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Rádio Frei Galvão comple
ta dois anos.
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Obras dos banheiros e do pá
tio são concluídas. 
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Uma história de conversão 
pela intercessão de Frei Galvão.
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Site do Santuário já está no 
ar com novidades.
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16 a 25 
de outubro

Santo Antonio de 
Sant’anna Galvão

Festa de

Tema Central: 
“Palavra de Deus na Vida e na Missão da Igreja”

Paróquia Nossa 
Senhora de 

Fátima

Devotos celebram 
Festa de Frei Galvão

De 16 a 25 de outubro, o Santuário Arquidiocesa
no de Santo Antônio de Sant’Anna Galvão recebe 
devotos de todo o Brasil para celebrar seu padroei
ro e primeiro santo brasileiro. Neste ano, a festa 
convoca todos os fiéis a refletir sobre a palavra de 
Deus na vida e na missão da Igreja. Página 3
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Deus de amor, fonte de to
das as luzes, que cumulas
tes de bênção o vosso Servo 
Santo Antônio de Sant’ana 
Galvão, nós Vos adoramos 
e Vos agradecemos porque 
fizestes maravilhas. Ele, Se
nhor, por vossa inspiração, 
criou para o vosso povo so
frido, aquelas pílulas, sinal 
da Vossa compaixão para 
com os enfermos, sinal segu
ro da mediação da Virgem 
Maria Imaculada. Alcançai
nos, pela intercessão de 
Santo Antônio de Sant’ana 
Galvão, que nós, ao tomar
mos com fé e devoção estas 
pílulas, consigamos a graça 
desejada (fazendo um mo-
mento de silêncio, peça a 
graça que deseja alcançar 
por intercessão de Frei Gal-
vão): “Depois do parto, ó 
Virgem, permanecestes in-
tacta: Mãe de Deus, interce-
dei por nós!” e procuremos 
conhecer, sempre mais, o 
Evangelho que ele viveu cul
tivando a vida Eucarística 
com amor. Santo Antônio 
de Sant’ana Galvão, junto a 
Maria, mãe de Deus, rogai 
por nós, para que Jesus nos 
obtenha do Pai a vida plena 
no amor do Espírito Santo. 
Amém! (rezar um Pai Nos-
so, uma Ave Maria e um 
Glória ao Pai). 

Ao longo da Novena, de-
ve-se tomar três Pílulas de 
Frei Galvão: Uma no pri-
meiro dia, outra no quinto 
e a última no nono dia. 

Novena de 
Frei Galvão

Ligue e receba 
O Santo 

em sua casa!

Missa:
De segunda à sexta-feira: 15h
Sábado: 10h e 15h
Domingo: 6h, 9h30, 15h e 
19h

Novena:
De segunda à sexta-feira: 
14:30
Sábado: 9h30 e 14h30
Domingo: 14h30

Horário das Missas e Novena

Santuário de Frei galvão

O Jornal do Santuário de Frei Galvão

A Arquidiocese de AparecidaSP, por meio do seu arcebispo, 
dom Raymundo Cardeal Damasceno Assis, informa a todo o 
povo de Deus que o site, rádio e web TV denominados “São 
Frei Galvão.com” (www.saofreigalvao.com) não são órgãos 
de comunicação oficial da arquidiocese, nem aprovados por 
esta. A rádio web oficial da Arquidiocese de Aparecida é a 
 www. radiofreigalvao.com, que também pode ser acessada pelo 
portal www.arquidioceseaparecida.org.br.

Comunicado:

Prezados (as) leitores (as) 
do jornal O Santo:

Com alegria, apresentolhes a 1a 
edição do jornal O Santo, que 
tem como objetivo principal 

evangelizar através da devoção ao nos
so querido Frei Galvão, o primeiro santo 
brasileiro, nascido, pela graça de Deus, 
na cidade de Guaratinguetá, em 1739. 

