 
deve ser vivida a vida religiosa e 
tratadas as pessoas de dentro e de 
fora do “recolhimento”. 

À s  10 hor a s  do d ia  23 de 
dezembro de 1822, no Mosteiro da 
Luz de São Paulo, havendo recebido 
todos os sacramentos, adormeceu 
santamente no Senhor, contando 
com seus quase 84 anos de idade. Foi 
sepultado na Capela-Mor da Igreja 
do Mosteiro da Luz, e sua sepultura 
ainda hoje continua sendo visitada 
pelos fiéis. 

Os jovens da RCC, Renovação 
C a r i s m á t i c a  C a t ó l i c a  d a 
A rqu id iocese de Apa recida , 
estiveram reunidos no Santuário 
Frei Galvão de Guaratinguetá – SP 
no dia 28 de dezembro. 

Em sua segunda edição, a “Noite 
de Celebração 2012” contou com 
cantores da região ministrando 
música e oração para a juventude. 
“Esse evento teve a intenção de 
celebrar a unidade dos membros 
da RCC e também agradecer a 

Deus por tudo o que foi vivido em 
2012, e pedindo por 2013”, disse o 
organizador do evento Diego Sávio.

Muitos jovens que participam 
dos eventos promovidos pelo 
Santuário Frei Galvão também 
estarão presentes na Jornada 
Mundial da Juventude – JMJ Rio 
2013, evento que contará com a 
presença do Papa e que reunirá 
católicos na cidade do Rio de 
Janeiro entre os dias 23 e 28 de julho 
deste ano. Santo Antonio de Sant’ 
Anna Galvão é um dos Patronos da 
JMJ Rio 2013.

Fotos: Evandro Luiz Fialho  

Fotos: Evandro Luiz Fialho  

O dia 25 de outubro, dia oficial do 
santo, foi estabelecido na Liturgia, 
pelo saudoso Papa João Paulo II, 
na ocasião da beatificação de Frei 
Galvão, em 1998, em Roma. Com 
a canonização do primeiro santo 
que nasceu, viveu e morreu no 
Brasil, a 11 de maio de 2007, o Papa 
Bento XVI manteve a data de 25 de 
outubro.

Durante todo o ano, devotos de 
Frei Galvão visitam a cidade onde 
nasceu e viveu o 1° Santo brasileiro 
e onde foi construído o 1° Santuário 
dedicado a Frei Galvão.
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A c ada  a no, o nú mero de 
romeiros vindos dos mais diversos 
lugares do Brasil que visitam o 
S a n t u á r i o  F r e i  G a l v ã o  e m 
Guaratinguetá - SP vem crescendo e 
para que os devotos sejam acolhidos 
adequadamente várias obras são 
necessárias realizar.

Vários passos foram dados. O 
investimento de R$ 150 mil possi-
bilitou o término dos banheiros 
masculino, feminino e de porta-
dores de necessidades especiais com 
instalações hidráulica e elétrica, 
acabamento e pintura. Além dos 18 
lavatórios, 30 vasos sanitários e nove 
mictórios foram colocados, tudo 
sob a supervisão do engenheiro civil 
Justo Antônio dos Santos. 

Em 2012, a lanchonete que 

N o  d i a  5  d e  f e v e r e i r o ,  o 
Santuário Arquidiocesano de Santo 
Antônio de Sant’Anna Galvão em 
Guaratinguetá recebeu a visita da 
Casa São Francisco de Idosos da 
cidade de Taubaté, interior de São 
Paulo.

Os idosos e toda a equipe da 
Entidade que os acompanhavam 
foram acolhidos no Santuário pelas 
Pastorais da Saúde e da Oração. 
Eles participaram de um delicioso 
almoço preparado por uma equipe 
do Santuário.

No interior da Igreja todos 
tiveram a oportunidade de conhecer 
um pouco mais da história de São 
Frei Galvão. Eles participaram da 
novena perpétua às 14h30 e também 
da Santa Missa às 15h.

