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Queridos devotos (as) 
de Frei Galvão, nosso
primeiro Santo brasileiro
Nosso querido Frei Galvão viveu 

sua fé em Jesus Cristo, por meio 

do serviço aos necessitados de sua 

época. Ao celebrarmos sua festa no 

mês de outubro, queremos também 

proclamar nossa fé na vivência cristã, 

principalmente na caridade e na 

humildade, e com o seu exemplo, 

buscarmos uma vida santa.

O grande objetivo desta maravilhosa 

novena e festa que celebramos todos os 

anos é motivar o devoto, o peregrino, 

a redescobrir sua fé e ter um encontro 

maior com Jesus Cristo, uma vez que a fé 

é sempre um convite à conversão.

Participem, vivenciem esse momento 

único no Santuário de Frei Galvão!

Com o abraço e a minha bênção,

Pe. Roberto Lourenço da Silva
Reitor do Santuário

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.

Santuário se prepara para 
a Festa de Frei Galvão
De 16 a 25 de outubro o Santuário Arquidiocesano de Frei Galvão em Guaratinguetá cele-
bra a novena e festa de seu padroeiro: Santo Antônio de Sant’Anna Galvão. O tema deste 
ano será: “Santo Antônio de Sant’Anna Galvão e a alegria de anunciar o Evangelho”. 
A novena perpétua será celebrada em dois horários 14h30 e 19h e, logo após, a Santa 
Missa na 1ª igreja no Brasil dedicada a São Frei Galvão. No dia 25 de outubro, dia da 
grande festa, às 6h haverá missa presidida pelo Pe. Roberto Lourenço da Silva - Reitor do 
Santuário. Às 10h, Missa Solene da Festa presidida pelo Cardeal Arcebispo de Aparecida, 
Dom Raymundo Damasceno Assis. Às 15h a Santa Missa será celebrada por Dom Bene-
dito Beni dos Santos – Bispo Emérito da Diocese de Lorena (SP). Às 16h30 terá início a 
procissão solene pelas ruas da comunidade e, em seguida, a Santa Missa das 18h presidi-
da por Dom Darci José Nicioli – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Aparecida.
No dia da festa em louvor a Frei Galvão, várias emissoras de rádio e televisão estarão 
transmitindo as celebrações. A TV Aparecida e TV Canção Nova transmitirão a Missa 
das 18h, além de fl ashes ao vivo durante a programação da festa. No site do Santuário 
(www.santuariofreigalvao.com), o devoto poderá acompanhar fotos e informações da 
festa, além de ouvir as principais celebrações pela rádio web.

Mais informações pelo telefone (12) 3125-1444
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O dom da Bilocação
Certa vez, Frei Galvão rezava a Santa Missa no Convento Francis-
cano em São Paulo, quando pediu ajuda aos confrades para inter-
romper a celebração e permaneceu em silêncio por mais ou menos 
10 minutos. Nesse período, ele foi à Taubaté, cidade do interior da 
província, para atender a confi ssão de um fi el a beira da morte. Na 
ocasião, ele esqueceu o seu lenço, que havia utilizado para enxugar 
o suor da testa do doente. O moribundo queria se confessar com 
Frei Galvão, mas sua família sabia que o religioso estava longe e 

havia chamado um sacerdote da cidade vi-
zinha de São Luiz do Paraitinga. Ao chegar 
à casa do doente, o padre fi cou surpreso 
com o fato de que Frei Galvão já havia 
estado lá e, a prova maior, foi o lenço 
que ele havia esquecido. Mas como 
o futuro Santo pôde fazer isso? Frei 
Galvão também possuía o dom da bi-
locação, que é a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo 
tempo. É isso que está retratado no livro “História Ilustrada de 
Santo Frei Galvão” escrito por Edson Galvão.
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-Em visita ao Santuário 
de Frei Galvão venho 
agradecer duas grandes 
graças alcançadas pela 
intercessão deste santo 
maravilhoso
A primeira trata-se do meu irmão ter 

conseguido se curar do alcoolismo depois 

de ter caído praticamente no fundo do 

poço. Hoje ele está totalmente recuperado.

A outra graça aconteceu em minha vida. 

Após alguns exames, o meu médico 

suspeitou que eu pudesse estar com 

câncer. Após esse ocorrido fi z a novena e 

tomei as pílulas de Frei Galvão. Quando 

fi z o exame que diagnosticaria a doença 

tive uma maravilhosa surpresa que 

surpreendeu até os médicos, não existia 

nenhum indício da doença. Hoje São Frei 

Galvão representa tudo em minha vida.

  

Maria do Rosário Magalhães Vidigal
Juiz de Fora (MG)

Santuário recebe a 3ª Carreata 
em Defesa da Vida
Com o tema: “A espiritualidade cristã na família: um casamento que dá certo”, a Semana 
Nacional da Família 2014 foi realizada entre os dias 10 a 16 de agosto. Os temas dos encon-
tros aconteceram de acordo com o calendário de cada paróquia das Dioceses e Arquidio-
ceses de todo o Brasil. No domingo, dia 24 de agosto, foi realizada a 3ª Carreata em Defesa 
da Vida promovida pela Pastoral Familiar da Arquidiocese de Aparecida. A imagem de 
Santa Gianna Beretta Molla, da Paróquia São Francisco de Assis foi levada até o Santuário 
de Santo Antônio de Sant’Anna Galvão. Todos participaram da Celebração Eucarística, às 
9h30, presidida pelo Reitor do Santuário, Pe. Roberto Lourenço da Silva.

TESTEMUNHO DE FÉ

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

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

Faça parte da “Família Missionários de Frei Galvão”
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