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Pai 

Filho 

Espírito 
Santo 

Vivaldo Armelin Júnior - Álbum - São Paulo, Br 1 

 

Família JMJ- nº 002 - Vivaldo Armelin Júnior - Ano II Fev/21 

O tema é o 
Frei Galvão, 
em Guara-
tinguetá - 
SP. 

Conheça os 
locais im-
portantes 
na vida 
deste Santo 
brasileiro! 
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Santo Antônio de Santana Galvão. 

Conhecido como Frei Galvão. 

Vivaldo Armelin Júnior - Álbum - São Paulo, Br 7 

 

Todos os direitos reservados! 

É proibido a impressão, copiar, distribuir (mesmo a 
título de gratuidade), encartar, reproduzir (por qualquer meio 
mecânico, eletrônico, digital e vídeo), usar em cursos (mesmo 
gratuitos) sem a devida autorização por escrito fornecida pelo 
proprietário do Portal VivaJesusBr.com. 

Todas as imagens (desenhos, pinturas, ilustrações, 
fotografias, slides show, apresentações em flash ou outro for-
mato, vídeos etc.) foram produzidas por Vivaldo Armelin Júnior 
que é o detentor dos direitos autorais. Autorização especial: es-
ta agenda poderá ser impressa em computador para uso pesso-
al e ou educacional, nesse caso, fica proibido a venda. 

Todas as fotografia foram produzidas por Vivaldo Ar-
melin Júnior, como já informado acima, com equipamento pró-
prio, neste caso com as câmeras Canon A640 e a Canon XS. 

Neste projeto a ideia é não possuir textos para que 
você possa envolver-se e formar a sua opinião sem nenhuma 
influência e seja motivado a visitar para conhecer, caso não co-
nheça, ou revisitar o Santuário. 

Para visualizar o arquivo é necessário ter instalado 
no seu computador um leitor de PDF, existem vários gratuitos 
na internet. Boa visualização! 
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Fazenda da Esperança Masculina - Unidade 

Guaratinguetá - SP. 

Fazenda da Esperança Feminina - Unidade 

Guaratinguetá - SP. 
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Casa onde nasceu Frei Galvão, hoje Museu. 
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Igreja Matriz de 
Guaratinguetá, 

local onde o 
Santo rezou a 
sua primeira 

Missa. 


