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Queridos devotos (as) de Frei Galvão, nosso primeiro Santo brasileiro.
A Campanha da Fraternidade deste ano, nos traz, em seu documento, uma refl exão sobre a dimensão da 
vida em sociedade que se baseia na convivência coletiva, com leis e normas de condutas, organizadas 
por critérios e, principalmente, por entidades que “cuidam do bem-estar daqueles que convivem”. Com 
o tema: “Fraternidade: Igreja e Sociedade” e lema: “Eu vim para servir” (cf. Mc 10, 45), a Campanha da 
Fraternidade (CF) 2015 busca recordar a vocação e a missão de todo o cristão e das comunidades de fé, a 
partir do diálogo e da colaboração entre Igreja e Sociedade, propostos pelo Concílio Ecumênico Vaticano 

II. Que esses ensinamentos nos levem a ser uma Igreja atuante, participativa, 
consoladora, misericordiosa, fraterna e, que a exemplo de nosso querido São Frei 
Galvão, possamos continuar nossa missão neste mundo, semeando, em todos os 
lugares, a semente do amor incondicional. Com o abraço e a minha bênção,

Pe. Roberto Lourenço da Silva
Reitor do Santuário

Santuário recebe visita de peregrinos do Paraguai
Muitos romeiros, vindos dos mais diversos 
lugares do Brasil e de outros Países, 
visitam o Santuário dedicado ao 1º 
santo brasileiro, em Guaratinguetá. Um 
grupo formado por, aproximadamente, 
120 peregrinos da cidade de Assunção, 
capital do Paraguai, estiveram pela 
segunda vez visitando a terra de São 
Frei Galvão. Apesar da distância 
(34 horas de viagem), “valeu a pena 
estar, mais uma vez, nesta terra 
abençoada”, disse uma das responsáveis 
pela romaria, Sandra Sanabria, que 
também faz parte do Grupo Papaboys, 
no Paraguai. Segundo o Reitor do 
Santuário, Padre Roberto Lourenço da 
Silva, as pessoas que vêm ao Santuário 
em Guaratinguetá são movidas pelo 
amor e pela fé. “As pessoas sentem o 
desejo de visitar a terra onde nasceu 
e viveu o nosso querido santo e isso é 
muito bom, porque todos nós somos 
chamados à santidade, e Frei Galvão, 
certamente, é um grande exemplo para 
todos nós”, disse.

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!
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Um dia, recebi a novena de Frei Galvão de presente de uma 
amiga que visitou o Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá 
(SP) e guardei para algum momento importante na minha vida. 
Logo em seguida, engravidei. Era o que mais eu queria. Logo, 
tive uma notícia que me deixou imensamente triste. No exame 
de ultrassom foi revelado que minha criança sofria de MÁ 
FORMAÇÃO FETAL. Indicação de ABORTO, pois, segundo o 
médico, era uma vida toda comprometida.Chorei muito naquele 
momento e lembrei-me da novena que havia ganhado. Busquei 
e fi z com uma fé tão grande, pedindo a FREI GALVÃO que 
intercedesse a JESUS pela minha gravidez, que curasse minha 
criança, pois ela corria o risco de fi car aleijada. Foram tantos 
momentos difíceis! Recompus as minhas forças. Fiz a novena e no 
décimo dia retornei para o médico com a certeza de que ele me 
diria que meu bebê tinha sido curado ainda na minha barriga. 
Enquanto o médico realizava o exame, eu pedia com fé, pela 
intercessão de Frei Galvão, para que tudo desse certo. O médico 
disse a criança não apresentava mais a má formação, mas, 
características de síndrome de Down. Continuei pedindo a 
intercessão neste novo incidente que aparecia. No exame do mês 
seguinte aconteceu um grande milagre! Meu bebê estava curado 
de tudo, parecia que nunca tinha acontecido nada! Era uma linda 
menina a qual dei o nome de Maria Victória.  Esse foi um grande 
presente do amor de DEUS por mim, pela intercessão de nosso 
querido Frei Galvão e suas abençoadas pílulas. 
Maria Lucineide Cavalcanti da Silva Melo
Pesqueira/PE

TESTEMUNHOS DE FÉ Juramento a 
Maria Santíssima

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Faça parte da “Família Missionários de Frei Galvão”
Cadastre-se e receba esse boletim mensal em sua casa! Ligue (12) 3125-1444
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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.
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Maria Lucineide, fi lha Maria Victoria e esposo José Edezio

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

Faça sua doação espontânea e colabore  na construção do seu novo SANTUÁRIO.
Cadastre-se e receba esse boletim mensal em sua casa!

Ligue (12) 3013-6119 ou 3125-1444

Participe da Família 

MISSIONARIOS DE FREI GALVÃO!
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