O jornal O Santo, junto com a rádio web Frei Galvão, querem ser 
instrumentos para difundir, ainda mais, a devoção a São Frei Galvão. 
Por meio deste informativo, poderemos acompanhar o diaadia deste 
Santuário: as atividades pastorais; as festas; as devoções dos fiéis; as 
romarias; o testemunho dos romeiros e as graças alcançadas. Vale lem
brar que o Santuário Arquidiocesano de Frei Galvão foi constituído 
canonicamente, sob decreto assinado em 2010, no dia 08 de dezem
bro, Solenidade da Imaculada Conceição. Santuário não é apenas um 
espaço físico; é, essencialmente, um lugar de respeito, de recolhimento, 
de oração e de reconciliação com Deus através do Sacramento da Pe
nitência. É onde os devotos renovam sua fé e a esperança em dias me
lhores; é onde se encontram para rezar, pedir e agradecer pelas graças 
alcançadas. 

Aproveito para agradecer aos devotos de Frei Galvão pela colabo
ração e renovar meu pedido para que continuem contribuindo, ge
nerosamente, a fim de que o Santuário possa cumprir sua missão de 
evangelizar. 

Caros leitores e devotos de Frei Galvão, prestigiem o jornal O 
Santo. Divulguemno entre seus familiares e amigos! Conto com o 
apoio de todos para o bom êxito deste projeto, e, principalmente, 
com suas preces! 

Assegurando minhas orações, peço a Deus, por intercessão de São 
Frei Galvão, que abençoe a cada um de vocês.

Dom Raymundo Cardeal Damasceno Assis
Arcebispo de Aparecida, SP
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Palavra de Deus na Vida e na Missão da Igreja
Festa dedicada ao primeiro santo brasileiro reúne fiéis de todo o país

Por aurélio Figueiredo

Entre os dias 16 e 25 de outubro, 
acontece a Festa de Santo Antô
nio de Sant’Anna Galvão. Essa é 
a primeira festa após a igreja ser 
constituída canonicamente como 
santuário, fato ocorrido no dia 8 
de dezembro de 2010.

Durante todos os dias, have
rá novena, santa missa e o gesto 
concreto dos devotos com a doa

Programação da Festa

ção de produtos e alimentos para 
comunidades carentes. A progra
mação ainda inclui barracas de 
comidas típicas e shows musicais. 
A abertura da festa será feita pelo 
arcebispo de Aparecida, dom 
Raymundo Cardeal Damasceno 
Assis. No dia 25, dia do santo, a 
parte religiosa é encerrada às 17h 
com solene procissão pelas ruas 
do bairro e, em seguida, com a 
santa missa.

Neste ano, o tema central da 
festa é “Palavra de Deus na Vida 
e na Missão da Igreja”. Segundo 
o reitor do Santuário, padre Ro
berto Lourenço da Silva, a esco
lha foi motivada pelo “Verbum 
Domini”, exortação apostólica 
póssinodal publicada pelo papa 
Bento XVI em novembro do ano 
passado. “Queremos levar os  fiéis 
leigos a uma missão maior na 
Igreja”, revela padre Roberto. 

16 a 25 
de outubro

Local:
Santuário 

Arquidiocesano de 
Santo Antonio de 
Sant’anna Galvão

Santo Antonio de 
Sant’anna Galvão

Festa de

1º DIA – 16 de outubro 
(Domingo)
TEMA: “O Deus que fala”
14h30 – Novena
15h – Missa
Celebrante: Pe. José Carlos de Melo
19h – Novena
19h30 – Missa Solene
Celebrante: Dom Raymundo, Cardeal Damasceno 
Assis – Arquidiocese de Aparecida
Paraninfos: Paróquias Nossa Senhora Aparecida, 
São Roque e Santo Afonso e Equipe de Nossa 
Senhora
Gesto Concreto: Fralda Geriátrica

2º DIA – 17 de outubro 
(Segunda-feira)
TEMA: “A resposta do homem a Deus que fala”
14h30 – Novena
15h – Missa
Celebrante: Pe. José Ricardo F. Aparicio
19h – Novena
19h30 – Missa Solene
Celebrante: Pe. Ferdinando Mancílio
Paraninfos: Paróquias São Miguel Arcanjo e Santo 
Expedito e Comunidade Shalom
Gesto Concreto: Açúcar

