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Prezados (as) leitores (as) 
do jornal O Santo

Santo Antonio de Sant’Anna Galvão,
homem da Paz e da Caridade

Ao iniciarmos um novo ano, sempre repletos de desejos e 
sonhos de uma vida melhor, precisamos entender que nos-
sa vida só tem sentido na medida em que vivemos em sin-
tonia com os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Nesse sentido, quero agradecer a todos os nossos irmãos 
Cristãos, que estiveram presentes nas atividades do nosso 
Santuário no ano de 2013, aqueles que caminharam conos-
co durante o ano e a todos que nos ajudaram nesta grande 
obra de evangelização, onde Frei Galvão intercede a Deus 
por todos nós. 

Que neste ano de 2014 possamos continuar nossos trabalhos, cultivando nossos sonhos e que as 
obras realizadas em nosso Santuário de Frei Galvão sejam o reflexo do amor e gratidão de nossos 
irmãos ao nosso amado Frei Galvão por tantas graças concedidas por meio de sua intercessão.
 
Nosso querido Frei Galvão foi um homem de paz e de caridade, viveu sua fé em Jesus Cristo por meio 
do serviço aos mais carentes e necessitados. Que seu exemplo nos ensine a sermos melhores a cada 
dia e que possamos vivenciar também essa santidade. 

Que Deus, pela intercessão de Santo Antonio de Sant’Anna Galvão, abençoe a todos os devotos!

Com o abraço e a minha bênção,

'

Pe. Roberto Lourenço da Silva
Reitor do Santuário

Cardeal Arcebispo de Aparecida
Dom Raymundo Damasceno Assis
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Expediente

Deus de amor, fonte de 
todas as Graças, dai-nos, 
por intercessão de Santo 
A ntônio de Sant’A nna 
Galvão, que ao tomarmos 
com fé e devoção estas 
pílulas e rezando – “San-
t íssima Trindade, Pai, 
Filho e Espírito Santo, eu 
Vos adoro, louvo e Vos dou 
graças pelos benefícios 
que me fizeste, por tudo 
que fez e sofreu Santo 
A ntônio de Sant’A nna 
Galvão, que aumenteis 
em mim a fé, a esperança 
e caridade” – Vos digneis 
conceder-me a Graça que 
ardentemente almejo... 
(pedir a graça desejada). 
Prometo-vos conhecer 
sempre mais o Evangelho, 
que Santo A ntônio de 
Sant’Anna Galvão viveu, 
cultivar a vida Eucarística 
e a devoção à Imaculada 
Virgem Maria.

Sa nto A ntôn io de 
Sant’Anna Galvão, rogai 
por nós ! Amém!

Ao longo da Novena, se 
deve 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 Frei Galvão
Horário das Missas e Novena

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

Novena:
Todos os dias: 
14h30

A Arquidiocese de Aparecida, por meio do seu Arcebispo, Dom Raymundo Damasceno 
Assis, informa que existem alguns sites relacionados a Frei Galvão que não são órgãos de 
comunicação oficial da Igreja, nem aprovados por esta. A rádio web oficial 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:

Editorial
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Santuário realiza Novena em preparação para a Festa

O Sa nt uá r io Frei Ga l vão 
realiza todo o dia 25 de cada 
mê s ,  à s  19 h ,  a  nov en a em 
preparação à Festa de Santo 
Antônio de Sant ‘Anna Galvão. 

Foto: Evandro Luiz Fialho

Da redação A festa acontecerá no dia 25 de 
outubro. 

A ex pectat iva de públ ico 
para 2014 na Novena e no dia da 
Festa é de, aproximadamente, 
60 mil pessoas nos dez dias 
de festa. Esses números são 
baseados na distribuição das 

pílulas de Frei Galvão que, a 
cada ano, aumenta significati-
vamente. 

“Durante esses nove meses 
que antecedem a festa nós nos 
reunimos em preparação para 
celebrarmos o grande dia do 
nosso querido santo brasileiro. 

Sem dúv ida, são momentos 
de mu ita g raça, i nt i m idade 
com Deus e também de amor 
ao nosso sa nto”, destacou o 
Reitor do Santuário, Pe. Roberto 
Lourenço da Silva.

A  n o v e n a  p r e p a r a t ó r i a 
começou no dia 25 de janeiro 

e vai até o mês de setembro. 
O Santuário Frei Galvão está 
localizado no bairro Jardim do 
Vale, em Guaratinguetá (SP). 
Mais informações e fotos sobre 
os eventos do Santuário no site 
www.santuariofreigalvao.com 
ou pelo telefone  (12) 3125-1444.

