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Emoção e adoração 
durante a Semana Santa 
Após a quaresma, período de quarenta dias que 
antecedem a principal celebração do cristianis-
mo, a comunidade cristã se prepara para a Semana 
Santa e a Ressurreição de Jesus Cristo, no Domingo de 
Páscoa. No Santuário Frei Galvão, as celebrações começa-
ram no Domingo de Ramos, e se estenderam até o Domingo 
da Páscoa do Senhor. Na Quinta-feira Santa, houve a tradicional 
Missa da Ceia do Senhor (Lava-pés). Em seguida, a Adoração 
ao Santíssimo. Na Sexta-feira Santa, os fi éis católicos fi zeram 
memória à morte de Nosso Senhor. Um dos momentos mais 
emocionantes e de adoração, foram a Celebração da Paixão do 
Senhor e a encenação da Paixão de Cristo, realizada no pátio 
do Santuário. No Sábado Santo, a Vigília Pascal (Noite Santa) 
aconteceu às 20h, e no Domingo da Ressurreição as celebrações 
aconteceram em vários horários para que toda a comunidade e 
romeiros, que visitaram o Santuário, pudessem participar.

Queridos (as) devotos (as) 
de Frei Galvão,  
Jesus Cristo Ressuscitou, Aleluia! O fogo 
novo do Círio Pascal entra na igreja, 
ainda escura, para anunciar a vitória 
da vida sobre a morte; da luz sobre 
as trevas. A ressurreição de Cristo dá 
o sentido de todas as outras festas 
cristãs!  Renova a esperança daqueles 
que sofrem 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 se realizará em 
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
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“No sétimo mês de gravidez descobri, por meio de um exame de ultrassonografi a, 
que meu fi lho estava com uma alteração renal. Um certo dia acordei com o nome 
de São Frei Galvão na minha cabeça, sem saber o porquê. Resolvi então pesqui-
sar e conhecer um pouco mais sobre o santo. Durante a pesquisa fi quei sabendo 
sobre as inúmeras graças alcançadas por mulheres grávidas, pela intercessão de 
Frei Galvão. Fiz a novena e tomei as milagrosas pílulas.  Graças a São Frei Galvão, 

correu tudo bem em minha gravidez.  Meu 
fi lho nasceu e, hoje, está muito bem. Por isso, 
estamos aqui, em seu Santuário, para agrade-
cer  a grande graça alcançada”.

Ariela Baldine
Santos - SP

TESTEMUNHOS DE FÉ

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)

Uma grande graça alcançada
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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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CNPJ: 53.329.421/0001-27

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 19h 

NOVENAS
• Todos os dias: 14h30

O dom da Bilocação
NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Por volta de 1810, o comandante de uma expedição de nome Manoel Portes foi esfaqueado às margens do rio Tiete. Ferido 
mortalmente, ele implorava para se confessar com Frei Galvão. Não demorou muito para que o frade aparecesse, de maneira 
misteriosa, naquele remoto lugar.  Frei Galvão confortou a vítima e deu-lhe a extrema unção. As pessoas que estavam 
próximas a esta cena fi caram incrédulas com o aparecimento repentino de Frei Galvão, que, também sumiu como apareceu. 
Enquanto socorria o homem, o futuro santo estava celebrando a santa missa no Mosteiro da Luz, em São Paulo, quando 
interrompeu a reza por, mais ou menos, 10 minutos. Ao retornar à celebração, sua batina estava suja de sangue, sendo a 
maior prova de ter consolado o moribundo. Hoje, no local deste milagre, no Distrito de Potunduva, em Jaú, SP, existe uma 
capela onde são realizadas festas em homenagem a São Frei Galvão todos os anos, no mês de outubro.

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

O casal - Ariela Baldine e Claudio Pelegrini, pais do 
pequeno Paco – participou da Celebração Eucarística, e 
no momento do ofertório, a mãe, emocionada, relatou 
sua experiência de fé com São Frei Galvão e apresentou 
o seu fi lho Paco Baldini Pelegrini.


