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Santuário implanta 
a TV Frei Galvão 

Querido (a) devoto (a) 
de Frei Galvão,  
Este mês de maio é muito especial para nós porque a 
Igreja comemora, com grande alegria, o jubileu dos 10 
anos de canonização de Santo Antonio de Sant`Anna 
Galvão. A canonização de nosso querido Santo ocorreu 
em 11 de maio de 2007, pelo Papa Emérito Bento XVI, 
durante sua visita ao Brasil. Para comemorar essa data 
tão especial, o Santuário Frei Galvão inaugura a “TV Web 
Frei Galvão” e, a partir deste mês, todos os devotos de 
Frei Galvão podem acompanhar, diariamente, a Novena 
Perpétua, às 14h30 e a Santa Missa, às 15h (AO VIVO).
Nosso projeto da TV está apenas começando e, por 
isso, estamos transmitindo somente as principais 
celebrações que acontecem no Santuário pelo 
nosso canal do YouTube.  Continuamos, no entanto, 
trabalhando para criarmos uma programação que 
agrade todos os devotos de Frei Galvão. Agradeço 
a Deus, a São Frei Galvão e a 
todos os membros da Família 
Missionária de Frei Galvão 
que nos possibilitou, com suas 
doações, a realização deste 
grande sonho. A todos 
os Missionários de Frei 
Galvão, o meu carinhoso 
e fraterno abraço.

Pe. Luiz Antônio 
Carvalho da Silva
Reitor do Santuário

EDITORIAL

O bom cristão precisa assumir sua missão de fazer com que o Santo Evangelho seja 
conhecido. Jesus foi muito claro e direto ao nos delegar essa tarefa. Ele disse: “Ide por 
todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura” (Mc 16,15). Com esse pensamento, a 
Arquidiocese de Aparecida e o Santuário Frei Galvão de Guaratinguetá inauguraram a 
Rádio Web Frei Galvão em 2009. Como a vontade de ampliar o projeto de evangelização, 
por meio da comunicação, aumentava, a cada dia, inauguramos, também, um portal 
com o site da Rádio, do Santuário Frei Galvão e um site exclusivo de São Frei Galvão. Em 
maio deste ano, mais uma conquista: a instalação da TV do Primeiro Santo Brasileiro, 
a “TV Frei Galvão”. Esse sonho só pôde ser realizado graças as doações dos queridos 
devotos que fazem parte da Família Missionária de Frei Galvão.

Acesse em seu computador, tablet, smartphone, ou smart TV

www.youtube.com (TV Frei Galvão)
AO VIVO, todos os dias, às 14h30 e 15h.
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Consegui uma grande graça 
com a intercessão de Frei 
Galvão e suas pílulas. Fazia 
mais de 3 anos que tentava 
engravidar e não conseguia. 
Fiz a novena; comecei dia 1 
de setembro. Todos os dias eu 
chorava com a mão em meu 
ventre pedindo a intercessão 
dele para que eu alcançasse 
a graça de ser mãe. Graças à 
intercessão do Santo, terminei 
a novena dia 9 e no dia 17 de 
setembro descobri que estava 

grávida. Não me canso de agradecer por tamanha bênção. Hoje meu fi lho 
tem 1 ano e 10 meses e é a razão da minha existência. Obrigada meu 
Deus por tamanha graça e obrigada Frei Galvão por sua intercessão.

Maria Thyara, Aparecida (SP)

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)

A bênção de ser mãe
NOVENA DE FREI GALVÃOTESTEMUNHOS DE FÉ
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Telepercepção
NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Frei Galvão havia intermediado uma 
graça junto ao nosso bom Deus para uma 
senhora com problema de gravidez, mas 
que conseguiu ter o parto normal. O senhor 
seu marido, em agradecimento, levou a Frei 
Galvão uma “vara” com frangos caipiras, 
que o nosso santo gostava de comer. 
No caminho, um frango carijó escapou e o 
senhor blasfemou:
— Frango do diabo! Venha aqui!, disse o 
irritado senhor. Ao entregar os frangos, Frei 
Galvão aceitou o presente de bom grado, 
mas recusou-se a receber o carijó, dizendo:
— Este você deu ao diabo!
O incrédulo senhor levou o carijó de volta...
Cuidado com o que você fala, quando prende 
o dedo na porta, tropeça em uma pedra, 
bate o martelo no dedo etc...
Fonte: Livro “História Ilustrada de Santo Frei Galvão” escrito
por Edson José Galvão Nogueira

Ajude-nos a tornar 

Frei Galvão 
mais conhecido!

IMPORTANTE 
É fundamental que informe 

ou atualize seu cadastro 
com o número do CPF

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!

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.

O Santuário Frei Galvão fi ca aberto 
todos os dias das 7h às 18h
                            • De segunda a sexta-feira: 15h 

• Sábado: 9h30h e 15h
• Domingo: 6h, 9h30, 15h e 18h  

                            • Todos os dias: 14h30
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