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m honra da Santíssima Trindade, 
para a exaltação da fé católica e o 

crescimento da vida cristã, pela autoridade 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos Santos 
Apóstolos Pedro e Paulo e nossa, depois 
de ter refletido longamente, invocado o 
auxílio divino por muitas vezes e ouvido 

o parecer de muitos de nossos irmãos 
no Episcopado, declaramos e definimos 

como Santo o beato Antônio de Sant’ 
Anna Galvão, e o inscrevemos na Lista dos 

Santos, e estabelecemos que, em toda a 
Igreja, ele seja devotamente honrado entre 
os santos. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Frei Galvão foi inscrito na 

glória dos Santos como:  
SANTO ANTÔNIO DE SANT’ANNA 

GALVÃO

E
L

uiz dos Santos
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Introdução

•
“Derrubou os poDerosos De seus 

tronos e exaltou os humilDes”

“Sempre teve a sua alma nas mãos”, é a curta frase inscrita, em 
latim, na pedra tumular de Santo Antônio Galvão, na Igreja do Mos-
teiro da Luz, atestando seu altíssimo grau de virtude. São poucas pala-
vras, mas definem o sentido de toda uma vida.

Talvez seja difícil fazer maior elogio a um homem, pois signifi-
ca ter alcançado, por favor de Deus, o completo domínio das paixões, 
ou seja, a prática da virtude cardeal da temperança em grau heróico, o 
que só é possível com uma profunda humildade.

Quantas vezes, à nossa volta, se constata a ânsia de domínio so-
bre o semelhante, seja pela força, seja pela astúcia, através do dinheiro 
ou do poder, ou ainda pela busca do prestígio social, em decorrência de 
um exagerado conceito da excelência das próprias qualidades. E quan-
to mais a pessoa procura sobrepujar os outros, mais ela é dominada 
pela paixão da soberba, do orgulho. Aquilo que procura é o que lhe é 
tirado, pois querendo dominar, se torna escrava de suas próprias pai-
xões desordenadas. E o controle da alma lhe escapa das mãos, ou seja o 
governo da sensibilidade pela vontade, retamente dirigida pela inteli-
gência. E fica incapaz de se elevar com facilidade até Deus.

Santo Antônio Galvão brilhou sempre por uma heróica humil-
dade, virtude que consiste em coibir o apetite desordenado da própria 
excelência, dando o justo conhecimento da própria pequenez e miséria 
principalmente em relação a Deus.  E por isso, Deus lhe deu o privilé-
gio de dominar certas leis da natureza, por meio do dom dos milagres: 
“Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes” (Lc 1, 
52). Ou seja, abateu os orgulhosos e elevou os humildes.

Como na terra Santo Antônio Galvão foi um humilde filho de 
São Francisco, é agora no Céu honrado por toda a Igreja, pois “sempre 
teve a alma nas mãos”.
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Lápide  do 
túmulo de  
Frei Galvão.
Capela do 
Mosteiro da 
Luz - SP
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Pelos frutos  
conhecereis a árvore

•
uma viDa a serviço Do próximo

Antônio Galvão de França, que recebeu o nome religioso de 
Antônio de Sant’Anna Galvão, nasceu em 1739, em Guaratinguetá, 
no Estado de São Paulo. Seus pais, Antônio Galvão de França e Isabel 
Leite Barros, tiveram 11 filhos.

Em 1752, com apenas 13 anos, iniciou seus estudos no Semi-
nário Jesuíta de Belém, na Vila de Cachoeira, na Bahia, onde adquiriu 
sólida formação humana e religiosa. Ali permaneceu até 1756.

Fiel ao chamamento de Deus, ingressou como noviço na Or-
dem Franciscana no Convento de São Boaventura, Vila de Macacu, 
Rio de Janeiro, no dia 15 de abril de 1760; e, em 16 de abril de 1761 fez 
a profissão solene e o juramento de empenhar-se na defesa da Imacula-
da Conceição de Nossa Senhora. 

Foi ordenado sacerdote com 23 anos de idade, no Rio de Janei-
ro, no dia 11 de julho de 1762. Celebrou a Primeira Missa na Igreja de 
Santo Antônio, em Guaratinguetá. Sendo designado para o Convento 
de São Francisco, em São Paulo, ali aperfeiçoou seus estudos de Filo-
sofia e Teologia. 

Entrada principal da 
Capela do Mosteiro 
da Luz - SP
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9 de novembro de 1766. Com piedade profundamente mariana, 
nesta data, ele quis submeter-se mais ainda à Rainha do Céu e da Terra, 
assinando com o próprio sangue sua consagração como “filho e escravo 
perpétuo” da Imaculada Virgem. 

Em 1768, o santo foi nomeado Pregador, Confessor de leigos e 
Porteiro do Convento de São Francisco, em São Paulo. 

Em 1769-1770 foi designado Confessor das “Recolhidas de 
Santa Teresa”. Um “recolhimento” que acolhia jovens para viverem 
como religiosas, sem terem o compromisso dos votos. Conheceu ir-
mã Helena Maria do Espírito Santo, religiosa de profunda vida de 
oração, a quem Jesus pediu em visões para fundar um novo “Recolhi-
mento”. Frei Galvão, depois de consultar pessoas sábias e esclare-
cidas, aceitou essa difícil e nobre tarefa e a 2 de fevereiro de 1774 
foi fundado o Recolhimento de Nossa Senhora da Concei-
ção da Divina Providência, que ado-
tou as regras religiosas das Irmãs 
Concepcionistas e ficou conhecido 
por todos como “Mosteiro 
da Luz”.

De 1774 a 1788, Frei Galvão cuidou da constru-
ção do “Recolhimento”. Mais outros quatorze anos — 
1788 a 1802 — ele dedicou à construção da conhecida 
Igreja do Mosteiro da Luz. Em ambas construções ele 
foi engenheiro, arquiteto, mestre de obras e até pedreiro. 

Foi Comissário da Ordem Terceira Franciscana, 
em São Paulo, de 1776 a 1780 e de 1792 a 1793.

Uma injusta sentença do Governador Dom Martim 
Lopes, em 1780, condenou Frei Galvão à “pena 

de degredo”, a ser executada em 24 ho-
ras. Porém a população levantou-se 
indignada contra tal injustiça, levan-
do à sua revogação.

Luiz dos Santos

Portão de entrada e 
fachada principal do  
Mosteiro da Luz - SP
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Em 1807 tornou-se Visitador Geral tendo sido 
designado Presidente do Capítulo de 1808. Devido ao 
seu precário estado de saúde, teve que renunciar a am-
bos encargos.

Atendendo ao pedido do Bispo de São Paulo, em 
1811, fundou, em Sorocaba, o “Recolhimento de Santa Clara”.

No dia 23 de dezembro de 1822, aos 83 anos de idade, confor-
tado pelos sacramentos da Santa Igreja e assistido pelo Padre Guardião 
de seu Convento, por dois Confrades Franciscanos e dois sacerdotes 
diocesanos, às 10 horas da manhã, entregou santa e serenamente sua 
alma ao Criador.

Foi sepultado na Igreja do Recolhimento, onde se conserva até 
hoje. 

O processo de Beatificação se iniciou em 1938 e concluiu-se 
em 1991.

Frei Galvão recebeu o título de Venerável a partir de 8 de abril 
de 1997, com a promulgação do Decreto das Virtudes Heróicas.

O milagre para a Beatificação foi reconhecido em 6 de abril de 
1998, por Decreto do Papa João Paulo II.

