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EDITORIAL

Querido (a) devoto (a) de Frei Galvão!
No mês de junho a Igreja nos convida a uma celebração muito
especial: juntos vamos adorar o Corpo e o Sangue preciosíssimos
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que São Frei Galvão foi
um adorador, por excelência, e em todas as suas ações estavam
presentes sinais da presença de Jesus Eucarístico. Saibamos fazer
da nossa vida uma grande prece de louvor a Jesus Eucarístico,
conforme reza uma bonita antífona
franciscana: “Frei Galvão, educador da
vida eucarística, sejamos todos segundo o
coração eucarístico do Pai Seráfico.”
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, recebam a minha bênção.
Pe. Luiz Antônio
Carvalho da Silva
Reitor do Santuário

Ajude-nos

a realizar este sonho!

M

uitos devotos de vários lugares do Brasil
ajudam o Santuário Frei Galvão mensalmente
com doações voluntárias e, graças a essas
doações, a Igreja do primeiro santo brasileiro
matem sua obra de evangelização. As pílulas de Frei
Galvão são distribuídas gratuitamente todos os dias e
graças a intercessão de nosso santo, muitos milagres
acontecem. Mas, para que o sonho da ampliação do
Santuário também seja uma realidade, precisamos que
mais pessoas nos ajudem. Estamos apenas com dez por
cento do valor necessário para dar início a primeira fase
da obra, a construção do 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.

AJUDE O SANTUÁRIO e convide mais pessoas para
fazerem parte da Família Missionária de Frei Galvão
Basta realizar um cadastro no site www.santuariofreigalvao.com
ou ligar para (12) 3125-1444 / 3013-6119 ou enviar uma mensagem
para nosso Whats App (12) 9 9684 6350

TESTEMUNHOS DE FÉ

Fomos abençoados
Quero agradecer a Deus e a São Frei Galvão pela vida na nossa filha,
Maria Paula Galvão. Tenho um tipo de útero raríssimo chamado útero septado (bicorno total), que é dividido ao meio. Quem tem esse
problema, em muitos casos, pode não conseguir engravidar ou não
levar a gestação adiante por falta de espaço. Logo que nos casamos,
visitamos este Santuário e, aos pés de São Frei Galvão, pedimos para
nos abençoar com um filho. Um mês depois descobri que estava grávida, sem nenhum tratamento ou intervenção cirúrgica. Acompanhada por dois médicos, um deles nos disse que provavelmente a gestação não passaria dos sete meses. Com muita
fé, fiz a novena e tomei as pílulas de Frei
Galvão e lembrei que nosso querido santo
brasileiro foi beatificado graças a sua intercessão por um milagre na vida de uma
mulher que tem o útero igual ao meu.
Hoje, voltamos aqui novamente com
nossa filha nos braços para agradecer
a Deus e a São Frei Galvão por essa
especial graça em nossas vidas.
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Daniel B. Rocha e Denise A. B. Oliveira
Divinópolis (MG)

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...

NOVENA DE FREI GALVÃO

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

SERVIÇO

Telepercepção
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

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.

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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