3º DIA – 18 de outubro 
(Terça-feira)
TEMA: “A interpretação da Sagrada Escritura na 
Igreja”
14h30 – Novena
15h – Missa
Celebrante: Pe. Frei José Carlos da Silva
19h – Novena
19h30 – Missa Solene

Celebrante: Pe. Jorge Paulo da Silva Sampaio
Paraninfos: Paróquias Santo Antonio e Puríssimo 
Coração de Maria e Comunidade Anuncia-me
Gesto Concreto: Pó de café

4º DIA – 19 de outubro 
(Quarta-feira)
TEMA: “Liturgia, lugar privilegiado da Palavra de 
Deus”
14h30 – Novena
15h – Missa
Celebrante: Pe. Carlos Roberto de Carvalho
19h – Novena
19h30 – Missa Solene
Celebrante: Pe. Ronival Benedito dos Reis
Paraninfos: Paróquias Nossa Senhora do Rosário 
e Nossa Senhora de Lourdes e Movimentos Serra
Gesto Concreto: Feijão

5º DIA – 20 de outubro 
(Quinta-feira)
TEMA: “A Palavra de Deus na vida eclesial”
14h30 – Novena
15h – Missa
Celebrante: Pe. Ismael Barbosa Ribeiro 
19h – Novena
19h30 – Missa Solene
Celebrante: Pe. André Gustavo de Souza
Paraninfos: Paróquias São Pedro e Nossa Senhora 
de Fátima e Renovação Carismática Católica
Gesto Concreto: Óleo

6º DIA – 21 de outubro 
(Sexta-feira)
TEMA: “A missão da Igreja: anunciar a Palavra de 
Deus ao mundo”
14h30 – Novena

15h – Missa
Celebrante: Pe. Renan Rangel dos Santos Pereira
19h – Novena
19h30 – Missa Solene
Celebrante: Dom Carmo João Rhoden – Diocese 
de Taubaté
Paraninfos: Paróquias Nossa Senhora da Glória e 
São Dimas, Ofi cinas de Oração, Focolares e E.C.C
Gesto Concreto: Arroz

7º DIA – 22 de outubro 
(Sábado)
TEMA: “Palavra de Deus e compromisso no 
mundo”
14h30 – Novena
15h – Missa
Celebrante: Pe. Luiz Fernando de França Lopes
19h – Novena
19h30 – Missa Solene
Celebrante: Dom Antônio Affonso de Miranda 
(Bispo Emérito) – Diocese de Taubaté 
Paraninfos: Paróquias São Francisco e Nossa 
Senhora das Graças e Cursilho de Cristandade
Gesto Concreto: Macarrão

8º DIA – 23 de outubro 
(Domingo)
TEMA: “Palavra de Deus e culturas”
14h30 – Novena
15h – Missa
Celebrante: Pe. Antonio Leonel de Oliveira
19h – Novena
19h30 – Missa Solene
Celebrante: Dom Benedito Beni dos Santos –
Diocese de Lorena
Paraninfos: Paróquias Sant’Anna e Nossa Senhora 
da Conceição e Apostolado da Oração
Gesto Concreto: Fralda Geriátrica

9º DIA – 24 de outubro 
(Segunda-feira)
TEMA: “Palavra de Deus e diálogo inter-religioso”
14h30 – Novena
15h – Missa
Celebrante: Pe. Vinícius da Silva
19h – Novena
19h30 – Missa Solene
Celebrante: Dom Moacir Silva – Diocese de São 
José dos Campos
Paraninfos: Paróquia Senhor Bom Jesus e 
Capelania Militar Nossa Senhora do Loreto
Gesto Concreto: Pó de café

DIA DA FESTA – 25 de outubro 
(Terça-feira)
TEMA: “Santo Antônio de Sant’Anna Galvão fez da 
Palavra de Deus a sua própria vida” 
10h – Missa Solene 
Celebrante: Dom Antônio Carlos Altieri – Diocese 
de Caraguaratuba
17h – Procissão Solene e, em seguida, Santa Missa 
Celebrante: Pe. Roberto Lourenço da Silva
Paraninfos: Todos os devotos de Santo Antônio 
de Sant’Anna Galvão