Em 25 de outubro de 1998, o Papa João Paulo II celebra a Bea-
tificação de Frei Galvão, na Praça de São Pedro, em Roma. 

A 16 de dezembro de 2006, com autorização do Papa Bento 
XVI, foi promulgado o Decreto de reconhecimento do milagre para a 
canonização. 

11 de maio de 2007. No Campo de Marte, em São Paulo, o Pa-
pa Bento XVI canonizou solenemente Antônio de Sant’Anna Galvão, 
o primeiro santo brasileiro. 

Por causa de seus conhecidos dotes pessoais, sua profunda vi-
da espiritual e grande zelo apostólico, foi nomeado, em 1781, Mestre 
de Noviços no Convento de São Boaventura, em Macacu, no Rio de 
Janeiro. Porém, não exerceu esta função e nem sequer chegou a ir até 
Macacu. 

O Bispo de São Paulo, Dom Frei Manuel da Ressurreição, re-
teve consigo a carta de nomeação e escreveu com urgência ao Superior 
Provincial dos Franciscanos pedindo que fosse revogada a ordem de 
transferência de Frei Galvão. O Bispo fez este pedido “por conjecturar 
a amargura que todos os habitantes de São Paulo experimentariam na 
ausência deste Padre, que logo que entrou na Religião até o presente 
dia, tem tido um procedimento exemplaríssimo, razão pela qual o acla-
mam santo”. 

No mesmo sentido, outras cartas foram enviadas ao Superior 
Provincial. Entre elas encontra-se a do “Senado da Câmara de São 
Paulo” a qual afirma: “todos os moradores desta Cidade não poderão 
suportar um só momento a ausência [de Frei Galvão]. Este homem tão 
necessário às religiosas [do Mosteiro] da Luz, é preciosíssimo a toda 
esta Cidade e Vilas da Capitania de São Paulo, é homem religiosíssimo 
e de prudente conselho; todos acodem a pedir-lho; é o homem da paz 
e da caridade”.

Em 1798 é nomeado Guardião do Convento de São Francisco, 
em São Paulo, tendo sido renomeado para o cargo em 1801. Apesar 
desse encargo, nunca deixou de dar direção espiritual às Recolhidas do 
Mosteiro da Luz e ao povo de São Paulo.

Em 1802 recebeu o privilégio de ser Definidor, ou seja, tornou-
se assessor do Superior de sua Ordem Religiosa. O pedido, apresenta-
do ao Núncio Apostólico de Lisboa pelo Provincial dos Franciscanos, 
alegava ser Frei Galvão “um religioso que, por costumes e por exem-
plaríssima vida, serve de honra e de consolação a todos os irmãos, e 
todo o povo daquela Capitania de São Paulo, Senado da Câmara e o 
mesmo Bispo Diocesano o respeitam como um varão santo.”
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O hOmem da  
paz e da caridade 

Os numerosos milagres realizados por Frei Galvão, em vida, 
mostram como era grande o desejo do humilde franciscano de fazer 

o bem ao próximo. A tal ponto que Deus lhe concedeu o carisma 
de dominar certas leis da natureza, para que seu apostolado 

fosse mais amplo e eficaz. Esse desejo de auxiliar seus irmãos não 
diminuiu com sua  passagem desta vida para a eternidade.  

Pelo contrário aumentou, sendo mais vasto seu campo de ação.
Esta seleção de edificantes fatos aqui apresentados ao leitor 

sirva, pois, para lhe aumentar a confiança no auxílio divino, 
pela intercessão de Santo Antônio Galvão. Ele que em tantas 
circunstâncias de sua vida operou milagres em favor daqueles 
que invocavam sua poderosa ajuda, não deixará de continuar 

a realizá-los, agora, do Céu, para beneficiar aqueles que com fé 
pedem sua intercessão e procuram imitar suas grandes virtudes, 

especialmente a devoção a Maria Santíssima.
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Imaculada Conceição.   
Altar principal da Capela do 
Mosteiro da Luz - SP  
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Quem eram seus pais?

O pai de Frei Galvão, Antônio Galvão de França, era natural 
de Faro, que fica no Algarve, ao sul de Portugal. Como muitos de 
seus conterrâneos, jovem e bem disposto, ele emigrou de sua terra 
para o Brasil a fim de aqui realizar sua vida. Isto se deu pelos idos 
anos de 1730.

Chegando ao Brasil, aportou ele em terras paulistas indo resi-
dir em Guaratinguetá, onde foi capitão-mor da vila.

Contraiu feliz matrimônio com Isabel Leite de Barros, filha de 
Gaspar Correia Leite e Maria Leite Pedroso, que eram ricos fazendei-
ros de Pindamonhangaba. 

Deste casamento nasceu Antônio Galvão de França, o nosso 
Frei Galvão, em Guaratinguetá, no ano de 1739.

Dona Isabel era em extremo caridosa. Ela morreu relativamen-
te moça, em 1756, com 38 anos, quando o jovem Antônio ainda estu-
dava na Bahia, no colégio dos Jesuítas.

Foi atingida por uma doença dolorida e que se prolongou por 
muito tempo. Antes de falecer distribuiu toda sua roupa e outros per-
tences aos pobres.

O pequeno Antônio recebeu dela os primeiros ensinamentos 
da Religião, e desde tenra idade já manifestava seu natural pendor para 
as coisas elevadas e sublimes da fé. De sua mãe aprendeu ele a dar es-
molas aos pobres que acorriam a sua casa.

Meu filho a deu?  
Está bem dada...

Dona Isabel, boa e zelosa mãe de Frei Galvão, percebeu desde 
cedo as boas tendências e belas disposições de alma de seu filho An-

tônio. Ela, então, não perdia nenhuma oportunidade de 
dar-lhe bom exemplo e inculcar nele as virtudes cristãs. 
E o menino aceitava e logo aplicava as lições recebidas 
de sua mãe.

Especialmente, o desvelo de Dona Isabel se volta-
va para os necessitados de alguma ajuda e, por isso, man-
dava o pequeno Antônio dar esmolas aos pobres. 

Certo dia, uma senhora bateu à porta de casa e pediu uma es-
mola pelo amor de Deus. Antônio estava sozinho, porém, não teve 
dúvidas: entrou nos aposentos de sua mãe, pegou uma linda toalha de 
crivo e, sem hesitação e certo de que estava aplicando as boas lições 
de amor ao próximo que sua mãe lhe dava, deu para a pobre mulher 
aquela preciosa alfaia. 

Evidentemente a senhora ficou muito feliz com aquele lindo 
presente que não contava, de modo algum, receber. 

No entanto, pouco tempo depois, a pobre mulher que tinha 
uma boa e limpa consciência, inquietou-se pensando que Dona Isabel 
talvez não tivesse querido doar-lhe tão rica toalha e que ela havia en-
ganado uma criança.

Ela, então, voltou até a casa do Senhor Antônio Galvão e Dona 
Isabel para devolver a esmola que julgava demasiada.

Só aí que Dona Isabel ficou a par do ocorrido. Sem demonstrar 
nenhuma estranheza e sem querer matar as boas disposições que já 
floresciam na alma do menino, apenas disse sorrindo para a mulher:

— Meu filho a deu? Está bem dada...

Expulsando os demônios dos 
corações

Aos 21 anos de idade, Frei Galvão estava certo de seu chama-
do para servir a Deus por toda vida. Despediu-se de seu querido pai, 
dos irmãos e todos seus familiares e partiu rumo ao Convento de São  
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Boaventura de Macacu, na Vila de Santo Antônio de Sá, na capitania 
do Rio de Janeiro.

