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Queridos devotos (as) de 
Frei Galvão, nosso primeiro 
Santo brasileiro.
Ao iniciarmos um novo ano, sempre repletos 

de desejos e sonhos de uma vida melhor, 

precisamos entender que nossa vida só tem 

sentido na medida em que vivemos em sintonia 

com os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus 

Cristo. Nesse sentido, quero agradecer a todos 

os nossos irmãos que estiveram presentes nas 

atividades do nosso Santuário no ano de 2014, 

aqueles que caminharam conosco 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 2015, possamos continuar nossos trabalhos, 

cultivando nossos sonhos, e que as obras 

realizadas em nosso Santuário de Frei Galvão 

sejam o refl exo do amor e gratidão de nossos 

irmãos ao nosso amado Frei Galvão por tantas 

graças concedidas,  por meio de sua intercessão. 

Que Deus, pela intercessão de Santo Antonio de 

Sant’Anna Galvão, abençoe a todos os devotos!

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.

Santuário realiza Novena 
em preparação para a Festa
Neste mês de janeiro, começa a novena em preparação para a Festa de Santo Antônio 
de Sant’Anna Galvão, a ser celebrada no dia 25 de outubro. A novena acontece todo o dia 
25 de cada mês, sempre às 19h. “Durante esses nove meses que antecedem a festa nós 
nos reunimos em preparação para celebrarmos o grande dia do nosso querido santo bra-
sileiro. Sem dúvida, são momentos de muita graça, intimidade com Deus e também de 
amor ao nosso santo”, destacou o Reitor do Santuário, Padre Roberto Lourenço da Silva.
A expectativa de público para 2015, durante a novena e no dia da festa é de, aproximada-
mente, 60 mil pessoas. Este número é baseado na distribuição das pílulas de Frei Galvão 
que, a cada ano, aumenta signifi cativamente. 

Para mais informações e fotos sobre os eventos do Santuário, 
acesse o site www.santuariofreigalvao.com ou ligue para: (12) 3125-1444.
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Minha cunhada Leodete visitou 

o Santuário de Frei Galvão, em 

Guaratinguetá, no ano passado. Durante 

a visita ela ganhou as pílulas milagrosas 

do santo. Ao retornar para nossa cidade, 

me deu algumas pílulas de presente. 

Fiquei imensamente feliz porque, 

naquele período, estava passando por 

um problema muito sério. Tudo que 

eu fazia, em pouco tempo, não me 

lembrava de nada. Esta situação estava 

me fazendo sofrer muito. Comecei a 

fazer a novena em casa e tomei das 

pílulas de Frei Galvão. Logo que terminei 

a novena percebi que não tinha mais 

o problema e passei a me lembrar 

de todas as coisas. Já faz mais de um 

ano que fi quei curada e, na primeira 

oportunidade que tive, vim ao Santuário 

agradecer pessoalmente nosso querido 

Frei Galvão.

Conceição Afonsa de Jesus Oliveira
Monte Belo (MG)

No ano de 2012 recebi uma graça de Frei 
Galvão. Meu fi lho, que na época estava 
com 24 anos, chegou do serviço e começou 
a vomitar sangue.  Levamo-lo para o 
pronto-socorro e descobrimos que se 
tratava de uma tuberculose. A situação 
era tão grave a ponto dos médicos dizerem 
que não teria cura,  pois o pulmão estava 
todo furado. Três meses depois, mesmo 
em tratamento rigoroso, vim com meu 
fi lho ao Santuário em Guaratinguetá e 
nos ajoelhamos aos pés da imagem de 
Frei Galvão. Pedimos com muita fé que 
ele fosse curado dessa enfermidade. Na 
época, ainda faltavam mais três meses de 
tratamento e, para nossa surpresa, após a 
visita ao Santuário e depois de fazermos 
a novena e tomarmos as pílulas de Frei 
Galvão, meu fi lho fi cou totalmente curado.
Voltamos ao médico, mas ele não sabia 
explicar o que de fato aconteceu, pois meu 
fi lho estava curado completamente. Hoje, 
com 27 anos, meu fi lho leva uma vida 
normal e feliz. Agradeço muito a Jesus por 
essa graça e à Frei Galvão por sua poderosa 
intercessão.

Neide Cassiano da Silva de Miranda
Cascavel (PR)

TESTEMUNHOS DE FÉ
Salvando 
o amigo
Aos nove anos de idade, o menino 
Antônio brincava com um amigo na 
fazenda de seu pai, às margens do rio 
Paraíba do Sul, num local bem próximo 
de onde a imagem de Nossa Senhora
Aparecida havia sido encontrada poucos 
anos antes. Em meio às brincadeiras e 
todo entusiasmo típico da juventude, 
seu amigo acabou caindo no rio e 
começou a se afogar. Apavorado 
pelo perigo, o menino Frei Galvão 
não pensou duas vezes: mesmo sem 
saber nadar, caminhou sobre as águas 
para resgatar o amigo em apuros. Na 
ocasião, os funcionários da fazenda 
presenciaram, sem acreditar no que 
viam, o que pode ser considerado o 
primeiro milagre do futuro santo.

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

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.
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