Sant’anna GalvãoSant’anna GalvãoSant’anna Galvão

Celebrante: Pe. Jorge Paulo da Silva Sampaio
Paraninfos: Paróquias Santo Antonio e Puríssimo 
Coração de Maria e Comunidade Anuncia-me

15h – Missa
Celebrante: Pe. Renan Rangel dos Santos Pereira

9º DIA – 24 de outubro 

Tema Central: 
“Palavra de Deus na Vida e na Missão da Igreja”

Paróquia Nossa 
Senhora de 

Fátima

Dom Raymundo Cardeal Damasceno Assis
Arcebispo Metropolitano de Aparecida
Pe. Roberto Lourenço da Silva 
Pároco e Reitor do Santuário Arquidiocesano de 
Santo Antônio de Sant’Anna Galvão
Pe. Carlos Roberto de Carvalho 
Vigário Paroquial
Pe. Luiz Fernando de França Lopes 
Vigário Paroquial

Equipe Celebrativa Paroquial e do Santuário

cartaz_festa_frei.indd   1 09/10/11   21:14

FeSta de Frei galvão 2011
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15 – SábADO
>> Santa Teresa d’Ávila
EVANGElhO (Lc 12,812) 
“Todo aquele que disser alguma 
coisa contra o Filho do Homem 
será perdoado. Mas quem blasfe-
mar contra o Espírito Santo não 
será perdoado.”

16 – 29o DOMINGO DO TEM-
PO COMuM 
>> Santa Margarida Maria Ala
coque
EVANGElhO (Mt 22,1521) 
“Mestre, sabemos que és verda-
deiro e que ensinas o caminho de 
Deus segundo a verdade.”

17 – SEGuNDA-FEIRA 
>> S. Inácio de Antioquia
EVANGElhO (Lc 12,1321) 
“Tomai cuidado contra todo tipo 
de ganância, porque, mesmo que 
alguém tenha muitas coisas, a 
vida de um homem não consiste 
na abundância de bens.”

18 – TERçA-FEIRA 
>> S. Lucas, evangelista
EVANGElhO (Lc 10,19)
“O Senhor escolheu outros seten-
ta e dois discípulos e os enviou 
dois a dois, na sua frente, a toda 
cidade e lugar aonde ele próprio 
devia ir.”

19 – QuARTA-FEIRA 
>> S. Paulo da Cruz
EVANGElhO (Lc 12,3948) 
“Ficai preparados! Porque o Fi-
lho do Homem vai chegar na hora 
em que menos o esperardes.”

20 – QuINTA-FEIRA 
>> S. Maria Bertília Boscardin
EVANGElhO (Lc 12,4953) 
“Eu vim para lançar fogo sobre a 
terra, e como gostaria que já esti-
vesse aceso!”

21 – SExTA-FEIRA 
>> Santa Úrsula e companheiras
EVANGElhO (Lc 12,5459) 
“Sabeis interpretar o aspecto da 
terra e do céu. Como é que não sa-
beis interpretar o tempo presente?”

22 – SábADO 
>> São Donato
EVANGElhO (Lc 13,19) 
“Vieram algumas pessoas tra-
zendo notícias a Jesus a respei-
to dos galileus que Pilatos tinha 
matado...”

23 – 30o DOMINGO DO TEM-
PO COMuM 
>> S. João de Capistrano
EVANGElhO (Mt 22,3440) 
“Um fariseu, doutor da Lei, 
queria pôr Jesus à prova e per-
guntou: – Mestre, qual é o maior 
mandamento da Lei?”

24 – SEGuNDA-FEIRA 
>> S. Antonio Maria Claret
EVANGElhO (Lc 13,1017) 
“O chefe da sinagoga ficou furio-
so, porque Jesus tinha feito uma 
cura em dia de sábado.” 

25 – TERçA-FEIRA 
>> Santo Antônio de Sant’Anna 
Galvão
EVANGElhO (Lc 13,1821) 
“A que é semelhante o Reino de 
Deus, e com que poderei compa-
rá-lo? É como a semente de mos-
tarda...”

