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EDITORIAL

Querido (a) devoto (a)
de Frei Galvão,
Celebramos, neste mês, a festa do
Natal, a lembrança viva de que o Filho
de Deus assumiu a condição humana
e veio habitar entre nós, para trazer
a Salvação a todos. Somente em Jesus
Cristo encontramos a verdadeira alegria
e experimentamos o amor infinito de Deus
por nós. “Ele está no meio de nós”. Ele é,
de fato, o Emanuel. Essa expressão se
torna ainda mais forte no mês do Natal.
Só quem confia profundamente no amor
de Deus, acolhe em si Jesus,
pela ação do Espírito Santo.
Desejo a todos vocês que
fazem parte da nossa
querida Família
Missionária de Frei
Galvão, um santo e
feliz Natal.
Pe. Luiz Antônio
Carvalho da Silva
Reitor do Santuário

O milagre da
gravidez pela fé
e pela intercessão
de Frei Galvão
De norte a sul e de leste a oeste do nosso Brasil, peregrinos viajam

por horas para cumprirem promessas pelas graças recebidas por
intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São Frei Galvão no Vale
do Paraíba. Sabendo disso, Ana Paula de Camargo Kinoshita, da
cidade de São Paulo (SP), visitou o Santuário para agradecer a Frei
Galvão pelo milagre em sua vida. “Quando tinha 37 anos, queria
muito engravidar, porém, estava com muita dificuldade. Os médicos
diziam que era por causa da idade. Por causa disso, eu e meu
marido, pedimos a intercessão a Frei Galvão. Tomamos as pílulas
e fizemos os nove dias da novena com muita fé e acreditamos que
Deus iria nos dar esse belíssimo presente. Após isso, fui ao médico
ver o meu problema de tireoide e nos exames descobri que estava
grávida de três meses. Foi uma alegria imensa para mim e para o
meu marido. A nossa filha Paulina, nasceu perfeita! Sou muito grata
a Frei Galvão pela sua intercessão”, disse Ana Paula”.

TESTEMUNHOS DE FÉ

Londrinense agradece a Frei Galão a cura de um câncer
“Eu tive câncer de mama no ano passado e, durante todo o tratamento, tomei as pílulas de
Frei Galvão e fiz a novena para que ele pudesse interceder a Deus por minha cura. No dia 13
de dezembro de 2016 recebi essa graça, através da minha fé em Frei Galvão. Depois de um
mês, fiz quimioterapia e novamente tomei as pílulas e fiz a novena, então, vim para agradecer
a Frei Galvão e testemunhar essa graça alcançada”.

IMAGEM: ILUSTRAÇÃO LUIZ EDUARDO NOVAES

Alice Zanin, Londrina (PR)

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

O dom da Bilocação

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 ficaram 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.

NOVENA DE FREI GALVÃO

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

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.

Acompanhe
as principais
celebrações
do Santuário
AO VIVO pela
Rádio Frei Galvão
Acesse
radiofreigalvao.com
Baixe nosso
aplicativo grátis

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

Ajude-nos a tornar

Frei Galvão
mais conhecido!
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

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

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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