Festa de Frei Galvão em Guaratinguetá - SP
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Após a festa de Santo Antônio 
de Sant’Anna Galvão, ocorrida 
no mês de outubro de 2013, 
no Santuário Frei Galvão em 
Guaratinguetá (SP),  muitos 
romeiros passaram pelo templo 
dedicado ao santo para venerar e 
rezar diante da grande imagem. 

A imagem de 8 metros de 
altura, 2 metros e meio de 
diâmetro e 1.500 kg foi abençoada 
pelo Papa Francisco no dia 24 
de julho de 2013 no Seminário 
Missionário Bom Jesus,  em 
Aparecida, quando o Santo 
Padre esteve no Brasil para parti-
cipar da Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ), no Rio de Janeiro.

Em uma grande carreata, com 
aproximadamente 500 carros, 
a imagem foi levada para o 
Santuário dedicado ao santo no 
dia 25 de outubro. Data em que 
se comemora o dia de Santo 
Antônio de Sant’Anna Galvão.

O Bispo Auxiliar de Aparecida, 
Dom Darci José Nicioli, explica 
que o pedestal que foi construído 
para receber a grande imagem 
de Frei Galvão abençoada pelo 
Papa Francisco é provisório. “Já 
temos um pré-estudo de um 
monumento a Frei Galvão que 

Por Evandro Luiz Fialho

Devotos visitam 
Imagem de Frei
Galvão no Santuário

Foto: Divulgação

terá 13 metros de base e 15 
metros de altura, mais a estátua 
de 8 metros. Com isso, pratica-
mente, toda a cidade terá uma 
visão belíssima de nosso santo. 
Os romeiros terão acesso à 
imagem por escada ou elevador”, 
disse.

“O nosso maior objetivo 
neste Santuário é fazer com 
que o devoto sempre tenha 
um encontro verdadeiro com 
Jesus Cristo, que ele possa teste-
munhar e crescer mais em sua 
fé. Que o romeiro possa também 
aproveitar esses momentos para 
conhecer melhor nosso santo 
e para Tê-lo como exemplo e 
modelo em sua vida”, ressaltou o 
Reitor do Santuário, Pe. Roberto 
Lourenço da Silva.

O Santuário Frei Galvão iniciou 
uma campanha para arrecadar 
recursos para a construção de um 
grande monumento ou “horto de 
Frei Galvão”. Os devotos podem 
colaborar com esta obra por meio 
de doações nas seguintes contas: 

Banco Bradesco 
Agência 0415-4 
Conta 99.828-1

Banco Itaú 
Agencia 7983
Conta 03619-0 Imagem abençoada pelo Papa Francisco e levada para o Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá
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O governador do Estado de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, 
encaminhou projetos de lei à 
Assembleia Legislativa (ALESP), 
criando as estâncias turísticas 
de Gua rat i ng uetá, Brotas e 
Olímpia, atendendo a nt igos 
pleitos daquela s c idades e 

Por Evandro Luiz Fialho

Governador visita a cidade onde nasceu Frei Galvão

Fotos: Evandro Luiz Fialho

regiões, que passarão a ter direito 
a recursos para investimentos 
em turismo, o que aquecerá 
suas economias, gerando renda 
e mais empregos. Os deputados 
da ALESP já demonstraram total 
apoio à iniciativa, cujos projetos 
deverão ser aprovados em breve. 
Nos últimos quatro anos, as 67 
estâncias turísticas receberam 
investimentos da ordem de R$ 
1,3 bilhão.

Pe. Roberto Lourenço presenteia Governador com Imagem de Frei Galvão

O secretá r io de Tu r ismo, 
Cláudio Valverde, lembra que o 
fluxo turístico em Guaratinguetá, 
Brotas e Olímpia cresce a passos 
largos nos últimos anos por conta 
das atrações de cada uma destas 
cidades. Em Guaratinguetá o 
movimento cresceu a partir da 
canonização do Frei Antônio 
de Sant’A nna Galvão, nosso 
Frei Galvão, o primeiro santo 
brasileiro. 

A assinatura do Projeto de lei 
foi assinada pelo Governador 
Geraldo Alckmin no dia 3 de 
dezembro na Praça Condessa 
de Frontin (Praça da Estação), 
no centro de Guaratinguetá. Na 
ocasião, o Governador ganhou 
uma imagem de Frei Galvão, 
que foi abençoada pelo Reitor 
do Santuário Frei Galvão, Pe. 
Roberto Lourenço da Silva.

