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Arquidiocese firma convênio 
com a SOS Mata Atlântica

Na semana do Meio Ambiente, a Arquidiocese de Aparecida, 
por meio do Santuário Arquidiocesano de Santo Antonio de 
Sant`Anna Galvão, firmou convênio com a SOS Mata Atlântica 
para a criação do Bosque Laudato Si (Louvado Sejas), na nova 
área doada pela prefeitura de Guaratinguetá ao Santuário. 

O nome dado ao bosque é uma homenagem a Encíclica do 
Papa Francisco sobre o cuidado da nossa Casa Comum, o Pla-
neta Terra. O Bosque Laudato Si tem como finalidade criar um 
espaço de contemplação, reflexão e introspecção, cujo objetivo 
maior será preparar o visitante para que ele se interiorize e possa 
participar do espaço de oração. O convênio foi assinado no dia 
02 de junho, quinta-feira, após Celebração Eucarística no San-
tuário Frei Galvão, às 15h, presidida pelo Cardeal Arcebispo de 
Aparecida, Dom Raymundo Damasceno Assis.

Com o convênio, a SOS Mata Atlântica incluirá os 5 hectares 
do bosque Laudato Si no Programa Florestas do Futuro, que 
tem por objetivo o reflorestamento e a recuperação de áreas da 
Mata Atlântica. Para a restauração da área do bosque será efe-
tuado o plantio de aproximadamente 8 mil mudas de essências 
nativas da Mata Atlântica, formando um grande bosque natural.

Queridos (as) devotos (as) de frei Galvão,  
esta é a primeira vez que me dirijo a vocês, por meio deste informativo. No dia 13 de junho, fui nomeado pelo Cardeal Arcebispo de Apareci-

da, Dom Raymundo Damasceno Assis, o novo reitor do Santuário Frei Galvão de Guaratinguetá. Assumir a reitoria desse Santuário é, sem 
dúvida, um grande desafio, porque a obra de Deus não pode parar e alguém precisa assumir essa função de coordenar os trabalhos. 

Sou muito grato ao nosso Cardeal, Dom Damasceno, pela confiança depositada em mim e, também, agradeço ao meu antecessor, 
Pe. Roberto Lourenço da Silva, os trabalhos realizados neste local sagrado. Assumo, com muito amor, esse compromisso comigo 
mesmo e com o povo de Deus de levar essa obra adiante. Peço a intercessão de São Frei Galvão para que nos ajude nesta impor-
tante missão que temos pela frente. Conto, também, com todos vocês, queridos devotos do nosso Santo, para que possamos dar 
continuidade a essa grande obra de evangelização. Que Deus abençoe você e sua família. Pela intercessão de Santo Antonio de 
Sant’Ana Galvão, recebam a minha bênção.

Pe. luiz antônio carvalho da Silva
reitor do Santuário
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“Todos os anos, nós da Irmandade de Frei Galvão, da cidade de Guarulhos (SP) 
realizamos uma romaria para visitar o Santuário dedicado ao santo aqui em Guara-
tinguetá. A romaria sempre é para nós, um momento de retiro e de agradecimento 
pelas graças alcançadas por intercessão de Frei Galvão. Este santo querido tem um 
signifi cado muito importante em minha vocação, afi nal, a minha resposta para ser 
diácono se deu aos pés de Frei Galvão, em nossa primeira peregrinação que aconte-
ceu no ano de 2012. Participei da Santa Missa no Santuário e, assim que terminou 
a celebração, recebi um telefonema com a notícia de que o Papa Bento XVI havia 
respondido com um sim ao meu pedido para ser diácono. Fazia 28 anos que rezava 
pedindo essa graça e para mim foi um momento de muita emoção e felicidade. Sou 
muito grato a São Frei Galvão por este presente tão especial em minha vida e todos 
os anos quero visitar esta terra onde nasceu nosso primeiro santo brasileiro e que 
motiva a existência da nossa Irmandade que leva o seu nome. Para nós é, também, 
uma grande oportunidade para abastecer a alma com as graças de Deus”.

Diácono Luís Carlos da Silva
Guarulhos (SP) 

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)

Grato a São Frei Galvão
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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 

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

MISSAS
• De segunda a sexta-feira: 15h

• Sábado: 9h30h e 15h
• Domingo: 6h, 9h30, 15h e 19h 

NOVENAS
• Todos os dias: 14h30
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Ajude-nos a tornar 
Frei Galvão mais conhecido!

Participe da Família 
MISSIONARIOS DE FREI GALVÃO!
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Dom Raymundo Damasceno Assis
Cardeal Arcebispo de Aparecida

Faça sua doação esp� tânea 
e c� ab� e na ampliaçăo do
Santuário de Frei Galvão

‘‘ ‘‘

Cadastre-se
e receba esse 
boletim mensal 
em sua casa!

LIGUE 
(12) 3013-6119 
ou 3125-1444

doaÇÕeS

teStemunHoS de fÉ

Telepercepção
noS PaSSoS de freI Galvão

Frei Galvão havia intermediado 
uma graça junto ao nosso 
bom Deus para uma senhora 
com problema de gravidez, 
mas que conseguiu ter o parto 
normal. O senhor seu marido, 
em agradecimento, levou a 
Frei Galvão uma “vara” com 

frangos caipiras, que o nosso santo gostava de comer.  No 
caminho, um frango carijó escapou e o senhor blasfemou:
— Frango do diabo! Venha aqui!, disse o irritado senhor. 
Ao entregar os frangos, Frei Galvão aceitou o presente de 
bom grado, mas recusou-se a receber o carijó, dizendo:
— Este você deu ao diabo!
O incrédulo senhor levou o carijó de volta...
Cuidado com o que você fala, quando prende o dedo na 
porta, tropeça em uma pedra, bate o martelo no dedo etc...

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