O ainda jovem Antônio, mesmo nos trabalhos mais humildes, 
conseguia elevar seus pensamentos para as grandezas de um Deus ple-
namente misericordioso. 

Certa feita, ele fazia a limpeza do Convento e, enquanto suas 
mãos manuseavam a vassoura, seu pensamento voava para os céus. Al-
guém pôde ouvir e registrar as reflexões que, nascidas em seu coração, 
brotavam em seus lábios: 

— Oh! Senhor, como sois bom e suave para os que desejam 
amar-Vos! Mais vale um dia em vossa casa do que mil outros longe 
dela. 

“Senhor meu, que todos Vos sirvam e Vos amem e que vossos 
inimigos desapareçam como este pó que se perde no ar... 

“Quando chegará, Senhor, o dia em que poderei lançar para 
fora dos corações a maldita serpente que vos rouba tantas almas?”

Estava ele com seu espírito de tal modo colocado nas coisas ce-
lestes que acompanhou suas reflexões com uma valente e forte vassou-
rada, sem que se desse conta que ali se encontravam seus companhei-
ros de vocação. Estes, diante dessa inopinada atitude de entusiasmo, 
dão um passo para trás, exclamando estupefatos:

— Oh, Frei Antônio, estais a nos lançar terra nos olhos!
Sem pestanejar, ele responde sorrindo: 
— Perdoem-me, Irmãos, estava varrendo o demônio para fora 

dos corações...
Um dos noviços lhe responde:
— Com tanta força acabarás por lançar fora toda uma legião 

de demônios.
E outro redargüiu:
— Que os anjos digam amém!

Virgem Santíssima, 
dai-me um confessor!!!

O Bairro de Potunduva fica perto da cidade de Itú, no Estado 
de São Paulo. 

Pelos idos de 1800, praticamente todos seus moradores viviam 
do transporte fluvial. Os homens se empregavam como remeiros e 
varejeiros de grandes canoas que trafegavam pelo Rio Tietê e reali-
zavam longas viagens desde Porto Feliz (SP) chegando, às vezes, até 
Cuiabá (MT). 

Manuel Portes talvez fosse o mais conhecido e prestigiado 
dentre os mestres de navegação da região. Era um homem corpulento 
e irascível. Violento, ele enfurecia-se com facilidade e castigava seus 
subordinados faltosos.

Entre seus empregados havia um de nome Apolinário Pom-
peu que, além de indolente, não se submetia à disciplina imposta por 
Manuel Portes.

Tendo atracado suas embarcações próximo a Porto Feliz, Por-
tes flagrou Apolinário cometendo uma já reincidente falta grave. 

Manuel Portes não duvidou: chamou a atenção do faltoso e, 
em seguida, o açoitou energicamente com uma chibata, como era cos-
tume na época.

Instantes depois, enquanto conversava com outro de seus co-
mandados, Portes sentiu forte punhalada nas costas.

Voltando-se ainda pôde ver Apolinário, com um enorme facão 
nas mãos, mato adentro em desabalada carreira. 

Antevendo a morte certa que logo lhe poderia acontecer, Ma-
nuel Portes foi tomado de pânico e, no auge do desespero, começou 
a gritar:

— Meu Deus, eu morro sem confissão! Virgem Mãe de Deus, 
perdão! Preciso confessar-me! Perdão! Virgem Santíssima, pedi a 
Deus por mim e dai-me um confessor! Frei Galvão, vinde assistir-me 
em minha derradeira hora!
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Sem saber o que fazer, os homens que vieram em seu socorro, 
desesperados, apenas viam o tempo passar e aproximar-se o desenla-
ce inevitável. 

Quando estavam nesse impasse, de repente, um deles gritou:
— Lá está vindo um Padre!
E todos viram um frade franciscano que se aproximava do já 

agonizante Manuel Portes. 
O frade sentou-se junto ao moribundo, colocou a cabeça de 

Portes sobre o colo e falou-lhe em voz baixa por alguns instantes. De-
pois aproximou sua cabeça para mais junto de Portes para poder ouvir 
a fraca voz do agonizante. 

Em seguida deu-lhe a absolvição dos pecados e abençoou-o. 
Levantando-se, fez um gesto de despedida e afastou-se tão misterio-
samente quanto aparecera.

Os estáticos expectadores de tão extraordinário fato estavam 
certos de que havia ocorrido um milagre. 

Reconheceram que o Padre que ali estivera era Frei Galvão 
cuja figura lhes era familiar, pois todos já o tinham visto em diversas 
ocasiões em que ele estivera em Itú. 

Manuel Portes foi enterrado no porto de Potun-
duva e o local foi assinalado por um cruzeiro até que ali 
se levantasse a capelinha de Frei Galvão que se conser-
vou por muito tempo.

Na hora do milagre Frei Galvão estava fazendo 
um sermão bem distante dali, em São Paulo. Em cer-
to momento ele interrompeu a pregação, ajoelhou-se e pe-
diu que todos rezassem uma Ave-Maria pela salvação da alma de um 
agonizante que se encontrava em um lugar bem distante.

Terminada a oração, Frei Galvão levantou-se e continuou o 
sermão.

O frango do diabo... 

Em um pequeno sítio, no município de Itú, residia um pobre 
negro que muito provavelmente tinha sido um escravo liberto. 

Em certa ocasião ele ficou gravemente doente e fez a promessa 
de levar a Frei Galvão “uma vara de frangos”, caso ficasse curado. 

Pouco tempo depois ele sarou, e tratou de logo cumprir o pro-
metido: tomou doze frangos, amarrou-os e, como se fazia na época, 
colocou-os numa vara e pôs-se a caminho. 

Enquanto caminhava, três das aves conseguiram fugir. 
Não foi difícil recapturar duas delas. A terceira, porém, um gor-

do frango carijó, parecia não querer de modo algum voltar à prisão, e 
corria velozmente. Isso deixou cansado e desanimado o bom homem 
que, perdendo a paciência, gritou:

— Pare aí, frango do diabo!
Justamente neste ponto o frango embaraçou-se num arbus-

to de espinhos e se deixou agarrar pelo dono que triunfante tornou a 
amarrá-lo na vara e prosseguiu a viagem.

Chegando ao seu destino, com muito contentamento, foi logo 
entregar a Frei Galvão o seu presente.

Cenas da vida de Frei Galvão. Pinturas expostas na “Sala das Relíquias de 
Frei Galvão”. Guaratinquetá - SP
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Apesar de morarem nas proximidades da vila de 
São Paulo, Romualdo não conhecia Frei Galvão, dese-
jando muito ter essa oportunidade.

Não imaginava, entretanto, que a Providência 
o colocaria muito depressa e de uma forma inesperada 
diante do grande santo. 

Um dia Romualdo estava trabalhando no campo e 
preparava a terra para o plantio do café. 

De repente, sentiu fortes pontadas nos rins e uma dor aguda o 
dominou: eram cálculos renais.

Sem poder expelir os pontiagudos cristais instalados em seus 
rins, caiu prostrado por terra lançando gritos de dor. 

Naquela emergência, sem possibilidade de obter algum medi-
camento, seus familiares nada podiam fazer.

Sua mãe teve a idéia de correr até o vizinho para conseguir uma 
charrete. Ela e o marido colocaram o filho deitado no banco, e o leva-
ram até o Convento da Luz, à procura de Frei Galvão.