Segundo a Assistente Social da 
Entidade, Selma Aparecida da Silva, 
este é o 4° ano consecutivo que a 
Entidade promove esse passeio aos 
idosos. “Esse programa já faz parte 

Por Evandro Luiz Fialho

Da redação

Obras realizadas no Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Sant’Anna Galvão

Santuário investe em infraestrutura para receber os romeiros

Casa São Francisco de Taubaté-SP visita Santuário

Doação dos devotos garante a realização das obras
Fotos:  Divulgação

Fotos:  Divulgação

antes estava localizada no pátio 
do estacionamento foi transferida 
para outra localidade, oferecendo 
mais conforto para o romeiro. Essa 
mudança foi necessária também 
para que o estacionamento fosse 
ampliado, melhorando assim, o 
acesso para carros e ônibus.

Neste ano, o Santuário criou 
uma loja, na área externa da Igreja, 
onde os romeiros podem adquirir 
imagens de Frei Galvão, de Nossa 
Senhora Aparecida e outras, e 
também o “kit da Fé”, contendo 
uma pequena imagem de Frei 
Galvão, água, óleo e livro da novena 
que os devotos podem utilizar para 
rezar em casa e acompanhar ao 
vivo pela rádio web do Santuário. 
A loja oferecerá também várias 
lembranças exclusivas do Santuário.

Segundo o reitor do Santuário, 

Pe. Roberto Lourenço da Silva, 
algumas mudanças são necessárias 
e importantes para a melhoria no 

atendimento ao romeiro. “Nossa 
vontade é que todos os romeiros 
que visitam este Santuário sejam 

bem acolhidos. Essas obras só são 
possíveis graças a colaboração dos 
devotos de São Frei Galvão”, disse.

do nosso roteiro religioso anual. 
Nossos idosos têm uma vontade 
de viver muito acentuada e ficam 

muito felizes quando promovemos 
passeios como esse. Proporcionar 
essa felicidade a eles é também uma 

alegria muito grande para nós”, 
disse.

Mais informações no Santuário 

Frei Galvão pelo telefone (12) 
3125-1444, ou pelo site: www.
santuariofreigalvao.com

Idosos da Casa São Francisco da cidade de Taubaté, demonstram alegria durante visita ao Santuário Frei Galvão   
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No  ar, pela  Rádio Web Frei 
Galvão, há um ano e cinco meses, 
o Prog ra ma C onex ão Jovem, 
apresentado de forma descontraída 
e animada pelo Padre Diocesano 
André Gustavo de Souza e pelo 
seminarista Luiz Fernando Miguel, 
vem conquistando mais audiência a 
cada dia. A redação do Jornal O Santo 
conversou com os apresentadores 
para saber o segredo de tanto sucesso.

Jornal O Santo – Padre André, 
como surgiu a ideia do programa?

Padre André -  O projeto foi 
sendo amadurecido pelo Seminário 
Missionário Bom Jesus, formadores 
e seminaristas junto de nosso Diretor 
de Programação Evandro Luiz Fialho 
que, com muito carinho e incentivo, 
nos ofereceu um espaço na Rádio Frei 
Galvão para fazermos um programa 
ao vivo. Após muitos diálogos e 
discernimento resolvemos dar os 
primeiros passos na estruturação 
de um programa voltado à evange-
lização da Juventude, um espaço de 
formação e também de animação 
vocacional. Assim nasceu o Conexão 

Por Evandro Luiz Fialho

Programa Conexão Jovem da Rádio 
Frei Galvão conquista grande audiência
Muitos jovens de vários lugares do Brasil e do exterior participam do programa

Jovem, em setembro de 2011. 
O Santo - Como é o programa e 

qual objetivo? 
Padre André – Esse é um programa 

voltado para a Evangelização da 
Juventude e bastante interativo, 
apresentado por mim e pelo semina-
rista Luiz Fernando que também 
produz com muito cuidado e capricho 

cada programa, e aí nós interagimos 
com muitos jovens conectados em 
nossa página Conexão Jovem, no 
Facebook, sobre temas atuais da vida 
cristã, de nossa Igreja, com formação, 
informação, catequese, mensagem do 
Papa, bate-papo, músicas e oração. 
Algumas vezes levamos convidados 
para falar sobre o tema do dia, jovens 

para divulgar seus trabalhos de 
evangelização. 

O Santo - O programa é voltado 
somente para a juventude ou pessoas 
de todas as idades podem participar?

