
Baixe nosso aplicativo e acompanhe 
todas as transmissões do Santuário!
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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 e com o desejo de ampliar o projeto 
de evangelização, implantou também a TV Frei Galvão 
em 2017. Esse sonho só pôde ser realizado graças as 
doações dos queridos devotos que fazem parte da 
Família Missionária de Frei Galvão.

Maio é um mês muito 
signifi cativo para nós. 
Comemoramos com 
muito louvor os 11 
anos de canonização 
de Santo Antonio de 
Sant`Anna Galvão e o 
primeiro aniversário 
da TV Frei Galvão.

Acesse em seu computador, 
tablet, smartphone, smart TV 
pelo nosso canal nos YouTube 
(TV Frei Galvão) ou baixe o 
Aplicativo do Santuário Frei 
Galvão em seu smartphone.

Querido (a) devoto (a) de Frei Galvão,  
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. Frei Galvão foi um 
grande e fervoroso devoto da Virgem Maria, prova disso é 
a sua consagração a Ela, escrita de próprio punho, no ano 
de 1766, e que exprime este grande 
amor e devoção. Sua entrega total a 
Deus na vida religiosa e seu amor à 
Virgem expressam a mais bela e perfeita 
descoberta de sua vocação. Pela 
intercessão de Santo Antonio de 
Sant’Ana Galvão e da Santíssima 
Virgem Maria, recebam a 
minha bênção.

Pe. Luiz Antônio 
Carvalho da Silva
Reitor do Santuário

EDITORIAL

11 anos de 
Canonização 
de Frei Galvão 
e 1º aniversário 
de sua TV

pensamento, a Arquidiocese de Aparecida e o Santuário 
Frei Galvão de Guaratinguetá inauguraram a Rádio Web 
Frei Galvão em 2009 e com o desejo de ampliar o projeto 
de evangelização, implantou também a TV Frei Galvão 
em 2017. Esse sonho só pôde ser realizado graças as 
doações dos queridos devotos que fazem parte da 
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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)
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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 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

 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 
fi ca aberto todos os dias 
das 7h às 18h

Juramento a 
Maria Santíssima
Aos 27 anos de idade, no dia 9 de novembro de 1766, 
Frei Galvão decidiu consagrar-se a Virgem Maria. Um 
ato de profundo amor e devoção a Mãe de Deus, que 
foi assinado com o seu próprio sangue:
“Saibam todos quanto esta carta e cédula virem, como eu, 
Frei Antonio de Sant’Anna Galvão, me entrego por fi lho e 
perpetuo 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 [...] E para que conste que esta minha determinação foi feita em meu perfeito 
juízo, faço esta cédula de minha própria letra e assinada com o sangue do meu peito”.

Fonte: Livro “História Ilustrada de Santo Frei Galvão”, escrito por Edson José Galvão Nogueira

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Grande graça em minha vida
“No ano de 2007 sofri um grave acidente. Enquanto 
esperava um ônibus para ir trabalhar acabei sendo 
atropelada por um carro. O carro passou por cima de mim 
e me machucou muito. Fui socorrida e no hospital, depois 
de alguns exames, foi detectado que o acidente causou sérios problemas em 
meu fígado. Fiquei em coma durante treze dias. Os médicos disseram para 
meu marido que eu não aguentaria mais dois dias de vida. Meu irmão Gerson, 
devoto de Frei Galvão, em visita ao Santuário em Guaratinguetá, fez uma promessa 
ao Santo. Se eu sobrevivesse ao acidente viria pessoalmente a este Santuário 
agradecer, e hoje, estou aqui para cumprir essa promessa. Pela intercessão de São 
Frei Galvão, Deus realizou essa grande graça em minha vida”.
Adriana Lopes de Oliveira, Brasília (DF)

TESTEMUNHOS DE FÉ
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