Ao tocarem o sino da portaria, o próprio Frei Galvão apareceu 
para atendê-los. 

Muito agradecido, Frei Galvão foi aceitando as aves uma a 
uma, mas quando chegou a vez de receber o frango carijó, ele não o 
aceitou dizendo:

— Este não!
— Mas, por quê, Senhor Padre? — perguntou per-

plexo o bom ofertante.
— Porque já o deste ao diabo! retrucou Frei 

Galvão.
Que espanto para o benfeitor impaciente!

Como poderia Frei Galvão, estando 
no Mosteiro da Luz, em São Paulo, ter 

sabido o que acontecera lá no meio 
do mato com o ex-escravo e seus 

frangos? Não se sabe.
O certo é que Frei 

Galvão, aproveitando o 
acontecido, pôde transmitir 
dois ensinamentos e fazer 
um bem espiritual para o 
devoto homem:

1º - Guarde a pa-
ciência em todas as oca-
siões e...

2º - Cuidado 
com as “ofertas” que se 
faz ao demônio...

As “pílulas” de Frei Galvão

Romualdo era um moço piedoso e devoto da Santíssima Vir-
gem. Todas as noites rezava o terço com seus pais agradecendo os fa-
vores que Deus lhe dera naquele dia. 

Seus pais tinham verdadeira admiração por Frei Galvão e já 
haviam sido socorridos por sua intercessão. 

Frei Galvão preparando suas famosas pílulas. Detalhe de quadro exposto na 
“Sala das Relíquias de Frei Galvão”. em Guaratinguetá - SP

Pintura de Antônio Galvão, representando 
a história do “Frango do diabo”. Museu Frei 
Galvão. Guaratinguetá - SP
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Examinando-o, Frei Galvão movido de compaixão, depois de 
rezar, teve uma súbita inspiração.

Então, ele pegou umas pequenas tiras de papel e escreveu em la-
tim, por três vezes, o verso do Ofício da Santíssima Virgem Maria que 
diz: “Post partum Virgo Inviolata permansisti; Dei Genitrix intercede pro 
nobis.” Que quer dizer em português: Depois do parto, ó Virgem, per-
manecestes sempre Virgem; Mãe de Deus, intercedei por nós.

Enrolou os papeizinhos, recortou-os como se fossem pequenas 
pílulas e os deu ao jovem para que os tomasse como remédio. 

Logo depois, o moço expeliu um grande cálculo e imediata-
mente ficou curado.

Aliviado, Romualdo ajoelhou-se para beijar as mãos de Frei 
Galvão e agradecer-lhe a milagrosa cura. 

De boca a ouvido, como um raio, a notícia da cura do jovem 
correu célere e com ela a fama do poder das “pílulas de Frei Galvão”. 

Hoje, as “pílulas de Frei Galvão” são famosas e muito usadas.
O santo Frei, inspirado pelos Céus, recorria à Santíssima Vir-

gem louvando-a como concebida sem pecado e reconhecendo a pode-
rosa intercessão d’Ela junto ao Divino Filho, Jesus Cristo, na cura dos 
males do corpo e também da alma.

Pílulas 

Dona Gertrudes, desde que sentiu a sua gravidez, passou a re-
zar especialmente a Frei Galvão. Entretanto, chegado o tempo de dar 
à luz, ela começou a sofrer tremendas cólicas.

Procurou médicos, mas a medicina da época quase nada pode-
ria fazer para aliviá-la das dores.

Naquela difícil emergência, ela pediu que a levassem às pressas 
ao Convento da Luz.

Procurou Frei Galvão que, inspirado, “lembrou-se novamente 
do versículo do Ofício de Nossa Senhora e escreveu em uma tira de 
papel: “Post partum Virgo inviolata permansisti; Dei Genitrix interce-
de pro nobis”, enrolou-a, dividiu-a em pequenas pílulas e as deu para  

Dona Gertrudes, que, depois de tomá-las, sentiu um alí-
vio imediato das cólicas.”

Inteiramente curada, alguns dias depois deu à luz 
uma criança linda e sadia.

Os pedidos de pílulas passaram a ser muito fre-
qüentes.

Frei Galvão ensinou as irmãs do Recolhimento a fazê-las e au-
torizou que, mesmo em sua ausência, elas pudessem ser distribuídas na 
portaria do Recolhimento.

No início, as pílulas eram procuradas sobretudo pelas senhoras 
parturientes.

Com o tempo, porém, começaram a ser usadas para a cura de 
outras doenças, especialmente problemas renais, e... mesmo para con-
versão de pecadores.

Atualmente, as pílulas são procuradas por todo o tipo de pes-
soas que nas doenças corporais ou espirituais e nas dificuldades e in-
fortúnios de toda espécie invocam a intercessão de São Frei Galvão e 
são atendidas. 

As “pedrinhas de  
Frei Galvão”

Assim que o corpo de Frei Galvão foi descido à cova, iniciou-
se logo a construção da sepultura. Mesmo enquanto ela estava sendo 
edificada, várias pessoas ficavam por perto, rezando e pedindo a in-
tercessão do santo. 

Ainda semi-terminada, era mais que normal que alguma por-
ção da argamassa restasse solta, junto da sepultura. 

Uma senhora que ali rezava, vendo que o cimento que cobria 
a lápide tinha umas pedrinhas soltas, teve a idéia de tirar uma peque-
na lasca.

Este gesto foi suficiente para que outras pessoas que ali esta-
vam começassem a imitá-la.
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Daí para a frente, os devotos que vinham rezar junto à sepul-
tura de nosso santo, piedosa e confiantemente, começaram a recolher 
dela lascas de cimento ou pequenas pedras para levá-las consigo. 

Era tal a quantidade de “pedrinhas” que os fiéis recolhiam da 
sepultura que em pouco tempo houve a necessidade de ser refeita a 
parte de alvenaria que a cobria. 

Os pedaços de argamassa ou lascas de pedras tiradas da lápide 
que cobria o túmulo deram, assim, origem à devoção das milagrosas 
“pedrinhas de Frei Galvão”.

Os devotos as guardavam com devoção e esperançosos toca-
vam com elas em doentes ou as colocavam em copos ou jarras com 
água que depois era bebida.

Porém, seguindo os conselhos que sempre tinha dado Frei Gal-
vão, nunca se esqueciam também de rezar a Nossa Senhora pedindo 
auxílio e intercessão daquela que é a Saúde dos Enfermos e Consola-
dora dos Aflitos. 

E fatos extraordinários ou milagrosos multiplicaram-se ao lon-
go dos anos, sempre a partir da respeitosa devoção às relíquias indire-
tas de nosso santo, conhecidas por todos, simplesmente, como “pedri-
nhas de Frei Galvão”.

A cela de Frei Galvão

Frei Galvão residia no Convento dos Franciscanos, no Largo 
de São Francisco, bem na região central de São Paulo.

Durante muitos anos, ele saía diariamente de seu Convento e 
iniciava uma longa caminhada subindo e descendo ladeiras, atraves-
sando um ou outro riacho até chegar a um descampado onde havia 
edificado, depois de anos de muito trabalho e sofrimento, o Mosteiro 
da Luz.

