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D 
epois de mais de dez anos 
de sua morte, os restos 
mortais do Cardeal Arcebispo 
Emérito de Aparecida, 

Dom Aloisio Lorscheider, retornou 
para Arquidiocese de Aparecida. 
O corpo de Dom Aloísio foi 
sepultado em Daltro Filho, 
município de Imigrante (RS), 
em 2007. No dia 05 de outubro 
deste ano, uma carreata saiu 
do Seminário Bom Jesus, sede 
da Arquidiocese de Aparecida, 
com destino ao Santuário 
Nacional. As celebrações no 
Santuário de Aparecida foram 
conduzidas pelo Cardeal Arcebispo 
Emérito de Aparecida, Dom Raymundo 
Damasceno Assis, Arcebispo de 
Diamantina (MG), Dom Darci 
Nicioli e Dom Orlando 
Brandes, Arcebispo de 
Aparecida.Os restos mortais 
de Dom Aloisio foram 
depositados na Capela da 
Ressurreição junto 
aos Arcebispos 
de Aparecida 
Dom Carlos 
Carmelo de 
Vasconcelos 
Motta, Dom 
Antônio 
Ferreira de 
Macedo e Dom 
Geraldo de Moraes 
Penido.

Querido (a) devoto (a) de Frei Galvão!  
O mês de outubro foi muito signifi cativo para nós porque, além de 
festejarmos o dia da Rainha e Padroeira do Brasil Nossa Senhora 
Aparecida no dia 12, comemoramos também no dia 25, o dia do 
nosso 1º Santo Brasileiro, Santo Antônio de Sant’Anna Galvão. Nesse 
sentido, quero agradecer aos nossos irmãos e irmãs que estiveram 
presentes neste Santuário dedicado a São 
Frei Galvão, durante a sua festa. Também 
agradeço aqueles que nos ajudaram para 
que pudéssemos realizar uma grande festa, 
para nosso querido santo, que sempre 
intercede a Deus por nós. Foram momentos 
de muita emoção e alegria para todos. 
Recebam um abraço e a minha benção 
pela intercessão de Frei Galvão.

Pe. Luiz Antônio 
Carvalho da Silva
Reitor do Santuário

EDITORIAL Arquidiocese recebe 
restos mortais de Dom 
Aloísio Lorscheider

Baixe nosso aplicativo e acompanhe 
todas as transmissões do Santuário!
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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.

SERVIÇO

 Missas
• De segunda a sexta-feira: 15h 
• Sábado: 9h30h e 15h
• Domingo: 6h, 9h30, 15h e 18h  
 Novenas
• Todos os dias: 14h30

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

Ajude-nos a tornar 

Frei Galvão 
mais conhecido!

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

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

Participe da

FAMÍLIA 
MISSIONÁRIA 

DE FREI 
GALVÃO!

Telepercepção
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

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO

Grande graça em minha vida
Há alguns anos, sofri um grave acidente. Enquanto esperava um ôni-
bus para ir trabalhar acabei sendo atropelada por um carro. Meu ma-

rido gritou para que eu voltasse, mas não escutei e o pior acabou 
acontecendo. O carro passou por cima de mim e me machucou 
muito. Fui socorrida e no hospital, depois de alguns exames, 
foi detectado que o acidente causou sérios problemas em meu 
fígado. Fiquei em coma durante treze dias. Os médicos dis-

seram para meu marido que eu não aguantaria mais dois 
dias de vida. Meu irmão Gerson, devoto de Frei Galvão, 
resolveu visitar o Santuário em Guaratinguetá e fez uma 
promessa ao Santo. Se eu sobrevivesse ao acidente viria 
pessoalmente a este Santuário agradecer, e hoje, estou 
aqui para cumprir essa promessa. Pela intercessão de 
São Frei Galvão, Deus realizou essa grande graça em mi-

nha vida. Estou muito feliz.

Adriana Lopes de Oliveira, Brasília (DF)
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