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Um sonho que começa a ser realizado no Santuário 
Frei Galvão, a pavimentação do seu entorno. Essa 
obra acontece, graças a uma parceria entre Santuário 
Frei Galvão, Arquidiocese de Aparecida e Santuário 

Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Com essa iniciativa, os 
romeiros que visitam o Santuário em Guaratinguetá de ônibus ou 
de carro terão muito mais conforto. Além disso, não haverá mais 
poeira e o local terá um ambiente muito mais agradável e bonito.

Santuário Frei Galvão 
recebe pavimentação

Querido (a) devoto (a) 
de Frei Galvão!  
A Campanha da Fraternidade de 2019, que se inicia no dia 6 de março, 
será desenvolvida durante todo este ano com tema “Fraternidade e políticas 
públicas” e o lema: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1, 27). 
A campanha vai aprofundar o que são as políticas públicas enquanto 
garantidoras de direitos, buscará fazer a distinção 
entre política de governo e políticas de estado, 
bem como vai tratar do processo de uma política 
pública da agenda à avaliação e monitoramento. 
Que a exemplo de nosso querido São Frei 
Galvão, possamos estimular a sociedade “na 
participação em políticas públicas, à luz da 
Palavra de Deus e da Doutrina Social da 
Igreja para fortalecer a cidadania e o bem 
comum, sinais de fraternidade”.

Pe. Luiz Antônio Carvalho da Silva
Reitor do Santuário

EDITORIAL

Agora você pode se comunicar 
com o Santuário pelo WhatsApp

Campanha da 
Família Missionária 
de Frei Galvão 
(12) 99684-6350

Rádio e TV Web 
Frei Galvão 
(12) 99632-8329

Anote nossos 
números nos seus 
contatos:
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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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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

Pílulas da fé
Inicialmente, Frei Galvão percorria as casas de fi éis, para orar com 
as famílias e pelas senhoras grávidas que tinham difi culdades de 
parto natural. Hoje, os médicos fazem cesarianas, mas, naquela 
época, não havia este recurso. Naquela época, nosso querido Frei 
passou a enviar o seu cordão franciscano, que usava junto à batina. Muito procurado e sem 
poder atender todos os pedidos, ele criou as pílulas que contêm escrito uma jaculatória, 
uma espécie de oração. Certa vez, um moço com fortes dores causadas por cálculos 
renais, pediu a Frei Galvão que o abençoasse, para fi car livre da dor que era intensa. Foi 
aí que o Frei se lembrou do infalível poder da Virgem Maria e escreveu as palavras do 
Ofício de Nossa Senhora: “Depois do parto, ó Virgem, permanecestes intacta. Mãe de 
Deus, intercedei por nós”. Esta, na verdade, foi a origem das pílulas, que os devotos tanto 
procuram no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, que ajudam as mulheres na hora 
do parto e em tantos outros problemas. São Frei Galvão não criou as pílulas para diminuir 
o sofrimento da mãe ou facilitar o aborto, mas, sim, para dar continuidade à vida, que a 
Igreja nos ensina a respeitar desde a concepção até à morte natural.

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

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Minha fi lha nasceu graças a intercessão de Frei Galvão
“Com nove semanas de gestação tive um 
sangramento. Procurei ajuda médica mas, 
infelizmente não foi possível evitar o aborto, 
sofri muito. Engravidei novamente e com seis 
semanas de gestação tive os mesmos sintomas 
e fi quei apavorada. Na ocasião, minha cunhada 
e meu irmão estiveram aqui no Santuário Frei 

Galvão e levaram as pílulas e a novena de Frei Galvão pra mim. Fiz a novena e tomei 
as pílulas. Senti algo diferente em meu ventre, um calor inexplicável, como se Frei 
Galvão estivesse me abençoando. Após esse acontecimento minha gestação seguiu 
tranquila. Hoje, estou aqui no Santuário com minha fi lha Isis para agradecer a este 
maravilhoso santo por esse lindo presente em minha vida”.

Simone Regina, Pouso Alegre (MG)

TESTEMUNHOS DE FÉ

FAÇA SUA DOAÇÃO EM UMA DE NOSSAS CONTAS

Favorecido: Arquidiocese de Aparecida
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Favorecido: Arquidiocese de Aparecida
CNPJ 53.329.421/0001-27
CAIXA - AG: 1208
OP.003 / CC: 00001731-9

Participe da Família 
Missionária de Frei Galvão! 
Ligue para nós e faça o seu cadastro. 
Se já o fez, o nosso muito obrigado!
• (12) 3125.1444
• (12) 3013.6119


