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Queridos devotos (as) de Frei Galvão, nosso primeiro Santo brasileiro.
O mês de outubro foi para nós muito signifi cativo porque tivemos a oportunidade de, mais uma vez, fazer memória 
litúrgica ao nosso querido Santo Antonio de Sant`Anna Galvão. Celebrar a novena e festa do primeiro santo brasileiro 
é reviver o encontro pessoal de amor e esperança de um mundo cada vez melhor e mais humano. Frei Galvão nos 

ensina que a humildade e a caridade são os maiores tesouros que podemos compartilhar. A 
festa de Frei Galvão está, a cada ano, mais bonita! Continuem rezando conosco neste Santuário, 
celebrando a vida e a missão de cada romeiro e de cada devoto que por aqui passa todos os 
dias. Pela intercessão de Santo Antonio de Sant’Ana Galvão, recebam a minha bênção.

Pe. Roberto Lourenço da Silva
Reitor do Santuário

Um grande sonho realizado!
Câmara de Guaratinguetá aprova doação de terreno para Santuário

A Câmara Municipal de Guaratinguetá aprovou, por unanimidade, no dia 08 de outubro, a doação 
de um terreno para o projeto de ampliação do Santuário São Frei Galvão. O projeto de Lei 27/2015 do 
Executivo, de autoria do prefeito de Guaratinguetá Francisco Carlos, tem como objetivo a doação de uma 
área de, aproximadamente, 96 mil m², para o projeto de ampliação do Santuário dedicado ao primeiro 
santo brasileiro, nascido na cidade de Guaratinguetá. O terreno está localizado próximo ao Santuário, 
no Jardim do Vale. “O que motivou a cidade a se tornar estância turística foi São Frei Galvão e, por isso, 
precisamos desenvolver o turismo religioso em nossa cidade”, disse o prefeito. Para o Cardeal Arcebispo 
de Aparecida, Dom Raymundo Damasceno Assis, essa doação possibilitará a Arquidiocese desenvolver um projeto que visa criar um 
espaço mais amplo, com as estruturas adequadas e necessárias para acolher, com conforto e segurança, o crescente número de devotos 
que visitam o Santuário de Frei Galvão. “Precisamos tornar este local verdadeiramente um centro de peregrinação e visitação, um local mais 
digno do ilustre fi lho desta terra, nosso querido Santo Antonio de Sant´Anna Galvão”, declarou o Cardeal.
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Há algum tempo sentia fortes dores no 
estômago. Tudo que comia me fazia 
passar mal e as dores eram insuportáveis. 
No ano passado, em visita ao Santuário 
Frei Galvão, em Guaratinguetá, recebi 
as pílulas milagrosas do Santo. Ao voltar 
para minha casa, resolvi fazer a novena e 
tomar as pílulas com muita fé, pois não 
estava aguentando mais tanto sofrimento, 
apesar dos vários remédios que tomava e 
que já não faziam mais efeito. Após fazer 
a novena, percebi que as dores foram 
sumindo e, hoje, não sinto absolutamente 
mais nada. Sou muito grata a São Frei 
Galvão pela sua intercessão junto a Jesus. 

Eliana Aparecida Ferreira
Monte Belo (MG)

TESTEMUNHOS DE FÉ

O dom da Bilocação
NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Convide outras pessoas para serem também Missionários de Frei Galvão. 
Ligue (12) 3125-1444 ou 3013 6119

Cura pela fé
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Por volta de 1810, o comandante de uma expedição de nome Manoel Portes foi esfaqueado as margens do rio Tiete. Ferido mortalmente, 
ele implorava para se confessar com Frei Galvão... Não demorou muito para que o frade aparecesse, de maneira misteriosa, naquele remoto 
lugar.  Frei Galvão confortou a vítima e deu-lhe a extrema unção. As pessoas que estavam próximas a esta cena fi caram incrédulas com o 
aparecimento repentino de Frei Galvão, que, também, sumiu como apareceu. Enquanto socorria o homem, o futuro santo estava celebrando 
a santa missa no Mosteiro da Luz, em São Paulo, quando interrompeu a reza por, mais ou menos, 10 minutos. Ao retornar a celebração, sua 
batina estava suja de sangue, sendo a maior prova de ter consolado o moribundo. Hoje, no local deste milagre, no Distrito de Potunduva, em 
Jaú, SP, existe uma capela onde são realizadas festas em homenagem a São Frei Galvão, todos os anos, no mês de outubro.

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

Ajude-nos a tornar 
Frei Galvão mais conhecido!

Participe da Família 
MISSIONARIOS DE FREI GALVÃO! 

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 31251444.
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SERVIÇO 

O Santuário Frei Galvão 
fi ca aberto todos os dias 

das 7h às 18h
MISSAS

• De segunda a sexta-feira: 15h
• Sábado: 9h30h e 15h

• Domingo: 6h, 9h30, 15h e 19h 

NOVENAS
• Todos os dias: 14h30