Gua r at i n g uet á ,  que já  é 

recon hecida como Estâ ncia 
Rel ig iosa, vem pleitea ndo o 
reconhecimento do governo 
p a u l i s t a  c o m o  E s t â n c i a 
Turíst ica, fator fundamental 
para que o município tenha 
condição de receber recursos 
do Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento de Estâncias 
(DADE), vinculado à Secretaria 
de Turismo do Estado de São 
Paulo.
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Aposentados posam para fotos em frente ao Santuário Frei Galvão

Fotos: Divulgação

Aposentados 
visitam Santuário 
em Guaratinguetá

Cerca de duzentos aposen-
tados participaram no dia 24 
de janeiro de uma romaria até 
a cidade de Guaratinguetá (SP) 
para visitar o Santuário Frei 
Galvão. O Templo, dedicado 
ao santo, vem recebendo um 
número bem significativo de 
fiéis, principalmente, depois que 
o local recebeu a grande estátua 
de Frei Galvão abençoada pelo 
Papa Francisco.

A excursão dos aposentados 
ao Vale do Paraíba já é tradicional 
e faz parte do calendário oficial 
do Sindicato dos Trabalhadores 
em Hotéis, Apart-Hotéis, Flats, 
Pensões, Hospedarias, Pousadas, 
Restaurantes, Churrascarias, 
Ca nt i nas, Pi zza r ias,  Ba res, 
L a n c h o n e t e s ,  S o r v e t e r i a s , 
Confeitarias, Docerias, Buffets, 

Da Redação Fast-Foods e Assemelhados 
d e  S ã o  P a u l o  e  R e g i ã o 
(SINTHORESP), por tratar-se de 
uma homenagem ao Dia Nacional 
dos Aposentados. 

“Preparar esse momento de 
lazer e reflexão é o mínimo que 
podemos fazer pelos nossos 
aposentados. Esta é a primeira 
vez que estamos neste Santuário 
e pretendemos voltar muitas 
vezes. Nosso grupo ficou muito 
feliz e entusiasmado com essa 
iniciativa”, disse Gilberto José 
da Si lva, v ice-presidente do 
SINTHORESP e responsável 
pelo Departamento Social e dos 
Aposentados. 

Estátua de Frei Galvão
A  i m a g e m  d e  8  m e t r o s 

de a lt u ra, 2 met ros e meio 
de d iâ met ro e 1. 500 kg foi 
abençoada pelo Papa Francisco 
no dia 24 de julho no Seminário 
M issioná r io Bom Jesus em 

Aparecida, quando o Santo Padre 
esteve no Brasil para participar 
da Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ), no Rio de Janeiro.

Em uma grande carreata, 
com aprox i mada mente 500 

carros, a imagem foi levada para 
o Santuário dedicado ao santo 
no dia 25 de outubro, data em 
que se comemora o dia de Santo 
Antônio de Sant’Anna Galvão.

No dia da festa, o Santuário 

recebeu, aproximadamente, 10 
mil pessoas. Em todo o mês de 
outubro o público estimado foi de 
60 mil romeiros. Esses números 
são baseados na distribuição das 
pílulas de Frei Galvão.
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Artigos e Opinião

“QUARESMA, TEMPO DE GRAÇA E 
RECONCILIAÇÃO”

A liturgia nos convida a renovar 
e a reavivar em nosso coração as 
disposições com que, durante a 
Vigília Pascal, pronunciaremos 
de novo as promessas do nosso 
batismo.

Contemplando a face de Jesus 
transfigurado, encontramos Nele 
a força para passar pelos sofri-
mentos e dificuldades da vida até 
o dia em que podemos vê-lo na 
glória do Pai, realização definitiva 
da aliança e das promessas.

Unidos a Jesus, que assume 
o caminho do deserto e ali é 
tentado, entramos com a Igreja na 
grande provação da Quaresma, 
com a intenção de optar sempre 
pela vontade do Pai, em todas as 
circunstâncias.

Assim, renovando os compro-
missos do nosso batismo na noite 
pascal, poderemos “passar” para 
a vida nova de Jesus – Senhor 
ressuscitado, para a glória do Pai, 
na unidade do Espírito.

A Igreja do Brasil, por meio 
da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), desen-
volve neste tempo de Quaresma 
a Campanha da Fraternidade 
(CF). Trata-se de um grande 
movimento de evangelização 
e de conscientização daqueles 
pe cados mais  gri tantes da 
sociedade brasileira, que nos 
impedem de celebrar a Páscoa do 
Senhor mais plenamente. 

