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Santuário acolhe Romaria de 
Governador Valadares (MG)

Centenas de fi éis e cerca de 20 padres da Diocese 
de Governador Valadares (MG) participaram da 
Santa Missa, das 15h, no Santuário Frei Galvão, em 
Guaratinguetá. A celebração em ação de graças pe-
los 60 anos de criação da Diocese, comemorado no 
dia 1º de fevereiro, foi presidida pelo Bispo da Dio-
cese, Dom Antônio Carlos Félix. “Frei Galvão foi 
uma fi gura muito importante para a evangelização 
no Brasil. Muito antes de ser beatifi cado e canoniza-

do ele já era querido e cultuado, por isso, estamos aqui para pedir as bênçãos ao nosso 1º 
santo brasileiro para que possamos seguir os seus exemplos no seguimento de Jesus Cristo 
e perseverar na fé, como ele fez”, afi rmou o bispo. O grupo passou, também, pelo Santuário 
do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista, e pelo Santuário Nacional de Nossa Se-
nhora Aparecida. Diocese de Governador Valadares - Atualmente, a Diocese 
de Governador Valadares é formada por 32 municípios do leste do Estado 
de Minas Gerais. A Diocese pertence à Província Eclesiástica de Mariana, 
que compreende a Arquidiocese de Mariana, e as Dioceses de Caratinga 
e  Itabira - Coronel Fabriciano. Faz parte do Regional Leste II, juntamen-
te com as Províncias Eclesiásticas de Diamantina, Belo Horizonte, Pouso 
Alegre, Uberaba, Juiz de Fora, Montes Claros e Vitória. Tem apro-
ximadamente 490.700 habitantes numa área de 14.373 km².

Queridos devotos (as) 
de Frei Galvão,  nosso primeiro 
Santo brasileiro.
A Campanha da Fraternidade deste ano, 
coordenada pelo Conic (Conselho Nacional de 
Igrejas Cristãs), é realizada de forma ecumênica 
e reúne outras igrejas cristãs com o objetivo 
de chamar a atenção para questões relativas 
ao saneamento básico. O tema da CFE é:  “Casa 
comum, nossa responsabilidade, e o lema 
bíblico para apoiar esta escolha baseia-se em 
Amós 5.24, que diz: “Quero ver o direito brotar 
como fonte e correr a justiça qual riacho que 
não seca”.  O saneamento básico é um direito 
humano fundamental e, como todos os outros 
direitos, requer a união de esforços entre 
sociedade civil e poder público no planejamento 
e na prestação de serviços e de cuidados. Que 
a Campanha deste ano nos fortaleça na fé e na 
esperança de um mundo mais humano e igual 

para todos e que São 
Frei Galvão nos abençoe 
nesta caminhada.

Pe. Roberto 
Lourenço da Silva
Reitor do Santuário

EDITORIAL
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as principais 
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aplicativo grátis
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Há nove anos, após alguns exames, descobri que estava com diabetes. 
Naquela época, iniciei um tratamento que com o tempo não estava sendo 
mais efi caz. Em 2014, minha médica me indicou outro tratamento, porém, 
dependia da adaptação do meu organismo para que os remédios dessem 
resultados. No mês de dezembro do mesmo ano, participei de uma romaria 
e visitei o Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá. Ganhei as pílulas de 
Frei Galvão e quando cheguei em casa fi z a novena e tomei as pílulas com 
muita fé pedindo para que São Frei Galvão intercedesse a Deus por mim. 
Graças a Deus e ao nosso querido santo, o medicamento deu resultado e 
minha saúde está boa. Hoje estou aqui no Santuário, com minha esposa e 
fi lha, para agradecer por essa grande graça alcançada em minha vida.

Leandro Correa da Silva
Arapoti - PR

TESTEMUNHOS DE FÉ

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.

Ajude-nos a tornar 
Frei Galvão mais conhecido!

Participe da Família 
MISSIONARIOS DE FREI GALVÃO! 

Faça sua doação espontânea e colabore 
na construção do seu novo SANTUÁRIO.

Cadastre-se e receba esse boletim mensal em sua casa!
Ligue (12) 3013 6119 ou 31251444.

Doações:  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AG. 1208
OP. 003 – C/C 00001731-9 – Arquidiocese de Aparecida

CNPJ: 53.329.421/0001-27

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

Expulsão de São Paulo
NOS PASSOS DE FREI GALVÃO
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Por volta de 1780, Frei Galvão foi expulso de São Paulo pelo Governador da 
província, por defender um soldado negro que foi castigado no pelourinho 
injustamente. Às 6 horas da manhã daquele triste dia, o frade abandonou a cidade 
em direção ao interior.  Na ocasião, ele deixou de almoçar, em Guaratinguetá, 
com famílias e amigos que disputavam, com belos cavalos e carruagens, para 
transportá-lo e preferiu almoçar em Cachoeira Paulista, em casa simples de 
caboclo de roca, à beira da estrada, junto a uma boa água. Quando Frei Galvão 
estava orando e/ou viajando, ele não pisava no chão, levitava.

ORAÇÃO DA ÉPOCA REFERENTE À LEVITAÇÃO:

“Na minha afl ição, dai consolação, Senhor meu Frei Galvão, que não pisais no chão!”


