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Com o objetivo de acolher bem os romeiros, o Santuário 
Frei Galvão investe em infraestrutura para que os devotos 
sintam-se como se estivessem em suas próprias casas. 
Agora, os devotos de Frei Galvão também podem saborear 

um delicioso café com pão e bolo ou um almoço caseiro. Para isso, 
basta entrar em contato com o Santuário e informar o número de 
pessoas que irão participar. “A evangelização se realiza também pelo 
acolhimento e essa é a nossa principal missão”, destacou Ana Paula 
Ferraz, uma das colaboradoras do Santuário.

Para saber sobre os cardápios ou fazer o agendamento, ligue para 
o Santuário Frei Galvão. Os telefones são: (12) 3125 1444 / 3013 6119 
ou 9 9684 6350 (WhatsApp). 

Santuário 
prepara refeições 
deliciosas para 
os devotos

Querido (a) devoto (a) de Frei Galvão!  
Neste ano, a quarta-feira de Cinzas será no dia 6 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. 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
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Agora você pode se comunicar 
com o Santuário pelo WhatsApp
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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)

N
O

V
EN

A
 D

E 
FR

EI
 G

A
LV

Ã
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.

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

O dom da Bilocação
Certa vez, Frei Galvão rezava a Santa Missa no Convento Franciscano em São Paulo, 
quando pediu ajuda aos confrades para interromper a celebração e permaneceu em 
silêncio por mais ou menos 10 minutos. Nesse período, ele foi a Taubaté, cidade do 
interior da província, para atender a confi ssão de um fi el a beira da morte. Na ocasião, 
ele esqueceu o seu lenço, que havia utilizado para enxugar o suor da testa do doente.
O moribundo queria se confessar com Frei Galvão, mas sua família sabia que o 
religioso estava longe e havia chamado um sacerdote da cidade vizinha de São Luiz do 
Paraitinga. Ao chegar à casa do doente, o padre fi cou surpreso com o fato de que Frei 
Galvão já havia estado lá e, a prova maior, foi o lenço que ele havia esquecido. 
Mas como o futuro Santo pôde fazer isso? Frei Galvão também possuía o dom da 
bilocação, que é a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. É isso que 
está retratado no livro “História Ilustrada de Santo Frei Galvão” escrito por Edson Galvão.

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

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

“Sou muito grata a São Frei Galvão”
Há algum tempo sentia fortes dores no 
estomago. Tudo que comia me fazia 
passar mal e as dores eram insuportáveis. 
No ano passado, em visita ao Santuário 
Frei Galvão, em Guaratinguetá, recebi as 
pílulas milagrosas do Santo. Ao voltar para 
minha casa, resolvi fazer a novena e tomar 
as pílulas com muita fé, pois não estava 
aguentando mais tanto sofrimento, apesar 
dos vários remédios que tomava e que já 
não faziam mais efeito. Após fazer a novena, 
percebi que as dores foram sumindo e, 
hoje, não sinto absolutamente mais nada. 
Sou muito grata a São Frei Galvão pela sua 
intercessão junto a Jesus. 

Eliana Aparecida Ferreira – Monte Belo (MG)

TESTEMUNHOS DE FÉ

FAÇA SUA DOAÇÃO EM UMA DE NOSSAS CONTAS
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Participe da Família 
Missionária de Frei Galvão! 
Ligue para nós e faça o seu cadastro. 
Se já o fez, o nosso muito obrigado!
• (12) 3125.1444
• (12) 3013.6119


