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Dom Damasceno assina 
escritura da área doada para 
Santuário Frei Galvão
Em comemoração ao nono ano de Canonização de Santo Antonio Sant´Anna Galvão, 
comemorado no dia 11 de maio, o Cardeal Arcebispo de Aparecida, Dom Raymundo Da-
masceno Assis, assinou no dia 13 de maio, a escritura de doação da área para a ampliação 
do atual Santuário Arquidiocesano de Frei Galvão, em Guaratinguetá.

A área de, aproximadamente, 96 mil m² foi doada pela prefeitura de Guaratinguetá, 
com a aprovação da Câmara Municipal. O Santuário está hoje construído em uma área 
de 11mil m² e, com a doação, terá uma área total de 107 mil ².

A assinatura aconteceu no próprio Santuário Frei Galvão, no Jardim do Vale, após a 
Celebração Eucarística presidida por Dom Damasceno. A Missa contou, também, com 
a presença do Reitor do Santuário, Pe. 
Roberto Lourenço da Silva, de alguns 
padres da Arquidiocese, do Prefeito Mu-
nicipal, Sr. Francisco Carlos Moreira dos 
Santos e demais autoridades.

Para o Cardeal Arcebispo de Apa-
recida, “essa doação possibilitará a Ar-
quidiocese desenvolver um projeto que 
visa criar um espaço mais amplo, com as 
estruturas adequadas e necessárias para 
acolher, com conforto e segurança, o 
crescente número de devotos que visitam 
o Santuário de Frei Galvão”, declarou.

Queridos (as) devotos (as) 
de Frei Galvão,  
Caros Irmãos e Irmãs, devotos de São Frei Galvão, 
com grande alegria, chegamos, mais uma vez, a 
sua casa com este boletim, que quer ser um elo 
entre a sua família e a “família dos Missionários 
de Frei Galvão”. Todos os momentos da história 
têm a sua importância porque sempre temos a 
oportunidade de vivemos a graça de Deus em 
nossas vidas. Frei Galvão foi um grande exemplo 
da manifestação da graça de Deus. 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. Na história de vida do nosso santo, 
podemos perceber o quanto a graça de Deus 
age e o quanto Frei Galvão nos ensina a sermos 
missionários e a anunciarmos a Palavra de Deus. 
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
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Em um exame de rotina descobri que havia adquirido o vírus da hepatite C. Meu 
médico me disse que a doença poderia ter sido transmitida de várias maneiras. 
Após esse episódio, procurei outros médicos para me orientar, até porque não 
acreditava que estava com essa doença. Um outro médico me disse que, entre as 
várias formas de contágio, existe a possibilidade de adquirir a doença por meio 
de material não esterilizado em consultório dentário. Após essas informações fi z 
uma biopsia e descobri que a doença já estava em um estágio avançado e crônico. 
Nesse mesmo período estive no Santuário em Guaratinguetá e ganhei as pílulas 
de Frei Galvão. Chegando em casa, fi z a novena com muita fé e tomei as pílulas. 
Fiz, também, todo o tratamento solicitado pelos médicos. Mesmo sabendo que 
meu estado era grave e que as chances de cura seriam muito difíceis, em nenhum 
momento perdi minha confi ança em Deus ou deixei de acreditar na intercessão 
de Frei Galvão. Com fé e esperança 
consegui vencer a doença e estou 
totalmente curado. Hoje, aqui es-
tou na terra onde nasceu Frei Gal-
vão, com minha esposa e fi lhas, 
para agradecer nosso querido san-
to brasileiro por esse grande mila-
gre em minha vida. 

Ailton Francisco
Ponta Porã – MS

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)

Hoje estou totalmente curado
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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
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Ajude-nos a tornar 
Frei Galvão mais conhecido!

Participe da Família 
MISSIONARIOS DE FREI GALVÃO!
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Dom Raymundo Damasceno Assis
Cardeal Arcebispo de Aparecida

Faça sua doação esp� tânea 
e c� ab� e na ampliaçăo do
Santuário de Frei Galvão

‘‘ ‘‘

Cadastre-se
e receba esse 
boletim mensal 
em sua casa!

LIGUE 
(12) 3013-6119 
ou 3125-1444

DOAÇÕES

TESTEMUNHOS DE FÉ

Uma passagem 
com as crianças

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Jesus derramou Seu 
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.


