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Em outubro 
comemoramos 

São Frei 
Galvão!

O Santuário dedicado ao primeiro santo genuinamente brasileiro, comemora no mês 
de outubro, Santo Antonio de Sant’Anna Galvão. Durante este mês, milhares de de-
votos 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 “Patro-
no 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 participar 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.

Querido (a) devoto (a) 
de Frei Galvão,  
Nosso querido Frei Galvão viveu sua fé em 
Jesus Cristo, por meio do serviço aos neces-
sitados de sua época. Ao celebrarmos sua 
festa no mês de outubro, queremos, tam-
bém, proclamar nossa fé na vivência cristã, 
principalmente, na caridade e na humildade. 
Em vida, Frei Galvão já era tido como santo 
“porque nele todos encontravam auxílio para 
suas necessidades espirituais e corporais”. 
Falavam do seu exemplo que havia “ofereci-
do o coração para Deus e os pés e braços aos 
irmãos e às irmãs... Mais ainda: entre os be-
nefícios que prodigalizava, o maior é a paz!”. 

Neste mês, em especial, reze conos-
co 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’Ana 
Galvão, receba a mi-
nha bênção.
Pe. Luiz Antônio 

Carvalho da Silva
Reitor do Santuário
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Em agosto de 2002, após um exame de biopsia em meu útero, fui diag-
nosticada com Carcinoma, um tipo de Câncer.Naquele momento, fi quei 
muito assustada, mas não perdi a minha fé. Coloquei em prática na mi-
nha vida a frase do evangelho de Mateus: “Coragem! Sou eu. Não tenhais 
medo!”  (Mt 14, 22-33). Logo em seguida, recebi das mãos de uma amiga, 
um envelope com as pílulas de Frei Galvão. Junto com minha família, fi -
zemos a Novena de São Frei Galvão, que me deu força e confi ança em sua 
intercessão e, também, tomei as pílulas. Durante a quimioterapia, não tive 
anemia, nem vômito, apenas a queda dos cabelos. Após o tratamento, pas-
sei por várias consultas e exames e, graças a Deus, posso dizer que estou 
curada, pela intercessão de Nossa Senhora e do nosso querido Frei Galvão.

Ana Maria de Carvalho – Caçapava (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)

Estou curada, pela intercessão de Nossa Senhora 
e do nosso querido 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.

O Santuário Frei Galvão 
fi ca aberto todos os dias 
das 7h às 18h

TESTEMUNHOS DE FÉ
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NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Aos 27 anos de idade, no dia 9 de novembro de 1766, Frei Galvão 
decidiu consagrar-se a Virgem Maria, um ato de profundo amor 
e devoção a Mãe de Deus que foi assinado com o seu próprio san-
gue: “Saibam todos quanto esta carta e cédula virem, como eu, 
Frei Antonio de Sant’Anna Galvão, me entrego por fi lho e perpe-
tuo escravo da Virgem Santíssima, Minha Senhora, com doação 
livre, pura e perfeita de minha pessoa, para que de mim disponha 
conforme sua vontade, gosto e beneplácito, como verdadeira Mãe 
e Senhora minha [...] E para que conste que esta minha determi-
nação foi feita em meu perfeito juízo, faço esta cédula de minha 
própria letra e assinada com o sangue do meu peito”.

Fonte: Livro “História Ilustrada de Santo Frei Galvão” 
escrito por Edson José Galvão Nogueira
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fi ca aberto todos os dias 

• De segunda a sexta-feira: 15h
• Sábado: 9h30h e 15h
• Domingo: 6h, 9h30, 15h e 18h 

• Todos os dias: 14h30

MISSAS

NOVENAS

Ajude-nos a tornar 
Frei Galvão 
mais conhecido!

Participe da Família 
MISSIONARIOS DE FREI GALVÃO!

Dom Raymundo Damasceno Assis
Cardeal Arcebispo de Aparecida

Faça sua doação esp� tânea 
e c� ab� e na ampliaçăo 

do Santuário de Frei Galvão
‘‘ ‘‘

Cadastre-se
e receba esse 
boletim mensal 
em sua casa!
LIGUE 
(12) 3013-6119 
e faça um 
cadastro 
conosco


