
INFORMATIVO OFICIAL DO SANTUÁRIO FREI GALVÃO  GUARATINGUETÁ SP

INFORMATIVO MENSAL
ANO 6 | NÚMERO 46

FEVEREIRO 2018

Padre do 
Uruguai declara 
devoção a Frei 
Galvão

O Os estrangeiros também visitam o Santuário Frei 
Galvão  para conhecer o local e também pedir e/ou 
agradecer as graças alcançadas com a intercessão do 
primeiro santo brasileiro.Padre Gabriel é uruguaio, 
pertence a paróquia da cidade de Se Renova 
(Montevidéu). Ele esteve no Santuário Frei Galvão 
com uma romaria de, aproximadamente, 45 pessoas e 
declarou sua devoção a Santo Antônio de Sant`Anna 
Galvão. “Sinto confi ança plena e profunda por este santo. 
A história fala sobre o caminho de santidade percorrido 
por Frei Galvão e a paz que ele pode nos trazer. De agora 
em diante, vou ser devoto de Frei Galvão, porque tenho 
a segurança que ele pode interceder por todos nós”, 
declarou alegremente Padre Gabriel.

Querido (a) devoto (a) 
de Frei Galvão,  
Com a quarta-feira de Cinzas, que neste 
ano será no dia 14 de fevereiro, inicia-se a 
Quaresma, um tempo especial para Igreja e 
todo o povo católico. A quaresma é o tempo 
litúrgico de conversão que a Igreja nos oferece 
a fi m de nos preparar para a grande festa 
da Páscoa. É tempo de arrependimento dos 
nossos pecados e ocasião propícia para mudar 
algo em nós, a fi m de sermos melhores e, 
assim, vivermos mais próximos de Cristo.
Preparemo-nos, pois, para este importante 
momento para a vida da Igreja e 
para a   nossa vida de cristãos 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
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Acompanhe 
as principais 
celebrações 

do Santuário 
AO VIVO pela 

Rádio Frei Galvão
Acesse 

radiofreigalvao.com 
Baixe nosso 

aplicativo grátis
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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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A graça da gravidez
“Ano passado, nós viemos aqui para pedir a graça da gravidez da minha nora. Eu levei as pílulas, ela 
tomou e nós fi zemos a novena com muita fé. Hoje, graças a Deus e a intercessão de Frei Galvão, ela 
tem uma menina linda, chamada Valentina, que está com 9 meses e com muita saúde. Estamos muito 
felizes e agradecidas. Então viemos para a agradecer a São Frei Galvão por essa intercessão”.
Franciele e Nair

TESTEMUNHOS DE FÉ

Ajude-nos a tornar 

Frei Galvão 
mais conhecido!

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

Cadastre-se 
e receba esse 
boletim mensal 
em sua casa!
LIGUE 
(12) 3125-1444 
e faça um cadastro 
conosco

Participe da

FAMÍLIA 
MISSIONÁRIA 

DE FREI 
GALVÃO!

SERVIÇO

 Missas
• De segunda a sexta-feira: 15h 
• Sábado: 9h30h e 15h
• Domingo: 6h, 9h30, 15h e 18h  
 Novenas
• Todos os dias: 14h30

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

Uma passagem 
com as crianças
Jesus derramou Seu sangue por nós, morrendo 
na cruz. Frei Galvão usou o sangue, por mais 
de uma oportunidade, para demonstrar sua 
fé e o respeito pelas coisas de Deus. Certa vez, 
encontrou crianças almoçando e fazendo 
algazarra. Deu-lhes uma bronca e a comida 
que caiu dos pratos, os restos, pegou com as 
mãos, apertou entre os dedos e, em sangue, 
o alimento se transformou. Sangue é vida, 
alimento é vida, dos quais nosso corpo precisa.
Fonte: Livro “História Ilustrada de Santo Frei Galvão”, 
escrito por Edson José Galvão Nogueira

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

NO
VE

NA
 D

E 
FR

EI
 G

AL
VÃ

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.

“Ano passado, nós viemos aqui para pedir a graça da gravidez da minha nora. Eu levei as pílulas, ela 
tomou e nós fi zemos a novena com muita fé. Hoje, graças a Deus e a intercessão de Frei Galvão, ela 
tem uma menina linda, chamada Valentina, que está com 9 meses e com muita saúde. Estamos muito 


