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Quaresma e Campanha 
da Fraternidade 2017

Acompanhe 
as principais 
celebrações 

do Santuário 
AO VIVO pela 

Rádio Frei Galvão
Acesse 

radiofreigalvao.com 
Baixe nosso 

aplicativo grátis

Querido (a) devoto (a) 
de Frei Galvão,  
Neste ano, a quarta-feira de Cinzas será 
no dia 1º de março, início também da 
Quaresma, um tempo muito especial para 
nós. Serão quarenta dias que representam o 
sofrimento de Jesus no deserto, suportando 
todas as afl ições e tentações. Neste sentido, 
será para nós um tempo de refl exão e 
arrependimento, como forma de relembrar 
o sofrimento que Jesus passou na Terra. Esse 
período se apresenta como um símbolo de 
transformação e passagem, solenizando, 
dessa forma, a vulnerabilidade da vida e a 
suscetibilidade à morte. Um tempo litúrgico 
de conversão que a Igreja nos oferece a fi m 
de nos preparar para a grande festa da Páscoa 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Preparemo-
nos, pois, para este importante momento 
para a vida da Igreja e de nossa 
vida de cristão e aproveitemos a 
oportunidade para aprofundar 
nossa adesão a Jesus e nos 
tornarmos, cada vez mais, seus 
discípulos missionários, a 
exemplo de nosso querido 
São Frei Galvão.

Pe. Luiz Antônio 
Carvalho da Silva
Reitor do Santuário

EDITORIAL

A Campanha da Fraternidade deste ano tem 
como tema “Fraternidade: biomas brasi-

leiros e defesa da vida” e o lema: “Cul-
tivar e guardar a criação”. O texto-base 

tem como proposta principal dar ênfase 
a diversidade de cada bioma e criar re-
lações respeitosas com a vida e a cultura 
dos povos que nele habitam, especial-
mente à luz do Evangelho. A partir do 
texto-base, todas as comunidades, pa-
róquias e dioceses do Brasil organizam 
ações para o período de realização da CF 
2017, que tem seu ponto alto o tempo 
da Quaresma. Segundo Pe. Edson Ma-
rins de Oliveira, um dos colaboradores 
do Santuário Frei Galvão, o autênti-

co cristão deve estar em sintonia com a 
Campanha da Fraternidade e, também, 

com a Quaresma, onde nos preparamos 
para a Páscoa do Senhor. “Aqui, no Santuá-
rio, os devotos aproveitam esse tempo para 
a prática da oração, penitência, jejum e, 
também, da conversão por meio da con-
fi ssão, e isso, é muito bom”, destacou.
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Eu e meu esposo Alexandre sem-
pre tivemos o sonho de ter um fi -
lho. Após cinco anos casados, fi z 
alguns exames de rotina e desco-
bri que minhas trompas estavam 
invertidas, e por esse motivo, os 
médicos nos disseram que, uma 
gravidez normal nessa situação, 
seria quase impossível. Nunca 
perdemos a nossa fé. Como to-
dos os anos, visitamos o Santuá-
rio Frei Galvão e aproveitamos a 
oportunidade para pedir ao santo para que nosso sonho fosse realizado. Participamos 
das novenas e tomamos as pílulas de Frei Galvão. No ano de 2013, quando nos prepa-
rávamos para outra viagem ao Santuário Frei Galvão, comecei a me sentir mal. Parecia 
sintomas de gravidez. Fiz o exame e o resultado foi positivo. Os médicos não souberam 
explicar o que aconteceu. Meu sonho e de meu esposo foi realizado, graças a São Frei 
Galvão. Hoje, estou aqui para apresentar nossa fi lha Lavínia Antonia para nosso querido 
Santo. Obs. Antônia foi uma homenagem a Santo Antonio de Sant’Anna Galvão.

Fernanda Lívia do Carmo de Neiva
Belo Horizonte - MG

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)

Sonho realizado
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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.

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

Por volta de 1780, Frei Galvão foi expulso de São Paulo pelo Gover-
nador 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 Gal-
vão estava orando e/ou viajando, ele não pisava no chão, levitava.

Oração da época referente à levitação:

“Na minha afl ição, 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

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

• De segunda a sexta-feira: 15h
• Sábado: 9h30h e 15h
• Domingo: 6h, 9h30, 15h e 18h 

• Todos os dias: 14h30

Ajude-nos a tornar 

Frei Galvão 
mais conhecido!

Lembrete! 
É muito importante que informe ou atualize 

seu cadastro com o número do CPF

Cadastre-se
e receba esse 
boletim mensal 
em sua casa!
LIGUE 
(12) 3013-6119 
e faça um 
cadastro conosco

SERVIÇO

MISSAS

NOVENAS

Participe 
da Família 

MISSIONARIOS 
DE FREI 

GALVÃO!