Era no Mosteiro que ele atendia também os fiéis que o procu-
ravam para se confessarem, ou para receberem dele uma bênção, uma 
orientação, um consolo espiritual, um alívio, sua intercessão para al-
cançarem a cura do corpo e da alma. 
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Em noites de insônia, com 
um prego, Frei Galvão 

desenhou na parede de seu 
quarto a planta da futura 

fachada da Capela do 
Mosteiro da Luz - SP
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Não era tão fácil fazer esta longa caminhada, sobretudo nos 
dias frios ou chuvosos. E, com a idade avançando, foi-lhe sendo ca-
da dia mais penoso e difícil vencer esse percurso de ida e volta, sem-
pre a pé. 

Já quase no fim da vida, Frei Galvão aceitou a sugestão de mu-
dar-se para um local junto ao “Recolhimento” que fundara. Foi por 
esta ocasião que ele se instalou no Mosteiro da Luz. 

Nesse local, com a permissão do bispo diocesano, passou os úl-
timos dias de sua preciosa vida.

Era um quartinho tão estreito que a “cama” encostava-se em 
três das paredes. Só de um lado dela é que havia um pequeno espaço, 
por onde alguém poderia passar.

Este quarto era praticamente um corredor e pode ser visitado 
ainda hoje. 

Ele fica bem atrás do altar-mor da Igreja do Mosteiro, próximo 
ao tabernáculo. 

Tinha duas portas, uma que dava entrada para as pessoas de fo-
ra e outra para o interior do convento. O espaço onde sua cama estava 
colocada media apenas dois metros e cinco centímetros de largura.

Na verdade Frei Galvão não possuía nem mesmo um catre.
Sua modesta “cama” era feita em cima da terra socada, tinha 

uns três palmos de altura, mais ou menos. Nessa taipa dura ele descan-
sava seus doloridos e enfermos membros, tendo como travesseiro um 
pedaço de madeira coberto por um ligeiro pano.

Foi nesse quarto que ele desenhou na parede fronteira ao seu 
leito a planta da fachada em estilo colonial e da cúpula da torre da 
igreja que deixava ainda por terminar. Um trabalho de arquiteto que 
ainda hoje pode ser visto e que foi “riscado” com um prego durante 
as longas horas de insônia e quando os seus sofrimentos lhe davam 
alguma trégua. 

Nesse quarto, atacado de gravíssimas enfermidades, ele deu 
as últimas provas de sua conformidade com a vontade de Deus. Ne-
le, esta vítima santa consumou seu sacrifício e findou seus dias aos 
83 anos de idade. 

Desse quarto, mesmo estando em avançado estado de enfermi-
dade, deu exemplo para todos. Pela sua espiritualidade, pela sua san-

tidade, ele serviu de sustentáculo à boa ordem e à espiri-
tualidade do Convento que ele fundara.

E essa mesma sustentação acontecia com relação 
a toda Vila de São Paulo de Piratininga que o tinha co-
mo referência e modelo. Ainda mais que isso: que já o 
tinha como um santo vivo.

Promotor da concórdia na 
família

O ouvidor Fernando de Barros era também militar e tinha 
o posto de tenente. Com sua esposa, Dona Maria Jorge, residia 
em Itú, São Paulo, cidade em que Frei Galvão exercia também seu 
apostolado e que por ele foi visitada em várias ocasiões. 

Numa dessas idas a Itú, Frei Galvão visitou Fernando e Ma-
ria Jorge e foi convidado por eles para pernoitar em sua bonita e 
espaçosa residência. 

Eles sabiam que nosso santo entregava-se tão empenhada-
mente a seu apostolado que tinha necessidade de um bom descanso.

Apesar disso, eles queriam usufruir da presença de tão santo 
homem. 

Frei Galvão, levado por seu desejo de fazer bem às almas e sem 
demonstrar nenhum cansaço, conversou longamente com o casal. 

Mesmo falando de coisas desse mundo, o santo Frei tinha 
os olhos e a alma de tal forma colocados em Deus que eles ficaram 
extasiados. 

Parecia até que estivessem no paraíso e nem viram o tempo 
passar...

A Divina Providência, porém, através de Frei Galvão, queria 
ainda dar a eles algo de melhor e de inesperado.

Já era alta noite quando o casal resolveu mostrar a casa ao 
visitante.
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Mostraram uma outra sala, alguns dos aposentos e, final-
mente, Dona Maria Jorge, abrindo a porta de um quarto muito bem 
preparado, disse:

— Reverendo Frei, este é o quarto que foi reservado e prepara-
do para o senhor. 

Frei Galvão, parando diante da porta, disse:
— Este quarto não me serve.
Surpresos, ainda tentaram explicar ao hóspede que aquele era o 

melhor aposento da casa, e que havia sido preparado com muito cari-
nho e especialmente para ele. 

Mas Frei Galvão, firme, insistiu:
— Mas eu não quero passar a noite neste quarto. Quero dor-

mir naquele outro quarto ali! — enquanto apontava para o quarto 
do casal.

Apesar de desconcertados, tiveram que fazer a vontade do visi-
tante e preparar o próprio quarto para Frei Galvão usar.

Na verdade, foi o que de melhor poderiam ter feito para si 
mesmos...

Na manhã seguinte, Frei Galvão despediu-se, apressando-se a 
iniciar, em outro local, seus afazeres apostólicos.

Foi, então, que Dona Maria Jorge percebeu que a cama conti-
nuava arrumada tal qual ela a havia deixado na noite anterior. Ou seja, 
estava intacta.

Dona Maria notou também outro fato que se tornou motivo 
de edificação para toda a sociedade local: a partir daquele dia cessaram 
todas as brigas e desavenças entre o casal que sempre haviam sido uma 
constante!

O fato é, realmente, muito singular, mostrando que a simples 
presença do “homem da paz e da ternura” foi suficiente para afugentar 
o demônio que perturbava a vida do casal.

Ninguém soube quanto não terá ele pedido a Deus por esse 
casal, naquela noite passada sem dormir!

Que sacrifícios e mortificações não terá ele oferecido a Deus 
para que reinasse de novo a concórdia naquele lar?

Quantos outros casais, embora a história não tenha registrado, 
se reconciliaram por interferência pessoal de Frei Galvão? 

E, mesmo em nossos dias, quantos casais já fo-
ram agraciados com a intercessão e bênção de Frei Gal-
vão, reencontrando a paz?

Só Deus sabe!

Quanto custa pacificar  
famílias inimigas

Frei Galvão foi sempre reconhecido por todos como um ho-
mem de posições intransigentes na defesa dos princípios e, ao mesmo 
tempo, como um homem caridoso, preocupado com o bem dos outros, 
amante da reconciliação, do perdão.

Chegou a ser definido pela Câmara de São Paulo como o “ho-
mem da paz, da caridade e da ternura.”

O que custava isso para ele? Muito: o holocausto de uma 
vida inteira!

Para agir assim constantemente, era necessário, antes de tudo, 
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo por amor de Deus e, 
depois de ter se vencido a si mesmo, ser santo.

Vejamos uma história que mostra o quanto custava para nosso 
santo uma boa ação daquelas que tanto o caracterizavam.

Havia em Itú duas famílias que se odiavam mortalmente. 
Frei Galvão soube disso e dirigiu-se para lá a fim de promover 

a reconciliação delas. 
Esses dois grupos rivais tinham muita influência na região e 

com suas atitudes públicas escandalizavam as almas, além de ofender 
o preceito divino. 

Sabendo que Frei Galvão estava na cidade, muita gente dirigiu-
se à igreja dos frades franciscanos para assistir à Santa Missa e ouvir o 
sermão do missionário. Todo o povo ituano ali estava, inclusive as duas 
famílias inimigas. 



