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Família holandesa 
agradece a Frei Galvão 
a cura da leucemia

evoção, agradecimento e alegria. 
Palavras ditas pelos devotos que 
visitam o Santuário Frei Galvão, 
como foi o caso da devota Denise, 

da Holanda, que esteve no Santuário pela 
primeira vez com a sua família. Denise 
compartilha o milagre ocorrido com o seu 
marido Andres, por meio da intercessão de 
Frei Galvão. “Meu marido foi diagnosticado 
com leucemia crônica. Nós fi zemos a 
novena e depois disso o médico disse que 
a doença estava estacionada, que ele estava 
como uma pessoa normal, mas, não poderia 
dar o diagnóstico de cura porque ele 
não saberia dizer como isso aconteceu. 
Então, como tivemos fé em Frei Galvão, 
viemos até o Santuário para agradecer”, 
declarou a devota.

Querido (a) devoto (a) de Frei Galvão,  
O que fazer para ajudar a construir uma cultura de paz? A Campanha da Fraternidade neste ano 
convida todos os homens e mulheres de boa vontade para percorrerem o caminho da superação 

da violência. Na nossa Arquidiocese de Aparecida, a Campanha da Fraternidade, 
que tem como tema: “Fraternidade e a superação da violência” e lema: “Vós 

são todos irmãos” (Mt 23, 8), foi aberta no dia 07 de fevereiro, na cidade de 
Guaratinguetá (SP) e contou com a presença do Arcebispo de Aparecida, 

Dom Orlando Brandes, e o Coordenador da CF na arquidiocese, Luiz 
Fernando Miguel. Que a Campanha da Fraternidade nos fortaleça 
na fé e na esperança de um mundo mais fraterno entre as pessoas 
e que possamos nos unir por meio de uma cultura de paz. 
Que São Frei Galvão nos abençoe nesta caminhada.

Pe. Luiz Antônio Carvalho da Silva
Reitor do Santuário

EDITORIAL

Baixe nosso aplicativo e acompanhe 
todas as transmissões 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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Milagre da fé
Eu tinha insufi ciência renal e decidi 
pedir a intercessão de São Frei Galvão. 
Tomei as pílulas e fi z a novena com 
muita fé. Hoje estou com metade do 
meu rim recuperado. O médico me 
disse que foi um milagre. Hoje, estou 
aqui no Santuário para agradecer a 
Deus e a Frei Galvão.”
Maria Tereza, Juiz de Fora (MG)

TESTEMUNHOS DE FÉ

pedir a intercessão de São Frei Galvão. 

disse que foi um milagre. Hoje, estou 

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!

O dom da Bilocação
Certa vez, Frei Galvão rezava a Santa Missa 
no Convento Franciscano em São Paulo, quando 
pediu ajuda aos confrades para interromper a 
celebração e permaneceu em silêncio por mais 
ou menos 10 minutos. Nesse período, ele foi a 
Taubaté, cidade do interior da província, para 
atender a confi ssão de um fi el a beira da morte. 
Na ocasião, ele esqueceu o seu lenço, que havia 
utilizado para enxugar o suor da testa do doente. 
O moribundo queria se confessar com Frei 
Galvão, mas sua família sabia que o religioso 

estava longe e havia chamado um sacerdote da cidade vizinha de São Luiz do 
Paraitinga. Ao chegar à casa do doente, o padre fi cou surpreso com o fato de que 
Frei Galvão já havia estado lá e, a prova maior, foi o lenço que ele havia esquecido. Mas 
como o futuro Santo pôde fazer isso? Frei Galvão também possuía o dom da bilocação, 
que é a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. É isso que está 
retratado no livro “História Ilustrada de Santo Frei Galvão” escrito por Edson Galvão.

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

NOS PASSOS DE 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.

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 
fi ca aberto todos os dias 
das 7h às 18h


