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O Jornal do Santuário Frei Galvão

Locutor da Rádio Frei Galvão 
almoça com o Papa Francisco em  
Aparecida

“Frei Galvão deixou exemplos 
de simplicidade e concórdia”, diz 
sobrinho-neto de Frei Galvão

Santuário realiza várias obras 
para a Festa de Frei Galvão que 
acontece no mês de outubro

A Arquidiocese de Aparecida 
publica nota of icia l sobre a 
imagem de Frei Galvão

Confira a programação completa 
da Festa de Santo Antônio de 
Sant’Anna Galvão

Festa de Frei Galvão no Santuário
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Prezados (as) leitores (as) 
do jornal O Santo

Estamos encerrando o Ano da Fé, proclamado por Bento 
XVI em outubro de 2012, encerrando com a Festa de Cristo 
Rei neste ano de 2013, onde vivemos nossa redescoberta da 
Fé. 

Papa Bento XVI escreveu “não podemos aceitar que o sal 
se torne insípido e a luz fique escondida” (cf. Mt 5,3-16). O 
cristão hoje pode sentir de novo a necessidade de ir com 
a samaritana ao poço para ouvir Jesus, que convida a crer 
n’Ele e a beber da sua fonte, donde jorra água viva (Cf. Jo 
4,14). Devemos readquirir o gosto de nos alimentarmos pela 
Palavra de Deus, transmitida fielmente pela Igreja, e pelo 
Pão da Vida, oferecido como sustento aos que são seus discí-
pulos (cf. Jo 6,51).

Nosso querido Frei Galvão, Primeiro Santo Brasileiro, ho-
mem da Paz e da Caridade, viveu sua Fé em Jesus Cristo através do serviço aos necessitados de sua 
época. Hoje, ao celebramos sua festa, queremos também proclamar nossa Fé olhando sua vivência 
cristã, principalmente a humildade e caridade e buscarmos, através de seu exemplo, uma vida santa.

O objetivo durante esta nossa novena em preparação para sua festa 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 Santo Antônio de Sant’Anna Galvão!

Que Deus, pela intercessão de Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, abençoe a todos os devotos!

Com o abraço e a minha bênção,

Padre Roberto Lourenço da Silva
Reitor do Santuário

Cardeal Arcebispo de Aparecida
Dom Raymundo Damasceno Assis
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Expediente

Deus de amor, fonte de 
todas as Graças, dai-nos, 
por intercessão de Santo 
A ntônio de Sant’A nna 
Galvão, que ao tomarmos 
com fé e devoção estas 
pílulas e rezando – “San-
t íssima 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 
A ntônio de Sant’A nna 
Galvão, que aumenteis 
em mim a fé, a esperança 
e caridade” – Vos digneis 
conceder-me a Graça que 
ardentemente almejo... 
(pedir a graça desejada). 
Prometo-vos conhecer 
sempre mais o Evangelho, 
que Santo A ntônio de 
Sant’Anna Galvão viveu, 
cultivar a vida Eucarística 
e a devoção a Imaculada 
Virgem Maria.

Sa nto A ntôn io de 
Sant’Anna Galvão, rogai 
por nós ! Amém!

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

Novena de
Frei Galvão

O Santo
O Jornal do Santuário Frei Galvão

Santuário de Frei Galvão
Horário das Missas e Novena

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

Novena:
Todos os dias: 
14h30

A Arquidiocese de Aparecida, por meio do seu Arcebispo, Dom Raymundo Damasceno 
Assis, informa que existem alguns sites relacionados a Frei Galvão que não são órgãos de 
comunicação oficial da Igreja, nem aprovados por esta. A rádio web oficial da Arquidiocese 
de Aparecida é a www.radiofreigalvao.com, que também pode ser acessada pelos sites 
www.arquidioceseaparecida.org.br e www.santuariofreigalvao.com.

