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Queridos devotos (as) de Frei Galvão, nosso primeiro Santo brasileiro.
É tempo de festa e de alegria! O Papa Francisco convida os cristãos a estarem sempre felizes, pois a nossa missão é 
ser presença de amor na Igreja. Assim como, em vida, fez Frei Galvão, também somos chamados a proclamar, com 
grande alegria, a nossa fé em Jesus Cristo. Celebrar a novena e festa do primeiro santo brasileiro, signifi ca para nós, 
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. 
Rezem conosco no Santuário Frei Galvão, celebrando a vida e a missão de cada romeiro e de 
cada devoto que por aqui passa. Evangelizem conosco, pois sua oração e colaboração são os 
pilares que sustentam nosso projeto evangelizador. Pela intercessão de Santo Antonio de 
Sant’Ana Galvão, recebam a minha bênção.

Pe. Roberto Lourenço da Silva
Reitor do Santuário

Outubro é mês de festa 
em Guaratinguetá

Outubro é mês de festa no 
Santuário dedicado ao primeiro santo 
genuinamente brasileiro. Durante 
esse mês, milhares de devotos visitam 
a cidade de Guaratinguetá, local 
onde nasceu Frei Galvão, no ano 
de 1739. Frei Galvão foi beatifi cado 
pelo nosso querido e amado Papa 
João Paulo II, no ano de 1998. Dele 
recebeu os títulos de Homem da Paz 

e da Caridade e de Patrono da Construção Civil no Brasil. De seu 
processo de beatifi cação constam 27.800 graças documentadas, 
além de outras consideradas milagres. No dia 11 de maio de 2007, 
cerca de 1 milhão de pessoas estiveram reunidas no Campo de 
Marte, em São Paulo, para participarem da missa de canonização 
de São Frei Galvão. “Declaramos e defi nimos como santo o beato 
Antônio de Sant’Anna Galvão e o inscrevemos na lista dos santos e 
estabelecemos que em toda a igreja ele seja devotamente honrado 
entre os santos”, disse o Papa emérito Bento XVI, durante a missa. 
A devoção a São Frei Galvão é sintetizada pela busca por suas 
pílulas, quando milhares de devotos, após fazerem a novena e 
tomarem as pílulas, são protagonistas de vários testemunhos de 
milagres atribuídos à intercessão de nosso querido santo.
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 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

SERVIÇO

Outubro é mês de festa 
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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 sequelas. 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 nome. Eu já tinha ouvido falar dele, como 
todos os outros santos, mas não fazia ideia de quem ele fosse, pois 
sempre ignorei e ridicularizei esses assuntos. Mas, como fi quei 
intrigada com aquele nome tão forte na minha cabeça, entrei na 
Internet, li sobre as pílulas e, no mesmo dia, fui buscar as pílulas 
no Santuário e comecei a novena. Quando meu fi lho nasceu, 
uma bactéria muito agressiva 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. Hoje, 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)

TESTEMUNHOS DE FÉ Pílulas da fé
NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

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

Meu bebê está curado
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Inicialmente, Frei Galvão percorria as casas de fi éis, para 
orar com as famílias e pelas senhoras grávidas que tinham 
difi culdades de parto natural. Hoje, os médicos fazem 
cesarianas, mas, naquela época, não havia este recurso. 
Naquela época, nosso querido Frei passou a enviar o seu cordão 
franciscano, que usava junto à batina. Muito procurado e 
sem poder atender todos os pedidos, ele criou as pílulas que 
contêm escrito uma jaculatória, uma espécie de oração. Certa 
vez, um moço com fortes dores causadas por cálculos renais, 
pediu a Frei Galvão que o abençoasse, para fi car livre da dor 
que era intensa. Foi aí que o Frei se lembrou do infalível poder 
da Virgem Maria e escreveu as palavras do Ofício de Nossa 
Senhora: “Depois do parto, ó Virgem, permanecestes intacta. 
Mãe de Deus, intercedei por nós”. Esta, na verdade, foi a origem 
das pílulas, que os devotos tanto procuram no Santuário Frei 
Galvão, em Guaratinguetá, que ajudam as mulheres na hora 
do parto e em tantos outros problemas. São Frei Galvão não 
criou as pílulas para diminuir o sofrimento da mãe ou facilitar o 
aborto, mas, sim, para dar continuidade à vida, que a Igreja nos 
ensina a respeitar, desde a concepção até à morte natural.

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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