32

O homem que sempre teve a sua alma nas mãos

33

Frei Galvão subiu ao púlpito e por 
longo tempo discorreu sobre o amor a Deus 
e ao próximo. Mostrou a beleza do perdão 
e estimulou a prática da reconciliação e da 
caridade.

Vendo, no entanto, que suas palavras 
não moviam os inimigos a se perdoarem, a se 
reconciliarem e trocarem entre si o ósculo da 
paz, anunciou-lhes humildemente:

— O culpado de não vos reconci-
liardes , sou eu. Com a pobreza das minhas 
palavras eu não soube dizer-vos, quanto é 
grande, quanto é bela, quanto é divina a cari-
dade. Eu não soube mostrar-lhes a beleza e a 

nobreza da reconciliação e do perdão. 
Em seguida, tomando um flage-

lo, começou a chicotear-se fortemente; o 
que levou os assistentes, perplexos, a se 
apiedarem, e, comovidos, começarem a 
chorar. 

Era uma nova e dolorosa forma 
de fazer um sermão!

A dureza e a insensibilidade 
dos corações não puderam resistir a 
tão doloroso gênero de eloqüência: as 
duas famílias, até então, arquiinimi-
gas, abraçaram-se e fizeram as pazes. 
Dali em diante viveram em santa 
harmonia. 

Em homenagem a tão grande 
benemerência, essas duas famílias de 
ituanos deram de presente a Frei Gal-
vão um novo hábito franciscano com-
pleto: burel e cordão franciscano.

Em troca, e para lembrarem sempre do fato, elas guardaram co-
mo relíquia o roto e já surrado hábito que Frei Galvão até então usava.

Um milagre para  
afinar o Coro do Mosteiro

Certa vez as irmãs do Mosteiro estavam no Coro salmodiando 
uma das horas do Ofício Divino, como então era chamada a Liturgia 
das Horas.

Embora estivessem cumprindo piedosamente esse dever reli-
gioso, uma ou outra delas descuidou-se no andamento da melodia e 
o conjunto delas perdeu o tom da música. E por mais que tentassem, 
não conseguiram retomar o canto.

Ora, depois de iniciado, não é permitido interromper o canto 
do Ofício. O que poderiam fazer nessas ocasiões, quando muito, era 
deixar de cantá-lo e prosseguir esta oração litúrgica apenas recitando 
os salmos.

As pobres irmãs estavam atônitas, sem saber como fazer para 
continuar a oração. 

Nesta situação difícil, viram Frei Galvão aparecer entre elas, 
entoar de novo o salmo e, depois de todas estarem cantando com se-
gurança, ele se retirou.

Evidentemente todas elas se alegraram com presença tão opor-
tuna e até necessária de Frei Galvão no Coro do Mosteiro. 

Contudo, era algo tão inesperado que ele ali estivesse naquela 
hora que só poderia ter sido mais uma das bilocações que acontecia 
com o nosso santo.

O espanto admirativo das irmãs tinha uma razão de ser: ne-
nhuma o viu entrar nem sair do Convento e também ninguém poderia 
ter aberto a porta para ele poder entrar.

A porteira que controlava as entradas e saídas do Convento, 
naquela hora encontrava-se também no Coro, cantando o Ofício Di-
vino junto com as demais irmãs... 

Flagelo de corda utilizado por 
Frei Galvão, que se encontra 
no Mosteiro da Luz - SP
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Não choveu

Os sermões de Frei Galvão sempre atraíam muita gente.
Fiéis de todas as partes vinham ouvi-lo na capela do Mosteiro 

da Luz e ele, constantemente, era convidado para fazer sermões em 
outras cidades ou vilas próximas.

Seu dom de oratória, sua cultura e erudição tinham peso em 
seus sermões, contudo, não eram esses dotes que atraíam tanta gente.

Ainda quando ele falava das coisas humanas tinha seus olhos 
postos em Deus.

O que ele dizia nas homilias nascia do fundo de sua alma, sen-
do ele um exemplo vivo das virtudes e ensinamentos que pregava.

Certa feita Frei Galvão foi pregar em Guara-
tinguetá, tendo que o fazer fora da igreja, devido à 
enorme afluência de fiéis. Tiveram que se acomodar 
na praça, ao ar livre.

Mal o santo religioso iniciou sua pregação, armou-
se forte temporal. E não demorou muito para que a chuva 
desabasse inclemente e se aproximasse velozmente da praça. 

Por mais que os fiéis quisessem ouvir o santo pregador, quando 
viram o aguaceiro aproximar-se deles, quiseram sair dali e abrigar-se 
em algum lugar seguro.

Vendo a situação, Frei Galvão calmamente afirmou:
— Fiquem todos. Vocês não sofrerão nada! E continuou a pre-

gação. Os fiéis confiantes na sua palavra, ouviam agora com mais aten-
ção seus divinos ensinamentos. 

A chuva caiu com abundância em torno da praça mas nem uma 
só gota caiu no local em que estavam reunidos.

Atende soldado no  
Rio Grande do Sul

Um soldado que servia na guarnição da cidade de São Paulo 
confessou-se um dia com Frei Galvão. E pôde sentir pessoalmente os 
dons extraordinários de orientação espiritual que o nosso santo possuía.

A partir de então o militar passou a se confessar com freqü-
ência com Frei Galvão mantendo vínculos de amizade e admiração 
para com ele.

Um dia esse soldado foi transferido para o Rio Grande do Sul.
Vivendo tão distante, perdeu o contato com Frei Galvão, tor-

nou-se menos piedoso, e acabou por abandonar completamente a prá-
tica da religião.

Alguns anos se passaram. Um dia ele caiu gravemente enfermo. 
Apesar da insistência de sua família para que se confessasse, ele sem-
pre recusava.

Luiz dos Santos

Só na praça onde Fei Galvão 
pregava não choveu...
Pintura exposta na  
“Sala das Relíquias”. em 
Guaratinguetá - SP



36

O homem que sempre teve a sua alma nas mãos

37

Num último esforço, alguém da família voltou a sugerir que 
ele se preparasse e fizesse uma boa confissão. O militar mais uma vez 
recusou. Mas, repentinamente, voltou atrás dizendo:

— Quero me confessar. Porém, só me confesso se for com 
Frei Galvão.

Na iminência de um desenlace fatal, como poderia a família 
atender tão bom e repentino desejo, estando tão distante do santo 
confessor? Que meios utilizar para que Frei Galvão pudesse atender 
seu antigo penitente? 

Mais tarde, a família do soldado deu seu testemunho: Frei Gal-
vão esteve na casa deles naquela ocasião e satisfez os desejos de seu 
antigo penitente e amigo, atendendo-o em confissão. O militar faleceu 
dois dias depois.

O mais impressionante é que Santo Antônio Galvão, nessa 
ocasião, estava em São Paulo, ocupado com seus inúmeros trabalhos... 

Um meio de  
transporte celestial

Frei Galvão procurava evitar a utilização de qualquer montaria em 
suas viagens missionárias.

As constantes visitas que fazia eram realizadas a pé, mesmo que 
fossem oferecidos e estivessem à sua disposição belos e ligeiros cavalos.

Embora essas caminhadas por estradas e caminhos que mais pa-
reciam trilhas fossem verdadeiras mortificações, ele aproveitava-se delas 
para elevar sua mente a Deus.

