
Baixe nosso aplicativo e acompanhe 
todas as transmissões do Santuário!
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Agora, os romeiros que visitam o Santuário Frei Galvão 
em Guaratinguetá podem ter uma ideia mais real de 
como fi cará do santuário após a sua ampliação. Está 
disponível no interior da igreja uma maquete criada a 

partir do projeto desenvolvido por uma empresa contratada pela 
Arquidiocese de Aparecida. A Arquidiocese vem trabalhando, 
com muita dedicação, no projeto de ampliação do santuário. 
Várias etapas já foram cumpridas e para que o projeto saia do 
papel, o santuário contará com a colaboração dos devotos para 
que o sonho se torne realidade. A primeira obra a ser realizada 
é o monumento onde será colocada a estátua de Frei Galvão, 
abençoada pelo Papa Francisco, em julho de 2013. Em seguida, 
será criado, ao lado do monumento, o bosque Laudato Si, com 
o plantio de, aproximadamente, 8 mil mudas de árvores nativas, 
conforme prevê o convênio assinado entre Arquidiocese de 
Aparecida e SOS Mata Atlântica. 

Para colaborar com o projeto de ampliação do santuário, basta realizar 
um cadastro na Família Missionária de Frei Galvão no site do santuário 
(www.santuariofreigalvao.com) ou pelos telefones (12) 3125 1444 / 3013 6119.

Apresentação da 
maquete de ampliação do 
Santuário Frei Galvão

Querido (a) devoto (a) de Frei Galvão!  
Ao iniciarmos um novo ano, sempre repletos de desejos e sonhos de 
uma vida melhor, precisamos entender que nossa vida só tem sentido 
na medida em que vivemos em sintonia com os ensinamentos de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, quero agradecer a todos os 
nossos irmãos Cristãos, que estiveram presentes nas atividades do nosso 
Santuário no ano de 2018, aqueles que caminharam conosco 
durante o ano, a todos que nos ajudaram nesta 
grande obra de evangelização, onde Frei Galvão 
intercede a Deus por todos nós.  Que Deus, pela 
intercessão de Santo Antonio de Sant’Anna 
Galvão, abençoe a todos vocês neste ano de 
2019! Àqueles que fazem parte da nossa 
querida Família dos Missionários de Frei 
Galvão, o nosso muito obrigado por nos 
ajudar a evangelizar! 

Pe. Luiz Antônio Carvalho da Silva
Reitor do Santuário
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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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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

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!

Em defesa do rio Paraíba
Certa vez, o menino Antônio usou de linguajar duro e refi nado para enfrentar um 
capitão-mor que estava de passagem por Guaratinguetá (SP) e reclamava do rio Paraíba 
do Sul, que corta a cidade. Antônio, que tinha apenas 11 anos de idade, então, deixou os 
presentes incrédulos, inclusive o senhor seu pai, dizendo:
— Desculpa-me a ousadia, senhor capitão, mas, não posso ouvir calado, tuas 
imprecações contra o rio em tom tão pouco cristão. Enganas-te em julgar que esse 
rio não goze das graças divinas, pois, talvez não saibas que o nosso Paraíba nos dá a 
música de suas águas, mata a sede de nossa gente, alimenta-nos com seus dourados, 
piabanhas, bagres. Enfeita nossos céus com garças brancas e, se não o sabias, fi ca-o 
sabendo tu agora que ele nos deu, aqui mesmo em Guaratinguetá, em 1717, a Nossa 
Senhora da Imaculada Conceição Aparecida.
Por isso, que o nosso rio é cheio de graças, ao contrário do que dizes. É abençoado pelas 
graças sublimes da Senhora Maria!

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

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Grandioso milagre em minha vida
“Apareceu uma ferida em meu braço. Fui até a 
minha médica, fi z exames e foi diagnosticado 
câncer. A notícia me deixou desesperado. Re-
clamei para Deus e perguntei. Porque deixou 
acontecer isso comigo? Fiquei questionando 
Deus durante uma semana até que, em dado 
momento, algo me fez sentir vontade de fa-
zer a novena de Frei Galvão e foi o que eu 
fi z. Após rezar a novena e tomar as pílulas de 
Frei Galvão, marquei uma nova consulta com 
a médica. Quando ela viu, fi cou surpresa, pois 

não tinha mais nada. Contei para a médica sobre a novena e ela me pediu para que 
levasse as pílulas de Frei Galvão para ela fazer a novena também porque eu estaca cura-
do. Obrigado Frei Galvão por esse grandioso milagre em minha vida.”
Jésus da Silva Teixeira, Guarulhos (SP)

TESTEMUNHOS DE FÉ