Comunicado:

Editorial
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Santuário se prepara para a Festa de Frei Galvão

De 16 a 25 de outubro o Santuá-
rio Arquidiocesano de Frei Galvão, 
no Jardim do Vale em Guaratin-

1º DIA - 16 DE OUTUBRO (QUARTA-FEIRA)
TEMA: “Deus, aquele que é verdade e amor”
15h – Santa Missa
Celebrante: Pe. Antônio Leonel de Oliveira
19h30min – Santa Missa
Celebrante: Dom José Carlos de Oliveira – Bispo Emérito da Diocese de Rubiataba (GO)
 
2º DIA - 17 DE OUTUBRO (QUINTA-FEIRA)
TEMA: “A revelação de Deus como Trindade”
15h – Santa Missa
Celebrante: Pe. Antônio Galvão dos Santos
19h30min – Santa Missa
Celebrante: Dom Pedro Carlos Cipolini – Bispo da Diocese de Amparo (SP)
 
3º DIA - 18 DE OUTUBRO (SEXTA-FEIRA)
TEMA: “A Criação: Obra da Santíssima Trindade”
15h – Santa Missa
Celebrante: Pe. Luiz Antônio Carvalho da Silva
19h30min – Santa Missa
Celebrante: Dom Edney Gouvêa Mattoso– Bispo da Diocese de Nova Friburgo (RJ)
 
4º DIA - 19 DE OUTUBRO (SÁBADO)
TEMA: “O Filho de Deus fez-se homem”
15h – Santa Missa
Celebrante: Frei João Francisco da Silva – Seminário Frei Galvão
19h30min – Santa Missa
Celebrante:  Pe. Domingos Sávio da Silva – Reitor do Santuário Nacional de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida.
 
5º DIA - 20 DE OUTUBRO (DOMINGO)
TEMA: “Os mistérios da Vida de Cristo”
15h – Santa Missa
Celebrante: Pe. Luiz Fernando de França Lopes
19h30min – Santa Missa
Celebrante: Dom Gorgônio A. da Encarnação Neto – Bispo da Diocese de Itapetininga (SP)
 
6º DIA - 21 DE OUTUBRO (SEGUNDA-FEIRA)
TEMA: “Jesus e a Fé de Israel em Deus único e salvador”

1º DIA - 16 DE OUTUBRO (QUARTA-FEIRA)
SHOW: KAIK E RENATO

2º DIA - 17 DE OUTUBRO (QUINTA-FEIRA)
SHOW: GRUPO PARADA FORTE (VIOLEIROS)

3º DIA - 18 DE OUTUBRO (SEXTA-FEIRA)
SHOW: GRUPO PARADA FORTE (VIOLEIROS)

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA COMPLETA

PROGRAMAÇÃO DOS SHOWS

Por Evandro Luiz Fialho guetá, celebra 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 Profissão da Fé Cristã”. 
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 da festa, 25 de outubro, 
haverá missa às 6h, presidida pelo 
Reitor do Santuário, Pe. Roberto 

15h – Santa Missa
Celebrante: Pe. Marcelo Motta da Silva
19h30min – Santa Missa
Celerante: Dom José Carlos Chacorowski – Bispo da Diocese de Caraguatatuba (SP)
 
7º DIA - 22 DE OUTUBRO (TERÇA-FEIRA)
TEMA: “O Mistério da Igreja”
15h – Santa Missa
Celebrante: Dom Milton Kenan Junior - Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo 
 
8º DIA - 23 DE OUTUBRO (QUARTA-FEIRA)
TEMA: “A comunhão da Igreja do Céu e da Terra”
15h – Santa Missa
Celebrante: Pe. Matusalém Gonçalves dos Santos
19h30min – Santa Missa
Celebrante: Dom Luciano Bergamin– Bispo da Diocese de Nova Iguaçu (RJ)
 
9º DIA - 24 DE OUTUBRO (QUINTA-FEIRA)
TEMA: “A maternidade de Maria em relação à Igreja”
15h – Santa Missa
Celebrante: Frei Clemente Schafaschek – Seminário Frei Galvão
19h30min – Santa Missa
Celebrante: Dom Joércio Gonçalves Pereira CSsR - Bispo Prelado Emérito de Coari - AM
 
25 DE OUTUBRO (SEXTA-FEIRA)
DIA DA FESTA EM LOUVOR A SANTO ANTÔNIO DE SANT’ANNA GALVÃO
TEMA: “Santo Antônio de Sant’Anna Galvão e a Profissão da Fé Cristã”
6h – Santa Missa
Celebrante: Pe. Roberto Lourenço da Silva – Reitor do Santuário
10h – Santa Missa Solene
Celebrante: Dom Raymundo, Cardeal, Damasceno Assis – Arcebispo Metropolitano de Aparecida
14h30min – Novena
15h – Santa Missa
Celebrante: Pe. Carlos Roberto de Carvalho
17h – Procissão Solene e, em seguida, Santa Missa
Celebrante: Dom Darci José Nicioli – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Aparecida
 
Mais informações pelo telefone (12) 3125-1444.

Lourenço da Silva. Às 10h, Missa 
Solene da Festa presidida pelo Car-
deal Arcebispo de Aparecida, Dom 
Raymundo Damasceno Assis. Às 
15h a Santa Missa será celebrada 
pelo Pe. Carlos Roberto de Carva-

lho. Às 17h terá início a procissão 
solene pelas ruas da comunidade 
e, em seguida, a Santa Missa pre-
sidida por Dom Darci José Nicioli 
– Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
de Aparecida.

4º DIA - 19 DE OUTUBRO (SÁBADO)
SHOW: BANDA TERRA MIX

5º DIA - 20 DE OUTUBRO (DOMINGO)
SHOW: BANDA VAATH BRASIL

6º DIA - 21 DE OUTUBRO (SEGUNDA-FEIRA)
SHOW: BANDA IN PULSE

25 DE OUTUBRO (SEXTA-FEIRA) - DIA DA FESTA - SHOW: BANDA CHAPÉU BRASIL

7º DIA - 22 DE OUTUBRO (TERÇA-FEIRA)
SHOW: BANDA ACAUÃ

8º DIA - 23 DE OUTUBRO (QUARTA-FEIRA)
SHOW: BANDA 8 SEGUNDOS

9º DIA - 24 DE OUTUBRO (QUINTA-FEIRA)
SHOW: BANDA COMITIVA
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Queridos irmãos e irmãs da Arquidiocese de Aparecida:

Em 1999, a Paróquia Santo Antônio, de Guaratinguetá, fez a encomenda de 
uma grande imagem de Frei Galvão: uma iniciativa que foi custeada pela 
Paróquia com recursos dos fiéis e da Irmandade de Frei Galvão. A grande 
estátua já passou por três locais da cidade de Guaratinguetá, mas nenhum 
deles ofereceu condições seguras de acesso para os devotos. Ultimamente, 
no trevo da Rodovia Presidente Dutra, as dificuldades se agravaram por conta 
do trânsito intenso, a falta de espaço para a parada dos veículos e o grande 
risco para os pedestres.

Com a visita do Papa Francisco ao Santuário Nacional, pedi a ele que abençoasse esta imagem. 
Como não seria possível levar o Papa ao trevo, resolvemos levar a estátua para o Seminário Bom 
Jesus. A transferência foi autorizada pela Prefeitura, por meio de um decreto que concedeu 
também a permissão para que a imagem permanecesse no Seminário até a sua transferência 
definitiva para o Santuário Arquidiocesano de Frei Galvão, em Guaratinguetá, no Jardim do Vale.

O transporte da imagem foi pago pela Arquidiocese de Aparecida. No dia 24 de julho, o Papa 
Francisco abençoou a imagem. Agora, aguardamos a construção do espaço provisório onde a 
imagem será colocada, até a construção de um horto, onde será instalada definitivamente. Temos 
a convicção de que o Santuário Arquidiocesano é o local ideal, pois oferece as condições seguras 
de acesso a todos os romeiros que desejam venerar a imagem.

Todos os fiéis compreenderão a importância desta iniciativa, que tem como objetivo homenagear 
o filho mais ilustre de nossa Arquidiocese e o primeiro santo brasileiro, e acolher bem àqueles 
que veem em Frei Galvão um modelo de fidelidade no seguimento de Jesus.

Deus abençoe a todos, por intercessão de Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, apóstolo da 
caridade e da paz.

Aparecida (SP), 20 de setembro de 2013.

Cardeal Raymundo Damasceno Assis
Arcebispo de Aparecida

Dom Darci José Nicioli, CSsR
Bispo-Auxiliar de Aparecida

Nota de Esclarecimento sobre a Imagem de Frei Galvão

Imagem de  Santo Antônio de Sant’Anna Galvão

Foto:  Evandro Luiz Fialho
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Várias iniciativas foram realizadas para que o devoto de Frei Galvão seja sempre bem acolhido 

Lázaro Ribeiro da Costa acompanha as obras realizadas no Santuário do 1º Santo brasileiro

Santuário realiza obras para a Festa de Frei Galvão

No mês de outubro, acontece a 
Novena e Festa de Santo Antônio 
de Sant’Anna Galvão no Santuário 

Por Evandro Luiz Fialho Arquidiocesano de Frei Galvão, 
em Guaratinguetá – SP.

Para que essa grande festa seja 
celebrada até o dia 25 de outubro, 
dia do Santo, algumas obras estão 
sendo realizadas nas dependên-

cias do Santuário que receberá 
nos próximos dias milhares de 
romeiros vindos dos mais diversos 
lugares do Brasil e até de outros 
países.

Entre as obras realizadas estão a 

reforma das rampas para os porta-
dores de necessidades especiais e 
as calçadas para que todos tenham 
acesso ao Santuário de Frei Galvão. 
Além da infraestrutura, o Santuá-
rio receberá também arborização e 

jardinagem que deixarão o espaço 
do peregrino e devoto do santo 
mais agradável e acolhedor.

“Com muita honra e carinho, 
estamos trabalhando para que o 
Santuário do 1º santo brasileiro 
fique mais bonito, o que para 
mim é motivo de muita alegria”, 
disse Lázaro Ribeiro da Costa, um 
dos responsáveis pelas obras no 
Santuário Frei Galvão e que atua 
também há 47 anos no Santuá-
rio Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida.

Em parceria com a Prefeitura de 
Guaratinguetá, a entrada principal 
de acesso ao Santuário receberá 
nos próximos dias bloquetes, o 
que garantirá melhor acesso aos 
vários carros e ônibus, principal-
mente nos dias da festa, em que 
o movimento aumenta significa-
tivamente.

Segundo o reitor do Santuário, 
Pe. Roberto Lourenço da Silva, 
essas obras são necessárias e 
importantes para a melhoria no 
atendimento ao romeiro. “Nossa 
vontade é que todos os romeiros 
que visitam este Santuário sejam 
bem acolhidos. Essas obras só são 
possíveis graças a colaboração dos 
devotos de Frei Galvão que sempre 
nos ajudam”, disse.

Foto:  Divulgação
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Locutor da Rádio Frei Galvão almoça com o Papa

Caros amigos, quero, através 
destas poucas l inhas, tentar 
descrever uma experiência que 
para mim foi única e sublime; as 
palavras tentam demonstrar um 
pouquinho de tudo o que vivi. 
Estar próximo ao Papa Francisco 
me trouxe um sentimento de que 
eu estava representando muitos 
jovens que tinham o desejo de 
receber o seu abraço ou mesmo de 
contemplar de perto o seu sorriso. 
Francisco... Simplicidade até no 
próprio nome.

Todo esse momento ao lado do 
Papa me fez ver a maravilha que é 
ser um Cristão autêntico. Também 
estive junto ao Santo Padre e aos 
jovens do mundo todo na JMJ. Que 
maravilha! Que graça de Deus na 
vida da juventude e da Igreja! Como 
costumo sempre dizer aos que me 
perguntam, a vinda do Santo Padre 
à JMJ e suas atitudes nos revelam 
um servidor, um homem simples, 
de Deus; querem nos dizer muito 
e chamar a nossa atenção para 
que – mais do que nunca – sejamos 

Da redação

Cristãos e, especialmente jovens 
do ENCONTRO. 

O encontro com o Papa não 

me “deixou nas nuvens”, muito 
pelo contrário, me lançou para 
frente, me colocou ainda mais 

os pés no chão e me fez perceber 
que minha missão é estar entre 
os jovens para ajudá-los, também 

no seu processo de encontro com 
o Mestre Jesus para que também 
estes sejam missionários. Deus 
abençoe a todos. Aprendi com o 
Papa a fazer algo muito belo, pedir 
sempre e insistentemente: “Rezem 
por mim!”

Paz e Bem! Deus abençoe a 
todos!

Lu i z Fer na ndo M ig uel é 
Seminarista da Arquidiocese de 
Aparecida e um dos apresentadores 
do Programa Conexão Jovem, da 
Rádio Frei Galvão.

O Seminarista teve o privilégio 
de estar ao lado do Santo Padre 
na Santa Missa presidida por ele 
no Santuário Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida e no Seminário 
Bom Jesus de Aparecida, onde na 
ocasião, Papa Francisco almoçou 
com outros seminaristas, padres 
e bispos da Arquidiocese. 

Foto:  Andréa Moroni

Locutor da Rádio Frei Galvão e Papa Francisco no Seminário Missionário Bom Jesus na cidade de Aparecida

Momentos de alegria e descontração marcam a visita do Papa Francisco em Aparecida

WWW.RADIOFREIGALVAO.COM
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Artigos e Opinião

“FREI GALVÃO NOS DEIXOU MUITOS EXEMPLOS 
DE SIMPLICIDADE E CONCÓRDIA”

Frei Galvão, quando expulso 
de São Paulo por defender o 
soldado Caetaninho que estava 
injustamente sendo castigado no 
“pelourinho”, estando à caminho 
do Rio de Janeiro, evitou parar 
em sua cidade natal, a nossa 
Guaratinguetá.

Parentes e conhecidos dispu-
tavam a presença dele, cada 
qual querendo recepcioná-
-lo com mais pompa e festa. 
Frei Galvão, o “Toninho”, das 
irmãs Concepcionistas, homem 
simples, Franciscano, levitou e 
evitou a recepção. Foi almoçar em 
Cachoeira Paulista, na casa de um 
simples caboclo de roça.

Frei Galvão deixou muitos 
exemplos de simplicidade e 
concórdia. Era o último a se 
alimentar nos conventos, e assim 
mesmo só após verificar se não 
haviam necessitados à porta, a 
espera de alimentação. Impunha 
castigo a si próprio quando não 
tinha o êxito necessário, para 
implantar a concórdia entre 
as pessoas. Nunca pregou a 

desobediência às autoridades, 
por mais injustas ou erradas que 
fossem...

Por que esta questão da 
imagem? E falo de imagem, 
não de estátua! Por que a diver-
gência com a autoridade eclesi-
ástica, o Pastor, o nosso Bispo 
da Arquidiocese? As determi-
nações e orientações religiosas 
na Arquidiocese emanam do 
nosso Bispo, e só a ele devemos 
obediência, como Católicos 
Apostólicos Romanos.

Assim coube a ele, nosso Bispo, 
a determinação e orientação 
sobre a distribuição das Santas 
Pílulas de Frei Galvão, como só a 
ele cabe reconhecer, determinar 
lugares santos e onde possam 
existir salas de ex-votos (salas de 
milagres - Direito Canônico), no 
uso de suas atribuições religiosas.