Padre André – O programa é 
voltado para a juventude de alma e de 
coração. Embora vise a evangelização 
da juventude, todo povo de Deus 
pode participar, interagir, colaborar 
conosco nesta missão.

O Santo –  Seminarista Luiz 
Fernando, qual sua participação no 
programa? 

Seminarista Luiz Fernando - A 
Minha participação acontece efeti-
vamente antes, durante e depois do 
programa de cada semana. Antes, 
no sentido de produzir, isto é, montar 
a pauta do programa, entrar em 
contato com os convidados que parti-
ciparão (caso tenha) e preparar todo 
o conteúdo, a temática e tudo que vai 
acontecer no programa. Durante o 
programa eu atuo juntamente com o 
Pe. André na apresentação e também 
no contato direto com os ouvintes do 
programa, mandando abraços, lendo 
os recados, mensagens e “alôs” que 
os ouvintes nos mandam, seria uma 

espécie de “correspondente on-lline” 
do programa! (risos) E também atuo 
fazendo os quadros do programa, 
divididos nos quatro blocos do 
mesmo. Depois do programa eu 
fico sempre atento nas redes sociais, 
especialmente pela nossa fan Page 
no facebook, para colher opiniões 
dos ouvintes sobre os programas já 
realizados e também sugestões para 
os próximos programas.

O Santo - Você acredita que esse 
trabalho de comunicação contribui 
de certa forma, em sua formação no 
seminário? 

Luiz Fernando - Sinto-me honrado 
em poder fazer parte da família Rádio 
Frei Galvão e Conexão Jovem que 
muito auxiliam no meu processo 
formativo. Como já disse anterior-
mente, nós temos esse magnífico 
meio em nossas mãos e devemos 
saber utilizá-lo em prol do Reino 
de Deus.Esse trabalho na área de 
comunicação tem me ajudado muito 
a estar ainda mais consciente de que 
é Deus quem realiza a obra por meio 
de nós, que somos servidores e propa-
gadores do Evangelho. É uma grande 
alegria poder estar todas as semanas 
ao vivo pela Rádio Frei Galvão, 
levando sempre essa mensagem de 
carinho, amor e ânimo para toda a 
juventude. 

Programa - O Conexão Jovem 
é apresentado pela Rádio Web Frei 
Galvão ao vivo todas as sextas-
-feiras das 16h às 17h, com reprise 
aos sábados e domingos no mesmo 
horário. Para ouvir basta acessar 
www.radiofreigalvao.com

Padre André Gustavo, Evandro Luiz e Seminarista Luiz Fernando

Fotos: Divulgação
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Certa vez, Frei Galvão rezava 
a  S a nt a  M i s s a  n o  C onve nt o 
Franciscano em São Paulo, quando 
pediu ajuda aos confrades para 
interromper a celebração e perma-
neceu 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 

O dom da Bilocação
utilizado para enxugar o suor da 
testa do doente.

O  m o r i b u n d o  q u e r i a  s e 
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. (veja foto). 
Dom que, para Frei Galvão, foi de 
fundamental importância na missão 
de levar a Boa Nova de Jesus Cristo 
aos brasileiros.

Nos Passos de Frei Galvão

Palavra do Reitor
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VIVER NOSSO DISCIPULADO NESTE TEMPO É 
AMADURECER NOSSA FÉ EM JESUS CRISTO

Paz e Bem a todos os devotos e 
romeiros que visitam este Santuário 
dedicado a Frei Galvão. Estamos 
vivendo o tempo da Quaresma que, 
para nós cristãos, se apresenta como 
um grande retiro Espiritual, em que 

Pe. Roberto Lourenço da Silva
Reitor do Santuário Arq. de Santo 
Antônio de Sant’Anna Galvão

por 40 dias o Povo de Deus refaz a 
experiência de Israel, amadurecendo 
40 anos no deserto antes de chegar à 
Terra Prometida, e de Jesus, vivendo 
um tempo intenso antes de assumir 
sua missão, de começar o seu minis-
tério.

