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EDITORIAL

Querido (a) devoto (a) de Frei Galvão!
Jesus é a luz que veio iluminar a humanidade e nós somos
chamados a nos transformar em ‘tochas vivas’, testemunhas
vivas do Seu amor. Se Jesus foi capaz de vencer a provação, nós
também a venceremos. Onde há luta, há graça. E a graça é o
Espírito Santo de Deus presente no meio de nós.É assim que a
Igreja celebra o anúncio da vitória da Vida sobre a morte, da Luz
sobre as trevas: Cristo Ressuscitou, Aleluia!
O fogo novo do Círio Pascal entra na igreja,
ainda escura, para mostrar essa vitória da
vida sobre a morte. Que a exemplo de
São Frei Galvão, possamos celebrar a
Páscoa com fé e alegria. Que Jesus
Ressuscitado conceda-nos o dom
da paz e defenda-nos do mal, para
que tenhamos uma vida digna,
humana e fraterna. Amém.
Pe. Luiz Antônio
Carvalho da Silva

Emoção e
adoração durante
a Semana Santa

A

pós a quaresma, período de quarenta dias
que antecedem a principal celebração do
cristianismo, a comunidade cristã se prepara
para a Semana Santa e a Ressurreição de Jesus
Cristo, no Domingo de Páscoa. No Santuário Frei Galvão,
as celebrações começaram no Domingo de Ramos, e se
estenderam até o Domingo da Páscoa do Senhor. Na
Quinta-feira Santa, houve a tradicional Missa da Ceia do
Senhor (Lava-pés). Em seguida, a Adoração ao Santíssimo.
Na Sexta-feira Santa, os fiéis católicos fizeram memória à
morte de Nosso Senhor com a celebração da adoração a
Cruz. No Sábado Santo, aconteceu a celebração das dores
de Maria e a Vigília Pascal (Noite Santa). No Domingo
da Ressurreição, as celebrações aconteceram em vários
horários para que toda a comunidade e romeiros, que
visitaram o Santuário, pudessem participar.

Reitor do Santuário

TESTEMUNHOS DE FÉ

Estou curada!
“Sentia dores de cabeça constantemente e tomava remédio para
passa a dor mas, a dor persistia. Por causa disso procurei um
médico que solicitou o exame de tomografia. No exame constatou
um nódulo, o que me deixou muito preocupada. Fui encaminhada
para a médica neurologista que, ao olhar o exame, solicitou também
um exame de ressonância. Como o exame iria demorar nove dias
para ser realizado, resolvi então fazer a novena de Frei Galvão.
Passei oito dias com a dor de cabeça mas, não perdi a minha fé. No
nono dia acordei sem dor de cabeça, o que me deixou feliz pois já
sentia algo diferente. Fiz o exame e levei para a médica, que ficou
encabulada com o resultado, pois o exame não apresentava nenhum
sinal do nódulo. A médica olhou pra mim e disse, não sei o que
houve, mas você não tem nada. Nesse momento, percebi a graça de
Deus em minha vida
por intercessão de Frei
Galvão. Estou curada!”
Talita, Santo André (SP)

Acompanhe
a TV Frei Galvão:
www.tvfreigalvao.com
ou pelo YouTube:
youtube.com/tvfreigalvao

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Uma passagem com as crianças
Jesus derramou Seu sangue por nós, morrendo na cruz. Frei Galvão usou o sangue, por mais de
uma oportunidade, para demonstrar sua fé e o respeito pelas coisas de Deus. Certa vez, encontrou
crianças almoçando e fazendo algazarra. Deu-lhes uma bronca e a comida que caiu dos pratos,
os restos, pegou com as mãos, apertou entre os dedos e, em sangue, o alimento se transformou.
Sangue é vida, alimento é vida, dos quais nosso corpo precisa.

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!

SERVIÇO

NOVENA DE FREI GALVÃO

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

Ao longo da Novena, deve-se tomar as três pílulas de Frei Galvão: no 1º, 5º e 9º dia.

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)
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