26 – QuARTA-FEIRA 
>> S. Evaristo
EVANGElhO (Lc 13,2230) 
“Jesus... estava a caminho para 
Jerusalém. Alguém lhe pergun-
tou: – Senhor, é verdade que são 
poucos os que se salvam?”

27 – QuINTA-FEIRA 
>> S. Frumêncio
EVANGElhO (Lc 13,3135) 
“Alguns fariseus aproximaram-
-se e disseram a Jesus: – Tu deves 
ir embora daqui, porque Herodes 
quer matar-te.”

28 – SExTA-FEIRA 
>> São Judas Tadeu
EVANGElhO (Lc 6,1219) 
“Naqueles dias, Jesus saiu até a 
montanha para rezar. E passou a 
noite toda em oração a Deus.”

29 – SábADO 
>> S. Narciso
EVANGElhO (Lc 14,1.711) 
“Jesus foi comer na casa de um 
dos chefes dos fariseus. E ... no-
tou como os convidados esco-
lhiam os melhores lugares.”

30 – 31o DOMINGO DO TEMPO 
COMuM 
>> S. Marcelo
EVANGElhO (Mt 23,112) 
“O maior dentre vós é aquele que 
vos serve.”

31 – SEGuNDA-FEIRA 
>> Santo Afonso Rodrigues
EVANGElhO (Lc 14,1214)
“Então serás feliz! Porque eles 
não te podem retribuir. Tu rece-
berás a recompensa na ressurrei-
ção dos justos.”

evangelho do dia
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Banheiros são finalizados e pátio 
de ônibus passa por modificações

da redação

Após dois meses, as obras de cons
trução dos banheiros do Santuário 
estão concluídas. O trabalho foi 
feito por uma equipe de 14 pesso
as, entre pedreiros, encanadores, 
eletricistas e pintores, com a su
pervisão do engenheiro civil Justo 
Antonio dos Santos. 

O investimento foi de R$ 150 mil 
e possibilitou o término dos ba
nheiros masculino, feminino e de 
portadores de necessidades espe
ciais com instalações hidráulica 
e elétrica, acabamento e pintura. 
Além dos 18 lavatórios, 30 vasos 
sanitários e nove mictórios, tam
bém foram colocados azulejos, 
pisos, divisórias e bancadas em 

granito, janelas com vidro tempe
rado e portas em chapa de aço no 
local. O resultado são banheiros 
com beleza, conforto e tamanho 
adequado para receber os milha
res de devotos de Frei Galvão de 
todo o Brasil. 

Outra obra concluída é o pátio 
para o estacionamento de carros e 
ônibus, que passou por terraplana
gem e onde houve a colocação de 
brita graduada. O objetivo é faci
litar o trânsito dos veículos com 
rapidez e comodidade. O material 
foi doado pela empresa Serveng e 
o trabalho foi realizado por má
quinas emprestadas pela Prefeitura 
Municipal de Guaratinguetá  SP

Segundo o engenheiro respon
sável, o próximo passo das obras 

Equipe de 14 pessoas trabalhou durante dois meses para concluir as obras dos 
banheiros do Santuário.

Doação dos devotos garante realização das obras
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é iniciar a ampliação de todo o 
Santuário. “Desenvolver os pro
jetos arquitetônico, estrutural, hi
dráulico, elétrico, de bombeiros, de 

iluminação natural e artificial e de 
decoração e, para coordenar esta 
etapa, foi contratado o arquiteto 
José Jorge Boueri Filho”, conclui. 

Quem passa hoje pela movi
mentada Avenida Tiradentes, 
na cidade de São Paulo, tem a 
chance de fazer uma viagem ao 
passado. Basta visitar o Mos
teiro da Luz, erguido entre os 
séculos 18 e 19 e considerado 
patrimônio cultural da huma
nidade pela Unesco, organismo 

ligado à Organização das Na
ções Unidas (ONU). 

Mas sua importância não está 
apenas na preservação histórica. 
Isso porque o Mosteiro da Luz 
teve, como arquiteto, mestre de 
obras e pedreiro, Frei Galvão. O 
franciscano dedicou 28 anos de 
sua vida à realização desta gran
diosa obra para abrigar as irmãs 
concepcionistas, trabalho que teve 

início em 1774 e só foi concluído 
com a inauguração em 1802. 