Neste ano de 2014, a CF tem 
como tema “Fraternidade e 
Tráfico Humano” e o lema “É 
para a liberdade que Cristo nos 
libertou” (Gl 5,1). São muitas 
pessoas, como veremos, mas 
faz pouco tempo que passou a 
combater essa prática ignomi-
niosa (a prática que gera desonra, 
o que ofende gravemente), assim 
definida, recentemente, pelo Papa 
Francisco para a humanidade, 
com ações nos países e no mundo.

De fato, quem pratica tráfico 
de pessoas nega a honra da 
humanidade.  São cr ianças 
compradas e vendidas para 
famílias ricas, mulheres e homens 
iludidos com promessas e, em 
seguida, vendidos à prostituição 
ou submetidos a trabalhos 

realizados em condições iguais a 
escravidão. Mais terrível ainda é 
a situação das pessoas vendidas 
para serem usadas no comércio 
de órgãos. 

A liberdade nos foi doada na 
cruz de Cristo. O tráfico humano 
é o cerceamento da liberdade 
e o desprezo da dignidade dos 
filhos e filhas de Deus. Todos os 
laços, amarras que impedem a 

Foto:  Divulgação

liberdade desfiguram o homem 
e a mulher criados à “imagem 
e semelhança de Deus” (rf.Gn. 
1,26). O tráfico humano é um dos 
modos atuais da escravidão.

Quaresma, tempo de graça e 
reconciliação que nos prepara para 
a comemoração anual do mistério 
pascal de Jesus Cristo. A exigência 
prática para a vida do discípulo e de 
toda comunidade cristã é a rejeição 

da hipocrisia, como se verá nas 
considerações das práticas tradi-
cionais de piedade (jejum, esmola 
e oração), aspectos importante da 
vida religiosa no tempo de Jesus. 
O jejum, a caridade fraterna e a 
oração são a expressão do desejo 
de uma verdadeira conversão; 
a conversão não é tarefa de um 
tempo, mas, empenho de toda a 
vida.

Pe. Carlos Roberto
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Contribua
com esta obra de evangelização

Contas para doação:
Banco Bradesco – Agência 0415-4 / Conta Corrente 99.828-1
Banco Itaú – Agência 7983 / Conta Corrente 03619-0
Favorecido: Arquidiocese de Aparecida | CNPJ: 53.329.421 / 0029 – 28

Ajude!
Testemunho de Fé

Guiomar e seu esposo Geraldo Alves

Foto: Divulgação

Há dois anos fiz um exame 
de rotina e meu médico me 

pediu que fizesse um exame de 
biópsia da próstata, mas, naquela 
época não quis fazer com receio 
de que pudesse ser diagnosticada 
alguma doença grave.  Na verdade, 
eu estava com medo.

Nesta época eu morava em 
São José dos Campos - SP. Em 
uma visita à cidade de Lorena - 
SP, conheci minha atual esposa, 
Guiomar de Souza. Foi amor à 
primeira vista. Começamos a 
namorar e logo nos casamos.

Vivemos muito bem durante 
algum tempo até o momento em 
que comecei a sentir sintomas 
de alguma doença. Marquei 
consulta com um médico que 
me pediu para que fizesse os 
mesmos exames e, desta vez, eu 

fiz. Infelizmente, fui diagnosticado 
com câncer de próstata.

Após o diagnóstico, comecei a 
me sentir muito mal. Não conseguia 
me alimentar, estava emagrecendo 
muito, não dormia e sentia dor 
em todo o corpo. O médico me 
disse que era necessário passar 
por sessões de quimioterapia.  O 
tratamento poderia demorar alguns 
meses ou até um ano para fazer o 
efeito esperado.

Passei por momentos muito 
difíceis, mas, graças a Deus, eu não 
estava sozinho. Afinal, minha mulher 
é muito prestativa e amorosa, além 
de ser uma pessoa muito religiosa. No 
ano passado, ela ganhou as pílulas 
de Frei Galvão e resolveu fazer a 
novena em minha intenção e me 
deu as pílulas para tomar.

Após a novena, fiz a segunda 

sessão de quimioterapia e para a 
minha surpresa e de meu médico, 
o resultado do tratamento foi 
muito além do esperado. Os 
sintomas desapareceram comple-
tamente e sinto-me muito bem.

 Hoje, sou um grande devoto 
deste querido Santo e propagador 
de suas bênçãos. Quando vou para 
Porto Alegre, por exemplo, sempre 
levo comigo algumas pílulas. Que 
São Frei Galvão possa abençoar 
muito mais pessoas que precisam 
de sua poderosa intercessão. 
Amém!

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

Geraldo Alves de Abreu
Lorena / SP


