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EDITORIAL

Querido (a) devoto (a) de Frei Galvão,
Cristo Ressuscitou, Aleluia! O fogo novo do Círio Pascal entra
na igreja, ainda escura, para mostrar essa vitória da vida
sobre a morte. 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. Que Jesus
Ressuscitado conceda-nos o dom da
paz e defenda-nos do mal, para
que tenhamos uma vida digna,
humana e fraterna. Amém.
Pe. Luiz Antônio
Carvalho da Silva
Reitor do Santuário

A Arquidiocese de Aparecida deu mais um passo
importante para dar início às obras de ampliação do
Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá.

A

Prefeitura Municipal de Guaratinguetá aprovou o EIV
(Estudo de Impacto de Vizinhança). O documento
foi entregue no dia 23 de fevereiro pelo Prefeito de
Guaratinguetá, Marcus Soliva, ao Arcebispo Metropolitano
de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Esse era o documento que faltava
para que a Arquidiocese pudesse dar os primeiros passos na obra de
ampliação do Santuário, tão sonhado pelos devotos de Frei Galvão.
Segundo o engenheiro Eric Pelogia Pieri, da empresa Lótus, responsável
pelo projeto de ampliação do Santuário, diversas equipes estão
trabalhando nessa etapa. “É muito importante investir em planejamento
para que, quando começar a investir nas obras, é possível saber o que
será feito, onde será realizado e quanto vai custar”, declarou.

CONHEÇA O APP
DO SANTUÁRIO!
Baixe nosso aplicativo e acompanhe
todas as transmissões do Santuário!

santuariofreigalvao.com

Prefeitura aprova o
EIV para a ampliação
do Santuário

Ajude-nos a tornar

Frei Galvão
NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Frei Galvão havia intermediado uma graça junto ao
nosso bom Deus para uma senhora com problema
de gravidez, mas que conseguiu ter o parto normal.
O senhor seu marido, em agradecimento, levou a
Frei Galvão uma “vara” com frangos caipiras, que o
nosso santo gostava de comer.
No caminho, um frango carijó escapou e o senhor
blasfemou:
— Frango do diabo! Venha aqui!, disse o irritado
senhor. Ao entregar os frangos, Frei Galvão aceitou
o presente de bom grado, mas recusou-se a receber
o carijó, dizendo:
— Este você deu ao diabo!
O incrédulo senhor levou o carijó de volta...
Cuidado com o que você fala, quando prende o dedo na porta, tropeça em uma pedra,
bate o martelo no dedo etc...

Participe da

FAMÍLIA
MISSIONÁRIA
DE FREI
GALVÃO!
Cadastre-se
e receba esse
boletim mensal
em sua casa!
LIGUE

(12) 3125-1444
e faça um cadastro
conosco

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

IMPORTANTE

TESTEMUNHOS DE FÉ

Estou curada
Tinha um problema renal muito grave.
Pedi a Frei Galvão e a Nossa Senhora
Aparecida para me abençoar e me ajudar.
Hoje pude estar aqui para agradecer
a Nossa Senhora e a Frei Galvão a
intercessão, e a Deus, a cura. Frei Galvão
está sempre em minhas orações. Agradeço a Deus por ter esse santo
que concede a graça para nós, nosso querido santo brasileiro.
Divina Aparecida, Imbé de Minas (MG)

NOVENA DE FREI GALVÃO

IMAGEM: ILUSTRAÇÃO LUIZ EDUARDO NOVAES

Telepercepção

mais conhecido!

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.

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

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 18h
Novenas
• Todos os dias: 14h30

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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