A dedicação de Frei Galvão 
foi reconhecida pelo papa João 
Paulo II, que o escolheu como 
padroeiro da Construção Civil 
no Brasil. Agora, novo reconhe
cimento pode ser concedido pelo 
Congresso Nacional, que analisa 
o projeto de lei que declara o pri
meiro santo brasileiro protetor 

dos trabalhadores da Constru
ção Civil.

A proposta foi apresentada em 
julho de 2008 pelo exdeputado 
federal Talmir Rodrigues (PV 
– SP). Após aprovação pela Câ
mara, o texto foi enviado, em ou
tubro de 2009, para análise dos 
senadores. Se for aprovado, se
guirá para sanção da presidente 
da República. 

Frei Galvão, patrono da Construção Civil
Projeto que concede título está em análise no Senado

da redação



Página 6 ComuniCação

A Igreja presente em seu lar
Inaugurada em 2009, rádio transmite devoção ao primeiro santo brasileiro pela Internet

Há dois anos, no dia 15 de setem
bro, entrava no ar a Rádio Frei 
Galvão, transmitida pela Inter
net. O objetivo é divulgar a devo
ção ao primeiro santo brasileiro 
com música, oração, prestação de 
serviço à comunidade e informa
ções sobre a Igreja. 

As atrações incluem a reza do 
santo terço e também a mensa gem 
do arcebispo de Aparecida, dom 
Raymundo Cardeal Damasceno 
Assis. Durante toda a programa
ção, que está no ar 24 horas, o ou
vinte ainda acompanha as notícias 
do Brasil e do mundo. 

O próximo desafio é instalar a 
rádio, que atualmente funciona 
na sede da Arquidiocese de Apa

“Quero convidar os cristãos a 
uniremse confiadamente e com 
criatividade consciente e respon
sável na rede de relações que a era 
digital tornou possível; e não sim
plesmente para satisfazer o desejo 
de estar presente, mas porque esta 
rede tornouse parte integrante 
da vida humana”. O trecho foi 
extraí do da mensagem do papa 
Bento XVI para o 45o Dia Mun
dial das Comunicações Sociais, 

da redação

da redação

O diretor de Programação da rádio, Evandro Luiz Fialho, entrevista o arce-
bispo de Aparecida, dom Raymundo Cardeal Damasceno Assis.

recida, no Santuário “para que 
possamos estar mais próximos 
da realidade e, ao mesmo tempo, 
ter condições técnicas de transmi
tir as missas ao vivo e criar pro
gramas nos quais o devoto de Frei 
Galvão possa participar”, afirma 
o diretor de Programação, Evan
dro Luiz Fialho. 

Além disso, também é aguarda
da a liberação do Ministério das 
Comunicações para a concessão de 
uma rádio educativa em freqüência 
modulada (FM), que terá o sinal 
transmitido para Guaratinguetá e 
região. 

Ouça a Rádio Frei Galvão: 
www.radiofreigalvao.com

Acesse o Santuário na Internet: 
www.santuariofreigalvao.com 
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Santuário inaugura novo site
Internauta pode pedir orações e pílulas e deixar relato de graças alcançadas

celebrado em 5 de junho de 2011. 
Consciente desta realidade, o San
tuário Arquidiocesano de Santo 
Antônio de Sant’Anna Galvão 
decidiu reformular sua página na 
Internet, que já está no ar.

A novidade é que, a partir de 
agora, o internauta pode pedir 
orações e as pílulas devocionais 
online e até mesmo agendar ro
marias ao Santuário. No link 
“Capela Virtual”, é possível ain
da deixar relatos de graças alcan
çadas por intercessão de Frei Gal

vão. O site também 
veicula notícias, fo
tos e a história do 
primeiro santo bra
sileiro e do Santuá
rio, além de infor
mações sobre dias e 
horários de missas e 
novenas. 

(12) 3128-3128

Veja condições na loja. Sujeito à aprovação de crédito.

