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Queridos devotos (as) de Frei Galvão, nosso primeiro Santo brasileiro.
Com o novo ano que se inicia, mais um capítulo de sua vida começa a ser escrito e Deus lhe presenteará com mais 365 
páginas em branco de história para você preencher, afi nal, nossa vida só tem sentido na medida em que a vivemos em 
sintonia com os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aproveitar este começo de ano para agradecer a todos 

os nossos irmãos que estiveram conosco nas atividades e eventos realizados neste Santuário no ano 
de 2015 e que nos ajudaram nesta grande obra de evangelização. Que possamos continuar nossos 
trabalhos, cultivando nossos sonhos! Que as obras realizadas neste Santuário sejam o refl exo do amor 
e gratidão 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 vocês!

Pe. Roberto Lourenço da Silva
Reitor do Santuário

Cardeal Arcebispo 
de Aparecida fala 
sobre as obras 
de ampliação do 
Santuário

Neste ano de 2016 o Santuá-
rio Frei Galvão terá um grande 
desafi o:  colocar em prática o 
projeto de ampliação de seu 
atual Santuário. Para o Cardeal 
Arcebispo de Aparecida, Dom 
Raymundo Damasceno Assis, 
a doação do terreno para a Arquidiocese parece ter chegado a bom termo após vários 
anos de tratativas do Arcebispo com o poder Executivo e Legislativo, a Família Byngton 
e a Promotoria de Guaratinguetá. “A Arquidiocese tem se reunido com uma Comissão 
convidada pelo Arcebispo para elaborar o projeto de ampliação do Santuário para me-

lhor acolher e atender os devotos de Frei Galvão. O projeto prevê primeiro, o cuidado com o meio ambiente, a criação de um bosque 
do qual fará parte a edifi cação do monumento ao Frei Galvão. É um serviço que o Santuário quer oferecer ao povo de Guaratinguetá”, 
disse o Cardeal. “Após o bosque e o monumento ao Frei Galvão, virão as outras dependências do Santuário. Contamos com a genero-
sidade de todos os devotos deste grande Santo, apóstolo da caridade e da paz”, concluiu Dom Damasceno.
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Acompanhe 
as principais 
celebrações 

do Santuário 
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Galvão
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aplicativo grátis
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Sempre tive o sonho de ser mãe e 
pedia para Frei Galvão interceder a 
Deus por mim. Após algum tempo 
meu sonho se realizou. Durante 
toda minha gravidez tomei as pílulas 
de Frei Galvão e fazia a oração 
consagrando meu fi lho a ele. 
Assim que o Gregório nasceu, 
prometi trazê-lo ao Santuário no 
dia dedicado a Frei Galvão (25 de 
outubro) e apresentá-lo ao nosso 
querido santo! Agradeço a Deus e 
a São Frei Galvão o milagre da vida 
que se manifesta através de meu 
lindo fi lho.

Amanda Maria de Almeida
Guaratinguetá – SP

TESTEMUNHOS DE FÉ

Expulsão de São Paulo
NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Convide outras pessoas para serem também Missionários de Frei Galvão. 
Ligue (12) 3125-1444 ou 3013 6119

Sonho realizado
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Por volta de 1780, Frei Galvão foi expulso de São Paulo pelo Governador da província, por defender um soldado negro que foi 
castigado no pelourinho injustamente. Às 6 horas da manhã daquele triste dia, o frade abandonou a cidade em direção ao interior. 
Na ocasião, ele deixou de almoçar, em Guaratinguetá, com famílias e amigos que disputavam, com belos cavalos e carruagens, 
para transportá-lo e preferiu almoçar em Cachoeira Paulista, em casa simples de caboclo de roca, à beira da estrada, junto a uma 
boa água. Quando Frei Galvão estava orando e/ou viajando, ele não pisava no chão, levitava.

Oração da época referente à levitação:
“Na minha afl ição, dai consolação, Senhor meu Frei Galvão, que não pisais no chão!”

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