Caminhava tão absorto nas coisas de Deus que dava a impressão 
de estar em êxtase. O fato tornou-se tão conhecido que muitas pessoas 
afirmavam que Frei Galvão “andava sem pisar no chão”.

Nos arquivos do Mosteiro da Luz existe um testemunho 
narrando o seguinte:

Uma senhora idosa andava por uma longa rua de São Paulo quan-
do viu Frei Galvão surgir ao longe, na outra ponta, vindo na sua direção.

Fixando seu olhar 
nos pés do nosso san-

to ela notou que ele 
andava sem pisar 

no chão...
Muito ad-

mirada, ao se cruza-
rem, ela o cumprimentou 
respeitosamente dizendo-
lhe:

— Senhor Padre, 
então “vosmecê” anda sem 
pisar no chão?...

Frei Galvão limi-
tou-se a sorrir e continuou 
seu caminho sem nada di-
zer e... sem pisar no chão.

*  *  *

Mas não foi só es-
sa senhora que percebeu que 

Frei Galvão “caminhava sem 
pisar no chão”.

A fama de que com ele 
acontecia o fenômeno da levitação 
já havia se espalhado pela provín-
cia toda e “corria mundo”.

Na cidade de Limeira, Afon-
so de Taunay ouviu meninos cantan-
do uma quadrinha que dizia assim:

Senhor meu Frei Galvão,
Na minha aflição;
Vós que não pisais no chão, 
Dai-me consolação!

Vós que não pisais no chão,  
dai-me consolação!
Sala das Relíquias.  
Guaratinquetá - SP
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O lenço de Frei Galvão

Um certo homem muito conhecido na cidade de Taubaté caiu 
gravemente enfermo.

Seus parentes e amigos temiam que acontecesse o pior e, por 
isso, deram-lhe toda assistência médica disponível na época. 

Não descuidaram também da alma do paciente. A vida que o 
tal homem levava deixava muito a desejar, sendo natural que todos 
ficassem apreensivos quanto a seu destino eterno.

Alguém mais chegado a ele foi, então, aconselhá-lo a confessar-
se, a fim de que se preparasse para o encontro com Deus que parecia 
estar próximo.

O bem intencionado conselheiro, no entanto, ouviu o pobre 
homem dizer:

— Eu já me confessei! Confessei-me com Frei Galvão que 
aqui esteve me atendendo. Já estou preparado para encontrar-me 
com Deus.

Ninguém acreditou no que dizia o moribundo. Seria já uma 
alucinação, precedendo a hora da morte?

E, naturalmente falando tinham razão para duvidar do doente: 
Frei Galvão estava em São Paulo e havia bastante tempo que não visi-
tava Taubaté. 

Os parentes, vendo que a doença progredia rapidamente, volta-
ram a falar com o enfermo:

— Seria bom confessar-se, Senhor Fulano. No estado em que 
o senhor se encontra, confessar-se é uma graça extraordinária. É uma 
preparação para o encontro com Deus...

O paciente, no entanto, dando mostras de estar muito seguro 
de si, insistia em afirmar que já havia se confessado com Frei Galvão.

Pelas expressões fisionômicas e olhares dos circunstantes, o ho-
mem percebia que ninguém acreditava nele.

Foi então que olhando sério e profundamente para o mais in-
sistente de seus conselheiros, disse:

— Não credes no que digo? Pois bem, aqui está a prova...

Convicto, ele tirou então debaixo do travesseiro 
um lenço e o mostrou a todos afirmando:

— Frei Galvão aqui esteve recentemente, pre-
parou-me e atendeu-me em confissão. Ao retirar-se es-
queceu seu lenço que aqui está provando sua vinda!

Ninguém mais duvidou que Frei Galvão lá estivera. 
Já então seu dom de bilocação era tido como certo em toda a 
Capitania de São Paulo.

O Governador desterra  
Frei Galvão 

Naquele tempo, governava a Capitania de São Paulo o Capi-
tão-geral Dom Martim Lopes Lobo Saldanha.

O prestígio, a estima, o carinho, a verdadeira veneração que os 
habitantes da Capitania tinham para com Frei Galvão, iam em sentido 
contrário ao daquele que a população dispensava ao Governador. Por 
causa de seu mau caráter e das atitudes que tomava, a estima que por 
ele tinha a população diminuía a cada dia. 

Em 1780, exorbitando de sua autoridade, fez condenar à morte 
de forca, por conselho de guerra, um soldado por nome Caetano José 
da Costa, mais conhecido por Caetaninho. 

O “crime” deste soldado consistiu em ter ferido levemente o fi-
lho de Martim Lopes, que o esbofeteara, estando ambos embriagados.

Entre os defensores de Caetaninho, encontrava-se Frei Galvão. 
Juntamente com um monge da Comunidade Beneditina, ele levantou 
sua voz em auxílio do pobre soldado.

Apesar dos protestos generalizados, o pobre Caetaninho foi 
executado.

Não satisfeito com isso, o cruel Governador procurou vingar-se 
da resistência dos grandes do lugar, descarregando sua ira sobre Frei 
Galvão e o monge beneditino. Um pouco por eles serem os menos 
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Escravo de Maria

Frei Galvão trazia em sua fronte o sinal dos predesti-
nados: foi sempre um fiel devoto de Maria.

Sua devoção à Virgem Santíssima nasceu, por assim dizer, “nos 
joelhos de sua mãe”, quando Dona Isabel o trazia ao colo e ensinava-
lhe a Ave-Maria ou contava-lhe trechos da História Sagrada. 

Seu pai, Senhor Antônio Galvão, juntamente com Dona Isabel, 
demonstrava sua devoção a Maria Santíssima participando ativamente 
da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo.

Desde a primeira infância, ainda no seio da família, recebeu, 
portanto, a benéfica influência da devoção a Nossa Senhora.

A Santa Mãe de Deus esteve sempre em suas cogitações du-
rante os estudos no Seminário de Belém, na Bahia, onde os padres 
jesuítas reservavam um período do dia para a formação religiosa e as 
práticas espirituais dos alunos. 

Juntamente com o amor ao Santíssimo Sacramento, o temor de 
Deus, e a pureza da alma, os filhos de Santo Inácio de Loyola estimu-
lavam também a devoção a Nossa Senhora.

Sua entrada para a Ordem Franciscana foi uma graça que lhe 
deu a oportunidade de aumentar, aprimorar e solidificar, mais ainda, 
sua devoção e amor para com a Santíssima Virgem Maria.

Aos 27 anos de idade, exatamente no dia 9 de novembro de 
1766, ele quis externar sua submissão à Rainha do Céu e da Terra: 
com o próprio sangue, assinou sua consagração como “filho e escravo 
perpétuo” da Imaculada Virgem Maria.

Ele colocou nas mãos da Rainha do Céu e da Terra e sua So-
berana Senhora tudo aquilo que possuía, pois sabia que quem está sob 
a proteção da Mãe de Deus, é mais livre e mais rico do que o mais 
poderoso potentado da terra.

Eis aqui um trecho do que Frei Galvão chamou de:
CÉDULA IRREVOGÁVEL DE FILIAL ENTREGA A 

MARIA SANTÍSSIMA MINHA SENHORA, DIGNA MÃE E 
ADVOGADA.

graduados entre os demais, e muito por perseguição religiosa ele os 
desterrou para o Rio de Janeiro.

