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Queridos devotos (as) de Frei Galvão, nosso primeiro Santo brasileiro.
Neste mês de setembro queremos conversar bem de perto com você e com sua família, que recebe o nosso 
boletim. Este é um mês de muitas alegrias e novidades. Primeiro, porque celebramos a Palavra de Deus, nossa luz 
e guia dos caminhos da Igreja e segundo, porque é um mês de preparação para a grande festa do primeiro santo 
brasileiro, nosso tão amado Frei Galvão, que se realizará em outubro. Todos nós bem sabemos que Frei Galvão foi 

um apaixonado pela Palavra de Deus, tanto é que todas as suas ações sempre tinham como 
fundamento e fi m último as ações de Jesus Cristo. A Bíblia é para nós este refúgio seguro, na 
qual podemos depositar as nossas esperanças, alegrias e angústias. Os Evangelhos nos propõem 
conversão e mudança de hábito, e a maior transformação que pode acontecer na vida do cristão 
é a vivência pautada na Palavra de Deus, assim como fez Frei Galvão.  Pela intercessão de Santo 
Antonio de Sant’Ana Galvão, recebam a minha bênção.  

Pe. Roberto Lourenço da Silva
Reitor do Santuário

Santuário se prepara para 
a Festa de Frei Galvão

O Santuário Frei Galvão se prepara para a Grande 
Festa dedicada ao 1ª santo brasileiro, Santo Antônio 
de Sant’Anna Galvão, que ocorrerá no dia 25 de 
outubro. A novena acontecerá entre os dias 16 e 
24 de outubro. O tema geral da festa deste ano 
será: “Santo Antônio de Sant’Anna Galvão e a nossa 
comunidade de fé, esperança e caridade”. A novena 
perpétua será celebrada em dois horários:  14h30 e 
19h e, logo após, a Santa Missa.
A Missa Solene da festa acontecerá no dia 25 de 
outubro às 10h, presidida pelo Bispo Auxiliar de 
Aparecida, Dom Darci José Nicioli. Haverá também 
Celebrações às 6h, 8h e 15h.  Às 16h30 acontecerá 
a tradicional Procissão Solene pelas ruas próximas 
ao Santuário e, em seguida, a Santa Missa às 18h, 
presidida por Dom Darci.
O Santuário espera receber este ano, 
aproximadamente, cem mil pessoas durante a 
novena e a festa. Esses dados são baseados na 
distribuição das pílulas milagrosas de Frei Galvão 
que, a cada ano, aumenta signifi cativamente.

EDITORIAL

Rádio Frei 
Galvão, 

sua melhor 
companhia 

para todos os 
momentos! 

Acesse 
radiofreigalvao.com 
e baixe o aplicativo 

da rádio!

A programação completa da Festa está disponível no site www.santuariofreigalvao.com. Mais informações pelo telefone (12) 3125-1444.
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Meu maior sonho era ser mãe, 
mas, infelizmente tive duas perdas 
de gestação. Eu e meu marido 
Augusto procuramos ajuda médica 
para saber se havia algum problema 
conosco que impossibilitasse uma 
gravidez e descobrimos que eu 
não poderia engravidar por causa 
de um problema genético e que 
não tem cura. O médico nos 
disse que, por vários fatores, 
não deveríamos esperar mais de 
oito meses para que a gravidez 

acontecesse e que a única forma seria por meio de fertilização 
e inseminação artifi cial e que, mesmo assim, poderia não dar certo. 
O próprio médico disse que somente por um milagre seria possível 
engravidar naturalmente e que para Deus nada é impossível.
Em visita a cidade de Guaratinguetá, meu marido ganhou 
as milagrosas pílulas de Frei Galvão e me levou. Não perdi a 
oportunidade e, com muita fé e esperança, fi z a novena e tomei as 
pílulas com a certeza da poderosa intercessão de São Frei Galvão.
Após um mês o milagre aconteceu, descobri que estava grávida. 
Hoje, estou aqui no Santuário para testemunhar esse grande 
acontecimento em minha vida e apresentar à Frei Galvão meu fi lho 
Matheus, com três meses e meio de idade e muita saúde. Serei 
eternamente grata ao nosso querido santo.

Daniela Nardon
Taubaté (SP)

TESTEMUNHOS DE FÉ Salvando o amigo
NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

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

Sonho 
realizado
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menino Antônio brincava com 
um amigo na fazenda de seu pai, 
às margens do rio Paraíba do Sul, 
num local bem próximo de onde 
a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida havia sido encontrada 
poucos anos antes. 
Em meio às brincadeiras e todo 
entusiasmo típico da juventude, 

seu amigo acabou caindo no rio e começou a se afogar. 
Apavorado pelo perigo, o menino Frei Galvão não pensou duas 
vezes: mesmo sem saber nadar, caminhou sobre as águas para 
resgatar o amigo em apuros.  Na ocasião, os funcionários da 
fazenda presenciaram, sem acreditar no que viam, o que pode 
ser considerado o primeiro milagre do futuro santo.

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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