
Baixe nosso aplicativo e acompanhe 
todas as transmissões do Santuário!
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     Conheça o app  
do Santuário!
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T 
enho uma história de intimidade com Frei Galvão. Já 
havia perdido dois filhos, um de cinco meses e outro 
de seis meses. Quando engravidei do Isac, fiquei muito 
preocupada porque seria uma gravidez de alto risco. 

Durante a gravidez, descobri que tinha dois problemas de saúde 
e que teria que costurar o colo do útero, além do risco de ter 
trombose. Fiquei desesperada! Nessa época, minha sogra visitou 
o Santuário Frei Galvão e ganhou as pílulas de Frei Galvão 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 filho Isac nasceu saudável, forte e com muita 
saúde. Por isso, resolvi visitar o Santuário de Frei Galvão com 
meu filho 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. Agradeço também a Frei Galvão 
pela sua poderosa intercessão”

Flávia Jerônima Teles de Souza Moraes
Esmeraldas (MG)

Querido (a) devoto (a) de frei Galvão,  
Tradicionalmente, no mês de julho, a igreja nos convida a trabalharmos pela caridade. 
Diante das desigualdades sociais, os cristãos devem ser testemunhas do amor pelos 
menos favorecidos. Para Frei Galvão, a caridade, a oração, o compromisso social e a 
espiritualidade são questões fundamentais para que tenhamos uma sociedade mais 
fraterna e humana. Em vida, nosso querido santo realizava sua missão de um jeito 
muito corajoso. Ele influenciava a sociedade, os políticos, empresários, doutores 
e literatos. Que possamos seguir os exemplos de Frei Galvão, um verdadeiro 
evangelizador, pois sabia cuidar da salvação das almas e do bem comum. Pela 
intercessão de Santo Antonio de Sant’Ana Galvão, receba a minha bênção. 
pe. luiz antônio Carvalho da Silva
reitor do Santuário

editorial

Nunca perca a sua Fé! 

Acredite!
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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)

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!
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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 fizeste, 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.

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  
fica aberto todos os dias  
das 7h às 18h
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Expulsão de São Paulo
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 aflição, 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

noS paSSoS de frei Galvão

Meu filho está bem
“No sétimo mês de gravidez 
descobri, por meio de um exame de 
ultrassonografia, que meu filho estava 
com uma alteração renal. Um certo 
dia acordei com o nome de São Frei 
Galvão na minha cabeça, sem saber 
o porquê. Resolvi então pesquisar 
e conhecer um pouco mais sobre 

o santo. Durante a pesquisa fiquei sabendo sobre as inúmeras graças alcançadas 
por mulheres grávidas pela intercessão de Frei Galvão. Fiz a novena e tomei as 
milagrosas pílulas. Graças a São Frei Galvão, correu tudo bem em minha gravidez. 
Meu filho nasceu e hoje está muito bem, por isso, estamos aqui em seu Santuário 
para agradecer pela grande graça alcançada.”
ariela Baldine - Santos (SP)

teStemunhoS de fÉ


