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Queridos devotos (as)  
de Frei Galvão, nosso 
primeiro Santo brasileiro.
Jesus é a luz que veio iluminar a 
humanidade e nós somos chamados 
a nos transformar em ‘tochas vivas’, 
testemunhas vivas do Seu amor. Se 
Jesus foi capaz de vencer a provação, nós 
também a venceremos. Onde há luta, 
há graça. E a graça é o Espírito Santo de 
Deus presente no meio de nós. É assim 
que a Igreja celebra o anúncio da vitória 
da Vida sobre a morte, da Luz sobre  
as trevas: Cristo Ressuscitou, Aleluia!  
O fogo novo do Círio Pascal entra na igreja, 
ainda escura, para mostrar essa vitória 
da vida sobre a morte. A ressurreição de 
Cristo dá o sentido de todas as outras 
festas cristãs! Enche de esperança os 
sofrimentos e inaugura um tempo novo 
de crescimento rumo à realização do 
projeto de Deus, também para nós. 
Aquele que morreu por nós, também por 
nós ressuscitou, para deixar claro que 
esse projeto do Pai também se realizará 
nas nossas vidas. A  exemplo de São Frei 
Galvão, possamos celebrar a Páscoa com 
fé e alegria.  Que Jesus Ressuscitado 
conceda-nos o dom da paz e defenda-
nos do mal, para que tenhamos uma 
vida digna, humana e fraterna. Amém. 
Com o abraço e a minha bênção,

Pe. Roberto  
Lourenço da Silva
Reitor do Santuário

Emoção e adoração 
durante a Semana Santa 
Católicos de vários lugares do país e da comunidade local participaram das celebrações da 
Semana Santa e do Tríduo Pascal, no Santuário Frei Galvão. As celebrações começaram 
no dia 29 de março, Domingo de Ramos, e se estenderam até o Domingo da Páscoa 
do Senhor, ocorrido em 05 de abril. Na Quinta-feira Santa, às 20h, o 
Bispo-Auxiliar de Aparecida, Dom Darci José Nicioli, 
celebrou a Missa da Ceia do Senhor (Lava-pés). Em 
seguida, houve a Adoração ao Santíssimo, até às 0h.
Na Sexta-feira Santa, os fiéis católicos fizeram memória à 
morte de Nosso Senhor. Às 8h, aconteceu a Via-Sacra e adoração 
ao Santíssimo, e às 15h, a Celebração da Paixão do Senhor. A 
encenação da Paixão de Cristo, realizada no pátio do Santuário, às 
19h, foi marcada por muita emoção e adoração. “Mesmo que to-
dos os anos se repita essa encenação, é sempre muito importante 
recordarmos que Jesus nos ama de forma incondicional a ponto 
de dar a sua própria vida para nos salvar do pecado. Sinto-me 
privilegiado e muito feliz pela oportunidade de poder representar 
esse papel tão importante, durante cinco anos”, disse o ator, Denilson 
Matias, que viveu o personagem Jesus Cristo. No Sábado Santo, a Vi-
gília Pascal (Noite Santa) aconteceu às 20h, presidida por Dom Darci 
José. No Domingo da Ressurreição, houve Procissão às 5h, e as Santas 
Missas da Ressurreição foram celebradas às 6h, 9h30, 15h e 19h.

EDITORIAL

Ouça a Rádio Web Frei Galvão
“A Igreja presente em seu lar” 
Acesse: www.radiofreigalvao.com e reze com toda sua família!
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São Frei Galvão sempre esteve presente em minha vida, 
principalmente nos momentos mais importantes. Graças a 
sua intercessão, alcancei muitas graças em minha vida. Uma 
delas foi a formação acadêmica de meus dois filhos: o Ricardo 
que se formou em Administração de Empresas, e a Mônica, 
em Turismo. Na época não tinha condições nenhuma de 
ajudá-los financeiramente. No ano passado, estávamos tendo 
muita dificuldade em relação a aposentadoria de meu marido. 
Recorri à São Frei Galvão e a graça aconteceu. Meu esposo 
conseguiu se aposentar, após muitos anos de trabalho. Um 
outro acontecimento muito importante foi conseguir realizar 
a compra de minha casa. Mesmo consciente das limitações 
financeiras, eu tinha esse sonho. Fiz a novena de Frei Galvão e 
pedi, com fé, sua intercessão junto a Jesus. Quando eu menos 
esperava a oportunidade apareceu e consegui até quitar a casa 

em pouco tempo. Muitas 
outras graças ocorreram 
em minha vida na 
questão financeira, saúde 
e até nos sonhos de uma 
vida um pouco melhor. 
Eu e meu esposo Carlos 
Heitor somos muito 
gratos ao nosso querido 
São Frei Galvão por 
tanto amor demonstrado 
aos seus devotos. 
Anabel Beatriz  
Gonçalves de Queiroz
São Paulo (SP)

TESTEMUNHOS DE FÉ Expulsão de São Paulo
NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

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

A presença de São Frei  
Galvão em minha vida
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Frei Galvão foi 
expulso de São Paulo 
pelo Governador 
da província, 
por defender um 
soldado negro 
que foi castigado 
no pelourinho 
injustamente. 
Às 6 horas da 
manhã daquele 
triste dia, o frade 
abandonou a cidade 

em direção ao interior. Na ocasião, ele deixou de 
almoçar, em Guaratinguetá, com famílias e amigos 
que disputavam, com belos cavalos e carruagens, 
para transportá-lo e preferiu almoçar em Cachoeira 
Paulista, em casa simples de caboclo de roca, à beira 
da estrada, junto a uma boa água. Quando Frei 
Galvão estava orando e/ou viajando, ele não pisava no 
chão, levitava. Oração da época referente à levitação: 
“Na minha aflição, dai consolação, Senhor meu Frei 
Galvão, que não pisais no chão!”

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 fizeste, 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 fica aberto 
todos os dias das 7h às 18h

MISSAS
• De segunda a sexta-feira: 15h

• Sábado: 9h30h e 15h
• Domingo: 6h, 9h30, 15h e 19h 

NOVENAS
• Todos os dias: 14h30