Vista aérea loja principal

12x sem juros nos cartões

Aceitamos 

Traga seu orçamento para fazermos um ótimo negócio

Entregas rápidas e grande estoque de pronta entrega

A ZeZinho FicA ABeRTA De 2a À 6a ATÉ AS 19 hoRAS e  
SÁBADo ATÉ AS 14 hoRAS Ao LADo Do BURiTi ShoPPinG GUARÁ

ü
ü
ü
ü

Depósito central
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Neste ano, 2011, é muito con
veniente, para a nossa Igreja, 
celebrar o mês de outubro que 
é dedicado às missões. Desde o 
término da Conferência de Apa
recida, no dia 31 de maio de 
2007, vem pedindose a todos 
os católicos a vivência de suas 
conclusões, que é a missão con
tinental: “Assumimos o com-
promisso de uma grande missão 
em todo continente que de nós 
exigirá aprofundar e enriquecer 
todas as motivações que permi-
tam converter cada cristão em 

Pe. roberto lourenço da Silva
Pároco da Paróquia de Nossa Senhora 
de Fátima e Reitor do Santuário Arq. de 
Santo Antônio de Sant’Anna Galvão

Ide por todo o mundo e proclamai 
o evangelho a toda a criatura

discípulo missionário” (Docu
mento de Aparecida 362).

Com o jornal O Santo, procu
ramos conscientizar os devotos 
de Santo Antônio de Sant’Anna 
Galvão que chegam em peregri
nação a este Santuário a assu
mirem uma centralidade cristo
lógica, despertando em cada um 
o desejo e a necessidade de um 
encontro pessoal com Jesus Cris
to, que se tornará o fundamento 
para a missionaridade. Por essa 
razão é que o Documento de 
Aparecida usa a expressão “Dis
cípulo Missionário”, isto é, todo 
o discípulo será missionário, se 
não for assim, não será discípulo.

Para ser missionário, o cristão 
precisa ter coragem e perseve
rança para usar seu tempo com 
o próximo, levandolhe a paz e 
pregandolhe o amor do Cris
to Ressuscitado, sem medo de 

anunciar a Boa Nova, seguindo o 
exemplo de Jesus Cristo, que deu 
a sua vida na cruz pela salvação 
de todas as pessoas. O mundo 
necessita de pessoas corajosas, 
capazes de semear a semente da 
fraternidade e da paz neste mun
do cheio de conflitos, violências 
e guerras, onde faltam o amor, o 
diálogo e a caridade.

“A primeira forma de testemu-
nho é a própria vida do missioná-
rio, da família cristã e da comu-
nidade eclesial, que torna visível 
um novo modo de se comportar 
(...) O anúncio tem a prioridade 
permanente na missão: a Igreja 
não pode esquivar-se ao manda-
to explícito de Cristo, não pode 
privar os homens da Boa Nova 
de que Deus os ama e salva. A 
evangelização conterá sempre 
(...) uma proclamação clara de 
que, em Jesus Cristo, a salvação 

é oferecida a cada homem, como 
dom de graça e de misericórdia 
do próprio Deus (...)

O anúncio tem por objeto Cris-
to crucificado, morto e ressusci-
tado: por meio d’Ele, realiza-se 
a plena e autêntica libertação 
do mal, do pecado e da morte; 
n’Ele, Deus dá a vida nova, divi-
na e eterna. É esta a Boa Nova, 
que muda o homem e a história 
...” (Redemptoris missio, 42;44)

Que Santo Antônio de Sant’Anna 
Galvão, primeiro santo brasileiro, 
interceda junto ao Pai rico em mi
sericórdia para que cada discípulo 
missionário reze com o coração e, 
assim, não tenha medo de realizar 
o projeto de Deus, a exemplo de 
Maria. Que ele nos abençoe para 
o serviço do Senhor que nos diz: 
“Ide por todo o mundo e procla-
mai o evangelho a toda a criatura”  
(Mc 16, 15). 

 Palavra do Reitor
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 Nos passos de Frei Galvão

O dom da levitação
Entre as características pelas 
quais Frei Galvão foi conhe
cido em vida, uma das princi
pais era a de ser missionário. 
Relatos da época apontam 
que o primeiro santo brasi
leiro percorreu longas distân
cias, principalmente, nos hoje 
Estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Paraná. Inclusive, há 
histórias de que rezava a mis

sa em São Paulo num dia e, no 
seguinte, já estava celebrando 
no Rio de Janeiro, quase 500 
quilômetros distante. 

