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Queridos devotos (as) de Frei Galvão, nosso primeiro Santo brasileiro.
Neste mês de junho a Igreja nos convida a uma celebração muito especial: juntos vamos adorar o 
Corpo e o Sangue preciosíssimos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que São Frei Galvão foi um 
adorador, por excelência, e em todas as suas ações estavam presentes sinais da presença de Jesus 
Eucarístico. A festa de Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV no dia 8 de setembro de 1264. 
É tradicional que enfeitemos as nossas ruas e, com isso, aproveitemos a oportunidade para enfeitar, 
também, os nossos corações que são os maiores altares, nos quais Jesus é louvado e exaltado. 
Nosso amado e carismático São João Paulo II afi rmava constantemente que: “A Eucaristia é o centro 
da vida da Igreja”. Esta afi rmação é mais que um convite, é uma convocação para que todo cristão 
possa ser presença de Jesus Eucarístico. Saibamos fazer da nossa vida uma grande prece de louvor a 

Jesus Eucarístico, conforme reza uma bonita antífona franciscana: “Frei Galvão, 
educador da vida eucarística, sejamos todos segundo o coração eucarístico 
do Pai Seráfi co.”  Que nosso santo padroeiro seja para nós inspiração de amor 
a Jesus, ao Seu Reino e à Sua Missão. Pela intercessão de Santo Antonio de 
Sant’Ana Galvão e da Santíssima Virgem Maria, recebam a minha bênção.

Pe. Roberto Lourenço da Silva
Reitor do Santuário

Santuário recebe 
a 2ª Fuscaria 
de Frei Galvão
Em maio, mês em que a Igreja celebrou os oito anos de Ca-
nonização de São Frei Galvão, o Santuário dedicado ao santo em 
Guaratinguetá recebeu a 2ª Fuscaria de Frei Galvão, evento reali-

zado pelo Fusca Clube Frei Galvão, formado por um grupo 
de admiradores e apaixonados por Fusca, Kombi, Brasília, 
Variant, entre outros automóveis antigos, com motores re-
frigerados a ar. A concentração ocorreu às 8h30, no centro 
de Guaratinguetá e percorreu as principais ruas da cida-
de, com a imagem de São Frei Galvão, rumo ao Santuário 

localizado no bairro Jardim do Vale. O 1º encontro 
aconteceu no mês de outubro do ano passado. 

Fusca Clube Frei Galvão
Foi idealizado, primeiramente, pelo mais co-

nhecido mecânico de fuscas de Guaratinguetá, 
o senhor Geraldo Carneiro, que trabalha com 

EDITORIAL

Pela Rádio Web Frei Galvão 
você pode rezar o Santo Terço, 
diariamente, em vários horários. 
Às 3h da manhã, 6h, 18h e 
22h. Participe conosco deste 
momento 
de amor e 
intimidade 
com Nossa 
Senhora. 

Acesse: www.radiofreigalvao.com 
e reze com toda sua família!

Guaratinguetá recebeu a 2ª Fuscaria de Frei Galvão, evento reali-
zado pelo Fusca Clube Frei Galvão, formado por um grupo 
de admiradores e apaixonados por Fusca, Kombi, Brasília, 
Variant, entre outros automóveis antigos, com motores re-
frigerados a ar. A concentração ocorreu às 8h30, no centro 
de Guaratinguetá e percorreu as principais ruas da cida-
de, com a imagem de São Frei Galvão, rumo ao Santuário 

localizado no bairro Jardim do Vale. O 1º encontro sua ofi cina há mais de 40 anos, no bairro do Campo do 
Galvão. A partir dessa ideia, juntou elementos ligados a 
predileção por fuscas para idealizar o Fusca Clube. Por ser 
muito devoto de São Frei Galvão, o sr. Geraldo propôs que 
a associação tivesse o nome do primeiro santo brasileiro, 
passando, assim, o clube a ser denominado: “FUSCA CLU-
BE FREI GALVÃO”.
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Nós nos casamos em junho 2009, e três anos depois tentamos 
nosso primeiro fi lho. Após dois anos de tentativas sem sucesso, 
resolvemos procurar ajuda médica e passamos por vários 
exames. Quando saiu o resultado dos exames, o médico nos 
disse que com minha mulher estava tudo bem, mas, que eu 
estava tendo um problema de fertilidade e, por conta disso, 
difi cilmente conseguiria engravidar minha esposa de forma 
natural. Consultamos outros médicos que disseram a mesma 
coisa, mas, que havia a possibilidade de, após um tratamento, 
tentarmos uma gravidez por meio da inseminação artifi cial. 
Mesmo cientes desse problema, resolvemos tentar novamente 
pelos métodos naturais por mais algum tempo com a ajuda de 
alguns medicamentos receitados pelo médico, mas, sem sucesso.
No mês de janeiro de 2014, minha mãe visitou o Santuário de Frei 
Galvão e nos trouxe as pílulas da fé. Confi ando na intercessão de 

São Frei Galvão, fi zemos 
a novena e tomamos as 
pílulas da fé.
No mês seguinte, 
recebemos a graça 
tão aguardada: minha 
esposa fi cou grávida 
de nossa linda Lívia e 
hoje, estamos, aqui, 
no Santuário para 
apresentar nossa fi lha a 
Frei Galvão e agradecer 
ao nosso querido santo 
esse grande presente 
e milagre que nos 
concedeu.
Rodrigo Alves de Melo
Volta Redonda – RJ

TESTEMUNHOS DE FÉ Pílulas da fé
NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

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

Um grande presente
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Inicialmente, Frei Galvão percorria as casas de fi éis, para orar com as 
famílias e pelas senhoras grávidas que tinham difi culdades de parto 
natural. Hoje, os médicos fazem cesarianas, mas, naquela época, não 
havia este recurso. Naquela época, nosso querido Frei passou a enviar 
o seu cordão franciscano, que usava junto à batina. Muito procurado e 
sem poder atender todos os pedidos, ele criou as pílulas, que contém 
escrito uma jaculatória, uma 
espécie de oração. Certa vez, um 
moço com fortes dores causadas 
por cálculos renais, pediu a Frei 
Galvão que o abençoasse, para 
fi car livre da dor que era intensa. 
Foi aí que o Frei se lembrou do 
infalível poder da Virgem Maria e 
escreveu as palavras do Ofício de 
Nossa Senhora: “Depois do parto, 
ó Virgem, permanecestes intacta. 
Mãe de Deus, intercedei por nós”.
Esta, na verdade, foi a origem das pílulas, que os devotos tanto 
procuram no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, que ajudam 
as mulheres na hora do parto e em tantos outros problemas. São Frei 
Galvão não criou as pílulas para diminuir o sofrimento da mãe ou 
facilitar o aborto, mas, sim, para dar continuidade à vida, que a Igreja 
nos ensina a respeitar desde a concepção até à morte natural.

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.

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