Coube aos nossos Bispos, 
saudoso Dom Aloísio Lorscheider 
e caríssimo Dom Raymundo 
Damasceno a determinação 
que a Igreja de Frei Galvão 
fosse dedicada e consagrada ao 
primeiro santo brasileiro, assim 
como a sua elevação a Santuário 
Arquidiocesano de Santo Antônio 

de Sant’Anna Galvão .
A Santa Imagem de Frei 

Galvão estava esquecida e em 
lugar impróprio. Esquecida por 
falta de manutenção a ela e ao 
redor. Em lugar impróprio, uma 
rotatória, onde os veículos não 
podem estacionar para que os 
devotos pudessem reverenciá-la, 
pois poderia tirar a atenção dos 
motoristas e causar acidentes.

Creio que a determinação 
do Rev.  Sr.  Bispo de nossa 
Arquidiocese, Dom Damasceno, 
nosso Cardeal, foi muito feliz e a 
nós só cabe agradecermos  a Deus 
a assertiva, assim como ao nosso 
Santo Padre o Papa  Francisco 
a bênção a esta imagem de Frei 
Galvão.

EDSON GALVÃO 
Edson José Galvão Nogueira, 
nascido em 15 de agosto de 
1946, é sobrinho-neto de Frei 
Galvão, descendente de Ana 
Joaquina Galvão de França, irmã 
de Frei Galvão. Laureado como 
prêmio Clio de História em 1984 – 
Academia Paulistana da História

Foto:  Divulgação
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Contribua
com esta obra de evangelização

Testemunho de Fé

Contas para doação:
Banco Bradesco – Agência 0415-4 / Conta Corrente 99.828-1
Banco Itaú – Agência 7983 / Conta Corrente 03619-0
Favorecido: Arquidiocese de Aparecida | CNPJ: 53.329.421 / 0029 – 28

Ajude!
Foto: Divulgação

Um dia recebi a novena de Frei 
Galvão de presente de uma 

amiga que visitou o Santuário Frei 
Galvão em Guaratinguetá (SP) 
e guardei para algum momento 
importante na minha vida. Logo 
em seguida engravidei. Era o que 
mais queria. 

Logo, tive uma notícia que me 
deixou imensamente triste. No 
exame de ultrassom foi revelado 
que minha criança sofria de MÁ 
FORMAÇÃO FETAL. Indicação de 
ABORTO, pois, segundo o médico, 
era uma vida toda comprometida.

Chorei muito naquele momento 
e lembrei-me da novena que 
havia ganhado. Busquei e fiz com 
uma fé tão grande, pedindo a 
FREI GALVÃO que intercedesse 

a JESUS pela minha gravidez, 
que curasse minha criança, pois 
ela corria o risco de ficar aleijada. 
Foram tantos momentos difíceis! 

Recompus as minhas forças. Fiz 
a novena e no décimo dia retornei 
para o médico com a certeza de 
que ele me diria que meu bebê 
tinha sido curado ainda na minha 
barriga. 

Enquanto o médico realizava o 
exame eu pedia com fé pela inter-
cessão de Frei Galvão para que 
tudo desse certo. O médico disse 
a criança não apresentava mais a 
má formação, mas, características 
de síndrome de Down. Continuei 
pedindo a intercessão neste novo 
incidente que aparecia. 

No exame do mês seguinte 

aconteceu um grande milagre, 
meu bebê estava curado de 
tudo, parecia que nunca tinha 
acontecido nada, era uma linda 
menina a qual dei o nome de 
Maria Victória. 

Esse foi um grande presente 
do amor de DEUS por mim pela 
intercessão de nosso querido 
Frei Galvão e suas abençoadas 
pílulas.  Vivo a propagar a fé em 
Frei Galvão e o testemunho vivo da 
minha filhinha nos braços. Santo 
Antônio de Sant´Anna Galvão.

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

Maria Lucineide 
Cavalcanti da Silva Melo

Pesqueira/PE