A Quaresma é um tempo de 
muitas celebrações nas quais vamos 
recebendo a energia e a força pascal 
do ressuscitado, e tem a dimensão 
de reconciliação e de retomada da 

Aliança de Deus, que foi rompida 
pelo nosso pecado e negligência. A 
celebração da Quarta-feira de Cinzas 
abre esse tempo de preparação pascal, 
marcando-nos para a conversão e a 
fé no Evangelho, sendo convidados 
à oração, ao jejum e à esmola (cf. Mt 
6,1-18).

Obedientes à Palavra do Senhor, 
de buscar primeiro o Reino de Deus 
e sua Justiça (cf. Mt 6,13), procuremos 
seguir o conselho do profeta de 

praticar o jejum verdadeiro: “desatar 
os laços da maldade, desamarrar as 
correias do jugo, dar liberdade aos 
que estavam curvados (...)” (cf. Is 
58,6-7).

Por isso, a Igreja no Brasil vive 
esta dimensão comunitária da 
quaresma através da Campanha 
da Fraternidade, que se torna, não 
apenas uma atividade de solida-
riedade, mas um dos elementos 
quaresmais fundamentais que nos 

ajudam na preparação pascal. A CF 
2013 tem como tema “Fraternidade 
e Juventude” e lema “Eis-me aqui. 
Envia-me.” (cf. Is 6,8). Viver nosso 
discipulado neste tempo é amadu-
recer nossa Fé em Jesus Cristo.

Enfi m, peço a intercessão de Santo 
Antônio de Sant’Anna Galvão, a 
todos os devotos e romeiros.

Com minha bênção
Pe. Roberto 

Lourenço da Silva

Ilustração: Luiz Eduardo Novaes
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Contribua
com esta obra de evangelização

Testemunho de Fé
É com grande alegria que compar-

tilho este milagre que recebi de 
Deus, por meio de muita oração e 
pela intercessão de meu querido e 
amado São Frei Galvão.

Sou casada há cinco anos e desde 
o segundo ano de casada, eu e meu 
marido Lacir, queríamos a graça de 
ter um fi lho, mas isso não acontecia. 
Então, pedimos para que São Frei 
Galvão intercedesse por nós.

No dia 15 de março de 2012 
tive que passar por uma delicada 
cirurgia e naquele momento de 
tristeza recebi uma notícia maravi-
lhosa, descobri que estava grávida. 
Naquele momento fi quei sem saber 
o que fazer porque estava muito 
angustiada por causa do problema 
de saúde que me levou para a mesa 

de operação.
Após a cirurgia e da descoberta 

de minha gravidez, comecei a rezar 
a novena de Frei Galvão todos os dias 
e a tomar as pílulas. Para a honra 
e glória de Deus e por intercessão 
de nosso querido Santo, meu fi lho 
Pedro Antônio nasceu lindo e forte 
no dia 4 de dezembro de 2012. O 
nome foi escolhido em homenagem 
a São Pedro, referindo-se à fortaleza 
do Apóstolo de Jesus e, Antônio, de 
Santo Antônio de Sant’Anna Galvão. 

Tenho absoluta certeza de que 
São Frei Galvão nos protegeu o 
tempo todo. Acredito que a fé é um 
salto no escuro, ou a gente crê ou 
não. Após um tempo de muito sofri-
mento, Deus, médico dos médicos, 
nos mostrou sua misericórdia e seu 

amor por intercessão de Frei Galvão.
O milagre aconteceu, o sonho se 

realizou para a felicidade do casal. 
Por mérito, honra e glória a Jesus 
Cristo, Pedro Antônio chegou.  

“Eu dou o meu testemunho
e tenho orgulho de
contribuir com esta obra de
evangelização.”

Elaine C V da S Santos
Guaratinguetá / SP

No dia 24 de dezembro, 
às 20h, o casal participou 
da Celebração Eucarística 
de Natal representando a 
Sagrada Família. O filho, 
Pedro Antônio, representou 
o menino Jesus. Na ocasião, 

o reitor do Santuário, Pe. 
Roberto Lourenço da Silva 
fez uma referência sobre toda 

a situação vivida pelo casal e 
o milagre recebido por inter-
cessão a São Frei Galvão.

O santo
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Ajude!

Pedro Antônio e Elaine Cristina Vital da Silva Santos

Fotos: Evandro Luiz Fialho  


