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Arquidiocese discute 
projeto de ampliação 
do Santuário 
Frei Galvão

Querido (a) devoto (a) 
de Frei Galvão,  
Neste mês de junho acontece uma celebração muito especial: 
a solenidade de Corpus Christi. Juntos vamos adorar o Corpo 
e o Sangue preciosíssimos de Nosso Senhor Jesus Cristo. A 
festa de Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV no 
dia 8 de setembro de 1264. É tradicional que enfeitemos as 
nossas ruas e, com isso, aproveitemos a oportunidade para 
enfeitar, também, os nossos corações que são os maiores 
altares, nos quais Jesus é louvado e exaltado. A exemplo de 
São Frei Galvão adorador, por excelência, que manifestou em 
suas ações sinais da presença de Jesus Eucarístico, façamos, 
também, nós, da nossa vida uma grande prece de louvor 
a Jesus Eucarístico, conforme reza uma bonita antífona 
franciscana: “Frei Galvão, educador da 
vida eucarística, sejamos todos segundo 
o coração eucarístico do Pai Seráfi co.”  
Que nosso querido Frei Galvão seja 
para nós inspiração de amor a Jesus, 
ao Seu Reino e à Sua Missão.  Pela 
intercessão de Santo Antonio 
de Sant’Ana Galvão, recebam a 
minha bênção.

Pe. Luiz Antônio 
Carvalho da Silva
Reitor do Santuário

EDITORIAL

O Santuário Frei Galvão recebeu da Prefeitura de Guaratinguetá, 
com a aprovação da Câmara de vereadores da cidade, a doação de 
um terreno com aproximadamente 96 mil m², para a ampliação do 
Santuário de Santo Antonio Sant`Anna Galvão. O terreno está localizado 
ao lado do atual Santuário, no bairro Jardim do Vale. A Arquidiocese 
de Aparecida vem trabalhando, com muita dedicação, no projeto de 
ampliação do Santuário. Várias etapas já foram cumpridas e, agora, 
estamos na fase inicial das primeiras obras previstas para começar 
neste ano. A primeira obra a ser realizada é o monumento onde será 
colocada a estátua de Frei Galvão, abençoada pelo Papa Francisco, 
em julho de 2013. Em seguida, será criado, ao lado do monumento, 
o bosque Laudato Si, com o plantio de, aproximadamente, 8 mil 
mudas de árvores nativas, conforme prevê o convênio assinado entre 
Arquidiocese de Aparecida e SOS Mata Atlântica. Uma comissão foi 
criada pela Arquidiocese de Aparecida para discutir o projeto. As 
reuniões são realizadas periodicamente, presididas pelo Arcebispo de 
Aparecida, Dom Orlando Brandes, com o apoio do Arcebispo Emérito 
de Aparecida, Dom Raymundo Damasceno Assis.



Sonho realizado
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Sempre tive o sonho de ser mãe, mas esse 
sonho foi frustrado por consequência de 
dois abortos espontâneos e uma terceira 
gestação em que o feto se desenvolvia nas 
trompas, o que é extremamente grave. 
Infelizmente a gravidez não se concretizou. 
Mesmo sabendo dos riscos de uma nova 
gestação, não vacilei em minha fé e pedi 
a São Frei Galvão que intercedesse por 
mim junto a Jesus. Participei da novena 
no Santuário e tomei as pílulas milagrosas 
do nosso querido Santo. No dia 2 de 
agosto de 2013, o milagre aconteceu. 
Nasceu meu fi lho Miguel. Minha fé 
foi testada várias vezes e em nenhum 
momento foi abalada. Hoje, eu e meu 
esposo Roberval Souza Toledo, somos 
muito gratos a São Frei Galvão por essa 
grande graça realizada em nossas vidas. 

Beatriz Costa de Toledo, Guaratinguetá (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)
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Levitação
NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Frei Galvão era conhecido como um grande peregrino, 
levando a palavra de Deus para várias regiões do Brasil. 
Por vezes, rezava a santa missa em São Paulo, pela manhã, 
e em Sorocaba, à tarde, distante mais de 100 quilômetros 
da capital paulista. E, no dia seguinte, era visto por fi éis, 
celebrando no seminário do Rio de Janeiro. Mas, numa 
época em que não havia carros, trens ou aviões, como o santo frade conseguia percorrer grandes distâncias 
em tão pouco tempo? Isso só era possível, porque Frei Galvão possuía o dom da levitação, o que possibilitava 
a ele ser bem mais rápido que os meios de transporte daquele tempo...
Fonte: Livro “História Ilustrada de Santo Frei Galvão” escritopor Edson José Galvão Nogueira
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Ajude-nos a tornar 

Frei Galvão 
mais conhecido!

IMPORTANTE 
É fundamental que informe 

ou atualize seu cadastro 
com o número do CPF

Cadastre-se
e receba esse 
boletim mensal 
em sua casa!
LIGUE 
(12) 3125-1444 
e faça um 
cadastro conosco
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MISSIONÁRIA 
DE FREI 

GALVÃO!

NOVENA DE FREI GALVÃO
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.

TESTEMUNHOS DE FÉ

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

SERVIÇO

Acompanhe 
as principais 
celebrações 

do Santuário 
AO VIVO pela 

Rádio Frei Galvão
Acesse 

radiofreigalvao.com 
Baixe nosso 

aplicativo grátis

 Missas
• De segunda a sexta-feira: 15h 
• Sábado: 9h30h e 15h
• Domingo: 6h, 9h30, 15h e 18h  
 Novenas
• Todos os dias: 14h30


