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Caminhada das 
Bem-Aventuranças  
no Santuário

O Santuário Frei Galvão recebeu vá-
rios jovens que participaram da Cami-
nhada das Bem-Aventuranças, evento 
do projeto JUMI – Juventude em Mis-
são – do Santuário Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida. O evento aconte-
ceu na madrugada do dia 30 para 31 
de julho e foi marcado por muita ani-
mação, oração e partilha. A caminhada 
teve início do Santuário Frei Galvão, 

em Guaratinguetá, com destino ao Santuário Nacional de 
Aparecida. No Santuário Frei Galvão, os jovens foram rece-
bidos pelo reitor do Santuário, Pe. Luiz Antonio Carvalho da 
Silva, com um profundo momento de oração e louvor. 

A caminhada do Santuário de Frei Galvão até Aparecida 
está em sintonia com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) – em Cracóvia, 
na Polônia. Durante a caminhada, os jovens refletiram as Bem-Aventuranças 
com o mesmo tema da JMJ: “Bem-aventurados os misericordiosos, porque 
eles alcançarão misericórdia”. Após a chegada em Aparecida, os jovens per-
maneceram em vigília durante a madrugada, até o encerramento com a Missa.

Querido (a) devoto (a) de frei Galvão,  
Chegamos ao mês de setembro, quando celebramos  
o “Mês da Bíblia”, dando-lhe um destaque especial  
de reverência, de amor, de carinho à Palavra  
de Deus e, sobretudo, de interiorização e vivência.
Pense em um livro maravilhoso, repleto de histórias 
magníficas, de pessoas que souberam amar e cumprir  
a vontade de Deus! Este livro é a Sagrada Escritura,  
da qual Frei Galvão foi cumpridor fiel e ardoroso.
Frei Galvão foi um apaixonado pela Palavra de Deus, 
tanto é que todas as suas ações sempre tinham como 
fundamento e fim último, os ensinamentos de Jesus 
Cristo. A Bíblia é, para nós, este refúgio seguro, na qual 
podemos depositar as nossas esperanças, alegrias e 
angústias. Neste mês nos preparamos, também, para 

celebrar a festa de nosso querido Frei Galvão  
que acontecerá no mês de outubro, entre 

os dias 16 a 25. Você é nosso convidado 
especial para estar conosco! Celebrar a 

Palavra de Deus no Santuário dedicado  
a Frei Galvão, é ter a certeza  

de que o Senhor nos ama  
e nos quer muito bem e felizes.  
Pela intercessão de Santo  
Antonio de Sant’Ana Galvão, 
receba a minha bênção.

Pe. luiz antônio carvalho da Silva
reitor do Santuário
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Desde 2015, minha neta Bianca Neves começou a apresentar alguns sintomas como febre, 
diarreia, falta de apetite, até que adquiriu uma infecção generalizada e uma pneumonia. 
Os médicos não descobriam a causa e, nesse emaranhado de informações e médicos 
confusos, pelo fato dela já não mais andar, começaram a investigar mais a fundo e, depois 
de vários exames, descobriu-se um tumor. Os médicos diziam que ela teria que passar 
por uma cirurgia de emergência, assim que seu quadro melhorasse um pouco.

Como somos católicos e acreditamos na intercessão de São Frei Galvão, eu e meu 
marido Rodolfo, fomos atrás das pílulas milagrosas. Voltamos para o hospital e demos 
para nossa netinha. Fizemos a novena junto com nossa família e sua madrinha de batismo 
e pedimos a Frei Galvão a graça da cura da minha netinha.

No dia da operação, o médico nos explicou os procedimentos da cirurgia e disse-nos, 
também, que iriam ser retirados os ovários dela, porém, só poderiam ter certeza do que deveriam 
fazer depois de abrirem sua barriguinha. Minha fi lha Lívia, mãe de Bianca, fi cou aguardando no 
corredor do hospital e, eu e meu marido, do lado de fora, rezando. Depois de 20 minutos, minha 
fi lha nos comunicou que a cirurgia não havia acontecido e que o médico saiu com olhar fi xo, 
sentou-se ao lado da minha fi lha, que apavorada perguntava o que havia acontecido. Ele apenas 
disse para ela que a cirurgia não precisou ser realizada, pois no centro cirúrgico, ao repetirem 
o ultrassom apenas para confi rmarem o local da incisão, verifi cou-se que inexplicavelmente o 
tumor havia desaparecido. Nenhum dos médicos souberam dar uma explicação cientifi ca para 
o que aconteceu, já que na tarde do dia anterior, foram feitos 2 exames de ultrassom, os quais 
confi rmavam o tumor. Hoje, minha neta está com 2 aninhos e passa muito bem, graças a Deus 
e a intercessão de nosso querido São Frei Galvão, que nos abençoou com seu amor. 

Denise Caetana Ribeiro Neves • São José dos Campos (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)

São Frei Galvão nos abençoou com seu amor
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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 

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

MISSAS
• De segunda a sexta-feira: 15h

• Sábado: 9h30h e 15h
• Domingo: 6h, 9h30, 15h e 18h 

NOVENAS
• Todos os dias: 14h30

Ajude-nos a tornar 
Frei Galvão mais conhecido!

Participe da Família 
MISSIONARIOS DE FREI GALVÃO!

              CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AG. 1208
OP. 003 – C/C 00001731-9 – Arquidiocese de Aparecida
CNPJ: 53.329.421/0001-27

Dom Raymundo Damasceno Assis
Cardeal Arcebispo de Aparecida

Faça sua doação esp� tânea 
e c� ab� e na ampliaçăo do
Santuário de Frei Galvão

‘‘ ‘‘

Cadastre-se
e receba esse 
boletim mensal 
em sua casa!

LIGUE 
(12) 3013-6119 
ou 3125-1444

doaÇÕeS

teStemunHoS de fÉ

Im
aG

em
: I

LU
ST

RA
ÇÃ

O 
LU

IZ
 ED

UA
RD

O 
NO

VA
ES

O dom da Bilocação
noS PaSSoS de freI Galvão

Certa vez, Frei Galvão rezava a Santa Missa no Convento Franciscano em São Paulo, quando pediu ajuda aos confrades para interromper a cele-
bração e permaneceu em silêncio por mais ou menos 10 minutos. Nesse período, ele foi à 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 mori-
bundo 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.


