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Casa de 
repouso São 
Francisco 
visita 
Santuário

Acompanhe 
as principais 
celebrações 

do Santuário 
AO VIVO pela 

Rádio Frei Galvão
Acesse 

radiofreigalvao.com 
Baixe nosso 

aplicativo grátis

Querido (a) devoto (a) 
de Frei Galvão,  
A Campanha da Fraternidade 
neste ano refl ete sobre o tema 
“Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa 
da vida”, com o lema: “Cultivar e guardar a 
criação” (Gn 2, 15). Na nossa Arquidiocese 
de Aparecida, a campanha teve início no 
dia 15 de fevereiro, com evento realizado 
no Colégio do Carmo, em Guaratinguetá 
(SP) e contou com a presença do Arcebispo 
de Aparecida, Dom Orlando Brandes; 
o Assessor da CF na arquidiocese, 
Pe. André Pizani; o coordenador da CF 
no Regional sul 1, Toninho Evangelista. 
A temática proposta quer nos reconduzir 
à preocupação central com a Criação, 
o cuidado para com a terra e todas as 
criaturas de Deus. Que a Campanha 
deste ano nos fortaleça na 
fé e na esperança de um 
mundo mais consciente e 
cuidadoso com as criações 
de Deus.  Que São Frei 
Galvão nos abençoe 
nesta caminhada.

Pe. Luiz Antônio 
Carvalho da Silva
Reitor do 
Santuário

EDITORIAL

O Santuário Frei Galvão recebeu a visita da Casa São Francisco de Idosos, da cidade de 
Taubaté, interior de São Paulo. Os idosos e toda a equipe da Entidade que os acompa-
nhavam foram acolhidos no Santuário pelas Pastorais da Saúde e da Oração. Eles parti-
ciparam de um delicioso almoço e um café da tarde preparado pela equipe do Santuário. 
No interior da Igreja todos tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais da his-
tória de São Frei Galvão. Segundo a Assistente Social da Entidade, Selma Aparecida da 
Silva, este é o 8° ano consecutivo que a Entidade promove esse passeio aos idosos. “Esse 
programa já faz parte do nosso roteiro religioso anual. Nossos idosos fi cam muito felizes 
quando promovemos passeios como esse. Proporcionar essa felicidade a eles é também 
uma alegria muito grande para nós”, disse.                                       Por Erik Constantino
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Descobri que tinha lúpus quando minha 
fi lha completou um ano de idade. Uma de 
minhas atitudes, como devota de São Frei 
Galvão, foi vir ao Santuário e pedir a inter-
cessão do santo. Fiz a novena e tomei as pí-
lulas da fé. Hoje, dezessete anos após, sinto 
que a doença está adormecida. Minha fi lha 
está com dezoito anos de idade e eu come-
moro junto com ela essa vitória pela inter-
cessão de Frei Galvão. Sinto-me revigorada. 
O lúpus não apresenta mais nenhum efeito 
em meu corpo. É a décima segunda vez que 
venho ao Santuário Frei Galvão e essa visita 
já se tornou um compromisso anual meu e 
de minha família! 

Leonéia
Ponta Grossa - PR

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)

Sonho realizado
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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.

TESTEMUNHOS DE FÉ
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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

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

• De segunda a sexta-feira: 15h
• Sábado: 9h30h e 15h
• Domingo: 6h, 9h30, 15h e 18h 

• Todos os dias: 14h30
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Ajude-nos a tornar 

Frei Galvão 
mais conhecido!

IMPORTANTE 
É fundamental que informe 

ou atualize seu cadastro 
com o número do CPF

Cadastre-se
e receba esse 
boletim mensal 
em sua casa!
LIGUE 
(12) 3125-1444 
e faça um 
cadastro conosco

SERVIÇO

MISSAS

NOVENAS

Participe da
FAMÍLIA 

MISSIONÁRIA 
DE FREI 

GALVÃO!