Mas como ele poderia fa
zer tal trajeto em tão pouco 
tempo em pleno século 18? 
A resposta está na levitação, 
um dos diversos dons que 
o frade franciscano nasci
do em Guaratinguetá teria 

tido e que, a partir de ago
ra, vamos relembrar a cada 
edição. É isso que está re
tratado em uma das pintu
ras que compõem o altar do 
Santuário (veja foto). Dom 
que, para Frei Galvão, foi 
de fundamental importân
cia na missão de levar a Boa 
Nova de Jesus Cristo aos 
brasileiros. 

“ Na minha aflição, dai-me 
consolação, senhor, meu 

Frei Galvão, que não pisais 
no chão.”
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Contribua
üiNo dia 12 de outubro de 1983, é celebra

da a primeira missa.
üiNo dia 25 de outubro de 1998, Frei Gal

vão é beatificado.
üiNo dia 11 de maio de 2007, Frei Galvão 

tornase o primeiro santo brasileiro.
üiNo dia 8 de dezembro de 2010, é consti

tuído o Santuário de Frei Galvão.

Testemunho de Fé

Nunca fui uma pessoa religio
sa, não gostava de igrejas e 

nem de nada relacionado à reli
gião. Vivia lendo livros de bru
xaria e exotéricos. Aos 32 anos, 
engravidei e, com sete meses de 
gestação, descobri que meu bebê 
tinha um problema congênito 
que obstrui a passagem da urina, 
comprometendo a bexiga até os 
rins, com perigo de várias seqüe
las. Fiquei desesperada, chorava 
todos os dias. Um dia, quando 
acordei, veio na minha cabeça o 
nome “São Frei Galvão”. Não me 
lembro direito se sonhei. Sei que,   
quando acordei, lembrava do 
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Construção dos banheiros
Construção do refeitório
Pavimentação do pátio 
Reforma e ampliação do Santuário

Conta para doação:
banCo bradeSCo

Agência: 04154 | Conta Corrente: 82.2825
Favorecido: Paróquia Nossa Senhora de Fátima
CNPJ: 53.329.421 / 0016  03
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Próximas obras:

O desafio agora de 
construir o presente 

é de todos nós.

“Eu dou o meu testemunho 
e tenho orgulho de 

contribuir com esta obra de 
evangelização.”

CONCLUÍDO

com esta obra de evangelização

nome. Eu já tinha ouvido falar 
dele, como todos os outros san
tos, mas não fazia idéia de quem 
ele fosse, pois sempre ignorei 
e ridicularizei esses assuntos. 
Mas, como fiquei intrigada com 
aquele nome tão forte na minha 
cabeça, entrei na Internet, li so
bre as pílulas e, no mesmo dia, 
fui buscar as pílulas na igreja e 
comecei a novena.

Em 17 de agosto de 2009, nas
ceu Paco e, com quatro dias de 
vida, ele fez a primeira cirurgia e 
eu pensava: “Se São Frei Galvão 
me guiou até aqui, com certeza, 
vai curar o meu bebê!”

O segundo milagre aconteceu 
quando uma bactéria muito agres
siva colonizou a bexiga do meu 
bebê. Os médicos resolveram não 
tratar, pois ele era muito novo e os 
antibióticos indicados para essa 
bactéria não podem ser usados 
em bebês. O único tratamento foi 
a novena de Frei Galvão e a água 
que eu dava para o meu pequeno 
beber. Os exames, daí por diante, 
foram todos negativos.

Agradeço São Frei Galvão to
dos os dias e assim será por toda 
a minha vida, por ter me mostra
do que a família é a coisa mais 
importante da vida, que Deus 
realmente existe e olha por nós, 
que a vida é  muito melhor quan
do se tem fé. E também porque 
meu bebê está totalmente curado, 
é lindo, forte, inteligente, esperto, 
 perfeito, feliz e passa muito bem 
sob os olhos amorosos de São 
Frei Galvão.

Mariella Baldini 
Santos / SP


