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Queridos devotos (as) 
de Frei Galvão, nosso 
primeiro Santo brasileiro.
Com grande alegria, chegamos, mais 
uma vez, até a sua casa com este 
boletim, que deseja ser um elo entre a 
sua família e a “Família dos Missionários 
de Frei Galvão”. Todos os momentos 
da história têm a sua importância 
e nós estamos vivendo um tempo da 
graça de Deus muito forte na Igreja. 
O Papa Francisco nos convida a estarmos 
“em saída” e nos convoca a vivermos 
nossa vocação de missionários. 
Frei Galvão foi um missionário exemplar. 
Quando deixou sua terra, esta mesma 
terra abençoada na qual está seu 
Santuário, ele tinha um único objetivo: 
fazer a vontade de Deus e a Ele se 
consagrar. No entanto, na história de 
vida do nosso santo podemos perceber 
o quanto a graça de Deus age e o quanto 
ele nos ensina a sermos missionários 
e a anunciarmos a Sua Palavra. 
Meus irmãos e minhas irmãs, este 
Santuário deve ser assumido como uma 
grande missão de amor e gratuidade 
ao nosso querido Frei Galvão. Que 
Deus abençoe, hoje e sempre, você e 
sua família. Pela intercessão de Santo 
Antonio de Sant’Ana Galvão, recebam 
a minha bênção.

Pe. Roberto 
Lourenço da Silva
Reitor do Santuário

Santuário Frei Galvão 
celebra Pentecostes
Entre os dias 15 e 24 de maio, o Santuário Frei Galvão realizou a Novena de Pentecostes, 
com o tema central: “O povo de Deus a serviço da Paz”, e lema: “Eu vim para servir” 
(Mc 10,45). A novena contou com a participação de pregadores, com uma temática 
diferente a cada dia. No dia 24 de maio, Festa de Pentecostes, toda a Arquidiocese de 
Aparecida, da qual o Santuário Frei Galvão faz parte, se reuniu no Ginásio do Itaguará 
Country Clube, em Guaratinguetá, para participar da Festa do Povo de Deus. O evento 
contou com gincana catequética, palestra com o Padre Zezinho e show com o grupo Ir 
ao Povo. A Celebração Eucarística foi presidida pelo Cardeal Arcebispo de Aparecida, 
Dom Damasceno Assis, concelebrada pelo Bispo Auxiliar Dom Darci José Nicioli e pe-
los padres e diáconos da Arquidiocese.

EDITORIAL

Ouça a Rádio Web Frei Galvão
“A Igreja presente em seu lar”
Acesse: www.radiofreigalvao.com e reze com toda sua família!



Tenho uma história de intimidade com 
Frei Galvão. Eu já havia perdido 
dois fi lhos - um de cinco meses e 
outro de seis meses. Aí eu engravidei 
do Isac e foi uma gravidez de alto 
risco. Durante a gravidez, descobri 
que eu tinha dois problemas de 
saúde: eu teria de costurar o colo do 
útero e tinha também o risco de ter 
trombose. Neste período, todos os 
dias, eu tinha de tomar duas injeções. 
Minha sogra visitou o Santuário Frei 
Galvão, ganhou as pílulas da fé e me 
disse para tomá-las com fé e rezar, 
pois assim, iria alcançar a graça que 
tanto desejava. Fiz a novena e tomei 

as pílulas e, graças a Deus, meu fi lho Isac nasceu saudável, de oito meses, e 
hoje, está com cinco anos, muito forte e com muita saúde. Por isso, resolvi 
visitar o Santuário de Frei Galvão com meu fi lho e agradecer por esta graça 
alcançada por intercessão de Frei Galvão. Sempre digo para todos: nunca 
percam a fé, porque Deus sabe de todas as coisas, por isso não podemos 
desanimar e precisamos entender o propósito Dele para as nossas vidas. 
Agradeço a Frei Galvão a sua poderosa intercessão. 
Flávia Jerônima Teles de Souza Moraes
Esmeraldas (MG)

TESTEMUNHOS DE FÉ
Uma passagem 
com as crianças

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Nunca percam a fé
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sangue por nós, 
morrendo na cruz. 
Frei Galvão usou o 
sangue, por mais de 
uma oportunidade, 
para demonstrar 
sua fé e o respeito 
pelas coisas de Deus. 

Certa vez, encontrou crianças almoçando 
e fazendo algazarra. Deu-lhes uma 
bronca e a comida que caiu dos pratos, 
os restos, pegou com as mãos, apertou 
entre os dedos e, em sangue, o alimento 
se transformou.Sangue é vida, alimento é 
vida, dos quais nosso corpo precisa.
Fonte: Livro “História Ilustrada de Santo Frei Galvão” 
escrito por Edson José Galvão Nogueira
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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.
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Convide outras pessoas para serem também Missionários de Frei Galvão. 
Ligue (12) 3125-1444 ou 3013 6119


