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Milhares de devotos 
participam da Festa de Frei 
Galvão em Guaratinguetá
O Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, localizado 
no bairro Jardim do Vale em Guaratinguetá (SP), encerrou a Festa dedicada ao 
primeiro Santo brasileiro no dia 25 de outubro e teve uma grata surpresa quanto 
ao número de romeiros. Segundo o Reitor do Santuário Pe. Roberto Lourenço 
da Silva, a expectativa de público para este ano seria de aproximadamente ses-
senta e cinco mil pessoas nos dez dias de festa, quando na verdade, os números 
ultrapassaram setenta mil. Esses dados são baseados na distribuição das pílulas 
milagrosas de Frei Galvão. A Missa solene da Festa às 10h foi presidida pelo Car-
deal Arcebispo de Aparecida, Dom Raymundo Damasceno Assis. A celebração 
contou com a presença da 12ª Brigada de Infantaria Leve da cidade de Caçapava 
(SP). Às 16h30 teve início a procissão pelas ruas da comunidade com participa-
ção da Banda de Música do 5° BIL - Batalhão de Infantaria Leve de Lorena (SP) 
e, em seguida, a Santa Missa presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de 
Aparecida, Dom Darci José Nicioli, com transmissão pela TV Aparecida. A cada 
ano o número de fi éis que visitam o Santuário aumenta signifi cativamente, o que 
mostra o grande amor e devoção do povo brasileiro ao seu primeiro santo. Todas 
as informações sobre a festa, fotos e áudios das principais celebrações podem ser 
acompanhadas pelo portal ofi cial do Santuário www.santuariofreigalvao.com.

Outras informações pelo telefone (12) 3125-1444.

Queridos devotos (as) 
de São Frei Galvão, nosso 
primeiro Santo brasileiro.

O mês de outubro foi muito signifi cativo 

para nós porque, além de festejarmos 

o dia da Rainha e Padroeira do Brasil 

Nossa Senhora Aparecida no dia 12, 

comemoramos também no dia 25, 

o dia do nosso 1º Santo Brasileiro,

 Santo Antônio de Sant’Anna Galvão. 

Nesse sentido, quero agradecer aos nossos 

irmãos e irmãs que estiveram presentes 

neste Santuário dedicado a São Frei Galvão, 

durante a sua festa. Também agradeço 

àqueles que nos ajudaram para que 

pudéssemos realizar uma grande festa, para 

nosso querido santo, que sempre intercede a 

Deus por nós. Foram momentos 

de muita emoção e alegria para todos.

Com o abraço fraterno e a minha bênção,

Pe. Roberto Lourenço da Silva
Reitor do Santuário
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O dom da Levitação
Frei Galvão era conhecido como um grande peregrino, 
levando a palavra de Deus para várias regiões do Brasil. 
Por vezes, rezava a Santa Missa em São Paulo pela manhã 
e mais tarde em Sorocaba, distante mais de 100 quilôme-
tros da capital paulista. E ou, no dia seguinte, era visto 
por fi éis celebrando no seminário do Rio de Janeiro. 
Mas, numa época em que não havia carros, trens ou avi-
ões, como o Santo frade conseguia percorrer grandes distâncias em tão pouco tempo? 
Isso só era possível porque Frei Galvão possuía o dom da levitação, o que possibilitava 
a ele ser bem mais rápido que os meios de transporte daquele tempo.
Frei Galvão, nasceu em 1739, na cidade de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, e 
morreu em 1822, no dia 23 de dezembro, às 10h da manhã, aos 83 anos de uma vida 
dedicada a Deus. Seu corpo foi sepultado em São Paulo, no Mosteiro da Luz. Frei Gal-
vão, caridoso desde criança, sempre foi um homem que praticava a santidade.

“Eu dou o meu testemunho 
e tenho orgulho de 
contribuir com esta obra 
de evangelização.”

No ano de 2007 sofri um grave acidente. 

Enquanto esperava um ônibus para ir trabalhar 

acabei sendo atropelada por um carro. Meu 

marido gritou para que eu voltasse, mas não 

escutei e o pior acabou acontecendo. 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 aguantaria mais 

dois dias de vida. Meu irmão Gerson, devoto 

de Frei Galvão, resolveu visitar o Santuário em 

Guaratinguetá e 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. Estou muito feliz.

Adriana Lopes de Oliveira
Brasília - DF

TESTEMUNHO DE FÉ

NOS PASSOS 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.

Adriana Lopes de Oliveira
Brasília - DF

Acesse: www.radiofreigalvão.com.br e reze com toda sua família.

Pela Rádio Web Frei Galvão você pode rezar 
o Santo Terço diariamente em vários horários. 
Às 3h da manhã, 6h, 12h, 18h e 22h. Participe conosco deste 
momento de amor e intimidade com Nossa Senhora. 


