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Queridos devotos (as) de Frei Galvão, nosso primeiro Santo brasileiro.
Maio é um mês muito especial porque recordamos, com carinho, aquela que abraçou o projeto 
de Deus inteiramente: Nossa Senhora. No mês de Maria, relembramos, com muito amor e 
gratidão, aquele “sim” que trouxe paz, alegria e salvação para toda a humanidade. Maria acolhe 
o projeto salvífi co de Deus e deixa a sua história ser moldada pelas mãos do Criador. Frei Galvão 
foi um grande e fervoroso devoto da Virgem Maria, prova disso é a sua consagração a Ela, escrita 
de próprio punho, no dia 9 de novembro de 1766, e que exprime este grande amor e devoção: 
“Saibam todos quantos esta carta e cédula virem, como eu, Frei Antonio de Sant´Anna Galvão, 
me entrego por fi lho e perpétuo escravo da Virgem Santíssima, minha Senhora, com doação 
livre, pura e perfeita de minha pessoa, para que de mim disponha conforme sua vontade, gosto e 
beneplácito, como verdadeira mãe e Senhora minha...” Sua entrega total a Deus na vida religiosa 
e seu amor à Virgem expressam a mais bela e perfeita descoberta de sua vocação, isto é, Frei 

Galvão era um homem feliz, religioso convicto e apaixonado pelas coisas 
santas. Neste mês celebramos, também, com muita alegria, a canonização 
de nosso querido Santo, ocorrida em 11 de maio de 2007   pelo Papa Emérito 
Bento XVI, durante sua visita ao Brasil. 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

Igreja
recorda 
os 8 anos 
de canonização de Frei Galvão 

No dia 11 de maio a Igreja celebra, com grande festa, os 8 anos 
de canonização do primeiro santo brasileiro: Santo 
Antonio de Sant’Anna Galvão, conhecido e chama-
do, carinhosamente, pelo nosso povo como “São Frei 
Galvão”. O santo nasceu na cidade de Guaratinguetá, 
interior de São Paulo, e foi um grande missionário. 
Ele fi cou conhecido especialmente pela sua santida-
de, piedade e, também, pelas suas virtudes humanas 
e cristãs. Frei Galvão era o grande amigo dos pobres, 
dos mais necessitados e abandonados e, também, dos 
enfermos. O primeiro santo nascido no Brasil foi cano-

nizado pelo Papa Emérito Bento XVI no dia 11 de maio de 2007, na 
cidade de São Paulo (Campo de Marte). A celebração de canonização 
aconteceu durante a visita de Sua Santidade ao Brasil, que se deu por 

ocasião da abertura da V Conferência do Episcopado Latino Americano e Caribenho, realizada no 
Santuário Nacional, em Aparecida. Que Santo Antônio de Sant’Ana Galvão interceda por nós junto a 
Deus para que sejamos fi éis à nossa missão e vocação, pois todos nós somos chamados a fazer a von-
tade Daquele que nos envia! Frei Galvão, primeiro Santo brasileiro, rogai por nós!

EDITORIAL

Acompanhe 
a programação 

da Rádio 
Frei Galvão em 
qualquer lugar! 

Acesse 
radiofreigalvao.com 
e baixe o aplicativo 

da rádio!
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Há 28 anos fui surpreendida com 
uma doença muito grave.  Descobri 
que estava com câncer. Foram 
momentos de muito sofrimento e 
provação, mas, com a graça de Deus 
e os tratamentos que precisei fazer, a 
doença foi controlada. Para a minha 
surpresa, infelizmente, a doença 
reapareceu há 4 anos e junto com o 
câncer ainda passei por um período 
com sérios problemas de depressão 
mas, mesmo assim, não deixei 
minha fé ser abalada. Pedi para que 
São Frei Galvão intercedesse por 
mim junto a Jesus. Tive que passar 
novamente por todo o tratamento. 
Durante esse período, fi z a novena 
de Frei Galvão e tomei as pílulas 
com muita fé e a certeza de que 
conseguiria, mais uma vez, vencer 
essa doença. Hoje estou aqui no 
Santuário de Guaratinguetá para 
agradecer esse santo maravilhoso 
e testemunhar esse grande milagre 
em minha vida. Graças a Jesus e 
a intercessão de São Frei Galvão, 
estou curada.

Olmarina Carvalho Silveira
Cascavel – PR

TESTEMUNHOS DE FÉ O dom da Bilocação
NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

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

Graças a Jesus e 
a intercessão de São Frei 
Galvão, estou curada
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o comandante de 
uma expedição de 
nome Manoel Portes 
foi esfaqueado as 
margens do rio Tiete. 
Ferido mortalmente, 
ele implorava para 
se confessar com Frei 
Galvão... Não demorou 
muito para que o frade 
aparecesse, de maneira 
misteriosa, naquele 
remoto lugar.  Frei Galvão 
confortou a vítima e deu-lhe a extrema unção. As pessoas que 
estavam próximas a esta cena fi caram incrédulas com o aparecimento 
repentino de Frei Galvão, que, também sumiu como apareceu. 
Enquanto socorria o homem, o futuro santo estava celebrando a 
santa missa no Mosteiro da Luz, em São Paulo, quando interrompeu 
a reza por, mais ou menos, 10 minutos. Ao retornar a celebração, sua 
batina estava suja de sangue, sendo a maior prova de ter consolado 
o moribundo. Hoje, no local deste milagre, no Distrito de Potunduva, 
em Jaú, SP, existe uma capela onde são realizadas festas em 
homenagem a São Frei Galvão todos os anos, no mês de outubro.

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


