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Santuário dedicado ao primeiro santo genuinamente brasileiro, co-
memora no mês de outubro, Santo Antonio de Sant’Anna Galvão. 
Durante este mês, milhares de devotos visitam a cidade de Gua-
ratinguetá, 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 cons-
tam 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 sinteti-
zada 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!  
estamos em festa! No dia 25 deste mês de outubro, celebramos 
santo Antonio de sant`Anna Galvão. Com muita alegria, queremos 
proclamar nossa fé na vivência cristã, principalmente, na caridade 
e na humildade, que são características deste grande santo.
Em vida, nosso querido Frei Galvão viveu sua fé em Jesus Cristo, 
por meio do serviço aos necessitados de sua época, por isso, já era 
considerado santo “porque nele todos encontravam auxílio para suas 
necessidades espirituais e corporais”. Falavam do seu exemplo que 
havia “oferecido o coração para Deus e os pés e braços aos irmãos 
e às irmãs... Mais ainda: entre os benefícios que prodigalizava, o 
maior é a paz!”. Neste mês, em especial, 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. Recebam um abraço e a minha benção pela 
intercessão de Frei Galvão.

Pe. Luiz Antônio Carvalho da silva
reitor do santuário
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Em outubro comemoramos 
São Frei Galvão! Baixe nosso aplicativo e acompanhe 

todas as transmissões do Santuário!
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Do sANTUÁrio!
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Do sANTUÁrio!
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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)
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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 fizeste, 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

 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  
fica aberto todos os dias  
das 7h às 18h

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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uma passagem  
com as crianças
Jesus derramou Seu sangue por nós, morrendo na cruz. Frei 
Galvão usou o sangue, por mais de uma oportunidade, para 
demonstrar sua fé e o respeito pelas coisas de Deus. Certa 
vez, encontrou crianças almoçando e fazendo algazarra. 
Deu-lhes uma bronca e a comida que caiu dos pratos, os 

restos, pegou com as mãos, apertou entre os dedos e, em sangue, o alimento se transformou. 
Sangue é vida, alimento é vida, dos quais nosso corpo precisa.

Fonte: Livro “História Ilustrada de Santo Frei Galvão”, escrito por Edson José Galvão Nogueira

Nos PAssos De Frei GALvÃo

Obrigado, Frei Galvão!
Após realizarmos o sonho do nosso casamento, tentamos 
nosso primeiro filho. Foram dois anos de tentativas sem 
sucesso, então, resolvemos procurar ajuda médica e pas-
samos por vários exames. Quando saiu o resultado dos 
exames, o médico nos disse que com minha mulher es-
tava tudo bem, mas, que eu estava tendo um problema 
de fertilidade e, por conta disso, dificilmente conseguiria 

engravidar minha esposa de forma natural. Consultamos outros médicos que disseram 
a mesma coisa, mas, que havia a possibilidade de, após um tratamento, tentarmos uma 
gravidez por meio da inseminação artificial. Mesmo cientes desse problema, resolve-
mos tentar novamente pelos métodos naturais por mais algum tempo com a ajuda de 
alguns medicamentos receitados pelo médico, mas, sem sucesso. Nesta mesma época, 
minha mãe visitou o Santuário de Frei Galvão e nos trouxe as pílulas da fé. Confiando 
na intercessão de São Frei Galvão, fizemos a novena e tomamos as pílulas. No mês 
seguinte, recebemos a graça tão aguardada: minha esposa ficou grávida de nossa linda 
Lívia e hoje, estamos, aqui, no Santuário para apresentar nossa filha a Frei Galvão e 
agradecer ao nosso querido santo esse grande presente que nos concedeu.

rodrigo alves de Melo, volta redonda (rJ)

TesTemUNHos De FÉ


