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Mato-Grossense
declara devoção
a Frei Galvão

Querido (a) devoto (a) 
de Frei Galvão,  
Frei Galvão foi um grande exemplo da 
manifestação da graça de Deus. Quando deixou 
sua terra, esta mesma terra abençoada na qual 
está seu Santuário, ele tinha um único objetivo: 
fazer a vontade de Deus e a Ele se consagrar. Em 
vida, Frei Galvão já era tido como santo “porque 
nele todos encontravam auxílio para suas 
necessidades espirituais e corporais”. Frei Galvão 
nos ensina que a humildade e a caridade são os 
maiores tesouros que podermos compartilhar. 
Reze conosco e ajude-nos na divulgação da vida 
e obra deste “santo” homem 
de Deus! Seja um Missionário 
de Frei Galvão e participe da 
ampliação do seu Santuário. 
Pela intercessão de Santo 
Antonio de Sant’Anna 
Galvão, receba a 
minha bênção.

Pe. Luiz Antônio 
Carvalho da Silva
Reitor do Santuário

Há 17 anos, Rosni Donizete, da cidade de Sinop 
(MT), trabalha com excursão religiosa por todo o país. 
Recentemente, o chefe da romaria trouxe mais um grupo 
de devotos para conhecer a terra do primeiro santo 
brasileiro. Como Rosni organiza uma romaria com destino 
ao Santuário Frei Galvão todos os anos, acabou se tornando 
devoto do santo e declarou sua fé em Frei Galvão. Ele 
sente muita alegria em trazer os devotos para ter a mesma 
experiência de fé vivenciada por ele no Santuário. “No 
meu dia a dia, sempre peço a proteção de Frei Galvão, 
principalmente, nas viagens, que realizo e que sempre 
foram muito tranquilas. Ouço, também, durante a nossa 
peregrinação, os testemunhos de cura e libertação que os 
romeiros alcançaram através da intercessão de Frei Galvão. 
Fico muito feliz e satisfeito pela oportunidade de ser esse 
canal entre as pessoas e o Santuário”, declarou Rosni.

POR LAURA FERRAZ
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Obrigado, Frei Galvão
“Eu e meu esposo viemos ao Santuário para agradecer a Frei Galvão as graças alcançadas e cumprir nossa promessa. Meu esposo teve uma doença 
muito grave. Em uma outra oportunidade, estivemos no Santuário e levamos as pílulas da fé. Fizemos a novena e tomamos as pílulas. Graças a 
intercessão de Frei Galvão, hoje, meu esposo está bem. Além de agradecer a graça alcançada, vamos levar as pílulas de Frei Galvão para outros 
amigos e conhecidos. Muitas pessoas da minha região estão precisando alcançar alguma graça, por isso, aproveito para rezar por elas também”. 
Rosalina do Carmo, Jacarei (SP)

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)

TESTEMUNHOS DE FÉ

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
Acompanhe 
as principais 
celebrações 

do Santuário 
AO VIVO pela 

Rádio Frei Galvão
Acesse 

radiofreigalvao.com 
Baixe nosso 

aplicativo grátis

 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

Telepercepção 
Frei Galvão havia intermediado uma graça junto ao nosso 
bom Deus para uma senhora com problema de gravidez, mas que 
conseguiu ter o parto normal. 
O senhor seu marido, em agradecimento, levou a Frei Galvão uma “vara” 
com frangos caipiras, que o nosso santo gostava de comer. 
No caminho, um frango carijó escapou e o senhor blasfemou:
— Frango do diabo! Venha aqui!, disse o irritado senhor. Ao entregar 
os frangos, Frei Galvão aceitou o presente de bom grado, mas recusou-se 
a receber o carijó, dizendo:
— Este você deu ao diabo!

O incrédulo senhor levou o carijó de volta...
Cuidado com o que você fala, quando prende o dedo na porta, tropeça em uma pedra, 
bate o martelo no dedo etc..
Fonte: Livro “História Ilustrada de Santo Frei Galvão”, escrito por Edson José Galvão Nogueira

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO


