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Criança ganha nome 
Galvão em homenagem 
a Frei Galvão

Fé e devoção são palavras que caminham juntas para 
os devotos de São Frei Galvão que sempre manifestam 
seus testemunhos de milagres atribuídos à intercessão do 
santo.É o caso de José Mariano, que visitou o Santuário 
Frei Galvão com sua esposa, para agradecer o milagre da 
vida de seu fi lho Calebe Galvão. “Minha esposa estava 
grávida do nosso primeiro fi lho, mas, infelizmente 
ela teve sangramento e perdeu o bebê. Então, fi z uma 
peregrinação até Aparecida e acabei conhecendo a 
história de Frei Galvão e sua intercessão pelas grávidas. 
Na ocasião, fi z uma promessa: se conseguíssemos realizar 
o sonho de ter nosso fi lho, a criança ganharia o nome 
Galvão. Logo, minha esposa fi cou grávida novamente 
e teve o mesmo problema, mas, dessa vez, fi zemos a 
novena de Frei Galvão e tomamos as pílulas. Graças 
a intercessão de Frei Galvão, o bebê nasceu perfeito e 
saudável”, declarou o pai de Calebe Galvão.

Querido (a) devoto (a) 
de Frei Galvão,  
Muitas pessoas aproveitam o mês de janeiro para um merecido 
descanso. Tempo de lazer, encontros, viagens, enfi m, um período 
para que possamos “esfriar a cabeça”, e recarregar as energias 
para um novo ano que se inicia.  É, também, um tempo propício 
para uma refl exão de nossas atitudes em relação a si mesmo e 
ao próximo. É importante que sempre façamos esta pergunta: 
onde estou errando? o que posso fazer para melhorar e crescer 
como ser humano? Precisamos ter humildade para reconhecer 
nossas falhas, aprender com nossos erros e sofrimentos e estar 
sempre abertos a novas possibilidades e conhecimentos. A cada 
nascer do sol, um novo capítulo da nossa vida se inicia; a cada pôr 
do sol, temos a chance para mudar, se necessário, a continuação 
dessa história. Agradecemos a todos os devotos 
e devotas de Frei Galvão que estiveram conosco 
durante o ano que passou. Àqueles que fazem 
parte da Família dos Missionários de Frei Galvão, 
o nosso muito obrigado por nos ajudar com 
essa obra de evangelização.  Que Deus, 
pela intercessão de Santo Antonio de 
Sant’Anna Galvão, abençoe a todos 
vocês neste ano de 2018! 

Pe. Luiz Antônio 
Carvalho da Silva
Reitor do Santuário
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“Nunca recebi tanta graça na minha vida”
“Aos onze anos, tive que passar por um processo cirúrgico no coração. Ao chegar na sala de 
cirurgia, pedi a intercessão de Frei Galvão e de Nossa Senhora Aparecida para que eu pudesse 
ser curada e nunca mais ter este problema. Hoje, estou com 56 anos e nunca mais senti nada. 
Tenho uma devoção muito grande por Frei Galvão. Nunca recebi tanta graça na minha vida”
Regina da Silva, Terra Rica (PR)

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)

TESTEMUNHOS DE FÉ

Ajude-nos a tornar 

Frei Galvão 
mais conhecido!

IMPORTANTE 
Se você já faz parte da Família 

Missionária de Frei Galvão, não se 
esqueça de atualizar seu cadastro 
com o número do CPF! Essa é uma 

exigência dos bancos para que 
possamos encaminhar os boletos 
de doação. Precisamos muito da 
sua ajuda para continuar nosso 

projeto de evangelização! 
Ligue para nós! (12) 3125 1444

Cadastre-se 
e receba esse 
boletim mensal 
em sua casa!
LIGUE 
(12) 3125-1444 
e faça um cadastro 
conosco

Participe da

FAMÍLIA 
MISSIONÁRIA 

DE FREI 
GALVÃO!

SERVIÇO

 Missas
• De segunda a sexta-feira: 15h 
• Sábado: 9h30h e 15h
• Domingo: 6h, 9h30, 15h e 18h  
 Novenas
• Todos os dias: 14h30

O Santuário Frei Galvão 
fi ca aberto todos os dias 
das 7h às 18h

Em defesa do rio Paraíba
Certa vez, o menino Antônio usou de linguajar duro e refi nado para enfrentar um capitão-mor que estava de 
passagem por Guaratinguetá (SP) e reclamava do rio Paraíba do Sul, que corta a cidade. Antônio, que tinha 
apenas 11 anos de idade, então, deixou os presentes incrédulos, inclusive o senhor seu pai, dizendo:
— Desculpa-me a ousadia, senhor capitão, mas, não posso ouvir calado, 
tuas imprecações contra o rio em tom tão pouco cristão. Enganas-te em 
julgar que esse rio não goze das graças divinas, pois, talvez não saibas que o 
nosso Paraíba nos dá a música de suas águas, mata a sede de nossa gente, 
alimenta-nos com seus dourados, piabanhas, bagres. Enfeita nossos céus 
com garças brancas e, se não o sabias, fi ca-o sabendo tu agora que ele nos 
deu, aqui mesmo em Guaratinguetá, em 1717, a Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida.
Por isso, que o nosso rio é cheio de graças, ao contrário do que dizes. 
É abençoado pelas graças sublimes da Senhora Maria!
Fonte: Livro “História Ilustrada de Santo Frei Galvão”, escrito por Edson José Galvão Nogueira
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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.


