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Querido (a) devoto (a) de Frei galvão,
Junho é o mês em que a Igreja nos convida para participar da
celebração de Corpus Christi. Vamos adorar o Corpo e o Sangue
preciosíssimos de Nosso Senhor Jesus Cristo. “A Eucaristia é o
centro da vida da Igreja”. Essas palavras ditas pelo nosso querido
e amado São João Paulo II é mais que um convite, é uma
convocação para que todo cristão possa ser presença de Jesus
Eucarístico. Sabemos que São Frei Galvão foi um adorador, por
excelência, e em todas as suas ações
estavam presentes sinais da presença
de Jesus Eucarístico. Que nosso santo
padroeiro seja para nós inspiração de
amor a Jesus, ao Seu Reino e à Sua
Missão. Pela intercessão de Santo
Antonio de Sant’Ana Galvão e
da Santíssima Virgem Maria,
receba a minha bênção.
Pe. Luiz antônio
Carvalho da silva
reitor do santuário

CoNHeça o aPP
Do saNTUÁrIo!
santuariofreigalvao.com

Baixe nosso aplicativo e acompanhe
todas as transmissões do Santuário!

Foranias realizam
peregrinação até o
Santuário Frei Galvão

d

entro da programação dos
60 anos da arquidiocese de
aparecida, as 18 paróquias que

fazem parte da Arquidiocese
estão realizando várias peregrinações ao
Santuário de Frei Galvão em Guaratinguetá
e participam da Celebração Eucarística
sempre às 18h. A peregrinação foi
dividida por forania. Forania é uma
divisão da Arquidiocese em áreas
pastorais, agrupando paróquias vizinhas.
Cada Forania tem um Vigário Forâneo,
nomeado pelo bispo, com o objetivo de
favorecer o cuidado pastoral mediante
a ação conjunta das paróquias que
constituem a Forania.No dia 15 de abril,
a Forania Frei Galvão participou da Santa
Missa no Santuário. Neste mês de junho é
a vez da Forania Nossa Senhora Aparecida;
em agosto, participará a Forania Santo
Antônio e no mês de setembro, a Forania
São João Maria Vianney.

Ajude-nos a tornar

Frei Galvão
NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Frei Galvão era conhecido como um grande
peregrino, levando a palavra de Deus para várias
regiões do Brasil. Por vezes, rezava a santa missa
em São Paulo, pela manhã, e em Sorocaba, à
tarde, distante mais de 100 quilômetros da capital
paulista. E, no dia seguinte, era visto por fiéis,
celebrando no seminário do Rio de Janeiro. Mas,
numa época em que não havia carros, trens ou
aviões, como o santo frade conseguia percorrer
grandes distâncias em tão pouco tempo? Isso só
era possível, porque Frei Galvão possuía o dom da levitação, o que possibilitava a ele ser
bem mais rápido que os meios de transporte daquele tempo...
Fonte: Livro “História Ilustrada de Santo Frei Galvão”, escrito por Edson José Galvão Nogueira

TESTEMUNHOS DE FÉ

Realizei meu sonho
“Fiz a novena de Frei Galvão e
recebi várias graças, mas, ainda
não conhecia o seu Santuário. Hoje
realizei meu sonho e estou aqui
na Terra de Frei Galvão. Sinto a
presença de Deus neste lugar. Minha
Congregação tem como carisma a
recuperação de pessoas dependentes
de álcool e drogas e pedimos a São
Frei Galvão que interceda por eles”
Irmã Maria Madalena

Participe da

FAMÍLIA
MISSIONÁRIA
DE FREI
GALVÃO!
Cadastre-se
e receba esse
boletim mensal
em sua casa!
Ligue

(12) 3125-1444
e faça um cadastro
conosco

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

Ponta Grossa (PR)

Novena de Frei Galvão

Imagem: Ilustração Luiz Eduardo Novaes

Levitação

mais conhecido!

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 fizeste, 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
fica aberto todos os dias
das 7h às 18h
Missas
• De segunda a sexta-feira: 15h
• Sábado: 9h30h e 15h
• Domingo: 6h, 9h30, 15h e 18h
Novenas
• Todos os dias: 14h30

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)
Informativo O Santo – Av. José Pereira da Cruz, 53 - Jardim do Vale I - Guaratinguetá (SP) – CEP: 12.519-411 » Jornalista responsável – Evandro Luiz
Fialho – MTB: 45.602-SP » Revisão – Jaqueline Pereira » Tiragem: 10.000 exemplares Telefone: (12) 3125–1444
» Site: www.santuariofreigalvao.com » Rádio: www.radiofreigalvao.com » E-mail: imprensa@santuariofreigalvao.com