O dia declinava quando Frei Galvão recebe a ordem do Ca-
pitão-geral. Imediatamente se dispôs a partir, tanto mais que apro-
veitaria a noite para caminhar. Numa sacola ele coloca algumas peças 
de roupa, um pouco de farinha e carne seca; pega seu breviário e está 
pronto para partir. Mais difícil foi desvencilhar-se de todos os que de-
sejam impedir que ele se pusesse a caminho e fosse embora.

— A ordem é injusta — dizem-lhe — e o monge beneditino 
resistiu a ela e não foi embora.

Ele responde apenas:
— É beneditino, tem outro superior. Eu sou franciscano e 

vou obedecendo.
— E as irmãs da Luz? Irá abandoná-las assim de repente? Elas 

ficarão desamparadas e a obra de Deus incompleta.
Nem isso é capaz de detê-lo: seguiu viagem.
Chegando ao Bairro do Brás, resolveu escrever às irmãs algu-

mas linhas para confortá-las.
A notícia de seu desterro se propagava velozmente pela cidade, 

e toda ela estremecia com a novidade assustadora.
Em pouco tempo, formando um bando ameaçador, homens 

embuçados, seguidos de robustos escravos armados, vão se reunindo, e 
cercam a residência do governador.

Bem depressa ele fica sabendo o que desejam os paulistas; que-
rem que, por bem ou por mal, seja revogada a sentença do desterro de 
Frei Antônio de Sant’Anna Galvão.

Diante de tal ameaça, Martim Lopes não tem outro remédio 
senão capitular. E com grande má vontade revoga a perversa sentença:

— Que fique o frade na cidade! 
O triunfo de Frei Galvão foi completo.
O governador foi removido do seu cargo no ano seguinte, 1781. 

E para sua desdita, a rainha Dona Maria I mandou que o governador 
Antônio Diniz da Cruz e Silva lhe tirasse a residência, isto é, abrisse 
devassa sobre seu governo.
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“Saibam todos quantos esta carta e cédula virem, como eu, Frei 
Antônio de Sant’Anna Galvão, me entrego por servo e perpétuo es-
cravo da Virgem Santíssima Senhora, com doação livre, pura e perfeita 
de minha pessoa para que de mim disponha conforme sua vontade, 
gosto e beneplácito, como verdadeira Mãe e Senhora minha.

“E Vós soberana Princesa, dignai-vos de aceitar esta minha pes-
soa, sendo filial entrega, não duvideis em admitir ao vosso serviço este 
vil servo, e por isso não desmerece vossa grandeza, antes ficará de todo 
engrandecida, com me sublimardes à dignidade de servo vosso, esta 
vilíssima criatura. Nas vossas piedossíssimas mãos, entrego meu corpo, 
alma e coração, entendimento, vontade e todos os mais sentidos, por-
que de hoje em diante corro por vossa conta e todo sou vosso.” (...)

O cordão de Frei Galvão

Frei Galvão era um homem de constituição física bastante ro-
busta, alto e bem apessoado. Caminhava muito.

Em suas andanças apostólicas fez várias viagens ao Rio de Ja-
neiro, sempre a pé. A viagem durava cerca de três ou quatro meses...

 Enquanto ia andando pelas estradas, caminhos ou mesmo tri-
lhas, não perdia seu tempo. Durante o trajeto, ajudava uns, curava ou-
tros, batizava e atendia em confissão todos aqueles que o procuravam.

Numa dessas idas ao Rio de Janeiro passou por Guaratin-
guetá, sua cidade natal, e encontrou uma prima sua que estava para 
dar à luz a uma criança. A mãe e o bebê corriam sério risco de vida, 
por causa de complicações na gestação. Os médicos prognosticavam 
um fim trágico.

A fama de santidade de Frei Galvão já era conhecida e a prima 
gestante apegou-se à idéia de que ela e a criança estariam salvas caso 
estivessem sob a proteção de algum objeto de uso do piedoso frade. 

Ela então arquitetou um estratagema: resolveu tecer um cordão 
de franciscano igual ao que usava seu primo, e, às escondidas, trocaria 
os cordões sem que ele se desse conta disso.

Num belo dia, repentinamente, chega a sua casa 
Frei Galvão e lhe pergunta:

— Prima, onde está o cordão que você teceu pa-
ra mim?

O espanto dela foi enorme: não havia contado seu 
plano para ninguém! 

Um pouco desconcertada, a jovem mãe foi buscar rapi-
damente o cordão que havia trançado. Seu coração batia forte e a alma 
estava plena de esperança de que Frei Galvão trocasse os cordões. E, 
de fato, isto aconteceu. 

Dias mais tarde, percebendo a proximidade da hora de dar à 
luz, devotamente ela fez uma oração cheia de fé e, com muita vene-
ração, como se fosse um cíngulo, atou à cintura o antigo cordão de 
Frei Galvão. 

O parto foi perfeito! 
Este episódio ficou logo conhecido por todos. O resultado 

foi que as futuras mães que previam dificuldades na gestação ou na 
hora do parto, queriam a todo custo, sobretudo na hora de dar à luz 
seus filhos, estarem protegidas pelo cordão de franciscano que Frei 
Galvão usara.

Cordão de franciscano 
usado por Frei Galvão. 

Mosteiro da Luz - SP
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Lendo pensamentos...

Logo após a ordenação sacerdotal, Frei Galvão foi indicado 
para exercer seu ministério no Convento de São Francisco, em São 
Paulo.

Já então ele era tido como um homem de virtude provada. Tu-
do fazia por amor a Deus e ao próximo, e dilatação da Igreja.

Num antigo prédio situado no centro de São Paulo, próximo à 
Rua São Bento, no local conhecido como “Quatro cantos”, residia um 
homem bastante rico.

Certo dia, Frei Galvão dirigiu-se até esta casa a fim de visitar o 
proprietário e lhe pedir uma esmola para as piedosas senhoras “Reco-
lhidas de Santa Teresa”.

No exato momento em que batia à porta, foi visto por um so-
litário transeunte que vinha caminhando pela Rua São Bento. Era um 
homem que ainda não estava convencido de que o tão jovem sacerdote 
já fosse avançado na prática das virtudes. 

Enquanto caminhava, o desconfiado homem olhava para Frei 
Galvão dizendo para si mesmo:

— Tão cedo e já Frei Galvão está vindo adular os ricos!
Quando o tal homem chegou bem diante da casa onde se en-

contrava nosso santo, este o chamou e lhe disse:
— Meu irmão, não faça juízo temerário do próximo! Não vim 

aqui para adular o dono desta casa... Vim aqui unicamente para pedir 
esmola. Uma esmola para as irmãs do Recolhimento de Santa Teresa. 

Isto aconteceu quando Frei Galvão ainda era jovem. O tempo 
passou e ele ainda pôde constatar algo mais: o juízo temerário costuma 
andar na companhia da maledicência.

Já ancião, alquebrado pelas fadigas e trabalhos incessantes em 
prol da salvação das almas, sua saúde já não permitia que ele cami-
nhasse do Convento de São Francisco até o Mosteiro da Luz, como o 
fizera anos a fio.

Com autorização de seu superior e do Bispo de São Paulo, 
começou a morar no Mosteiro da Luz, num pequeno quarto, atrás 

do altar da Capela, bem junto ao Sacrário onde Jesus 
Hóstia permanecia dia e noite.

Pela manhã, bem cedo, aproximando-se da hora 
da Missa, ele saía à porta da Igreja para tocar o sino que 
ali fora colocado, pois a torre da Capela ainda não esti-
vesse construída.

Certo dia, quando ele estava cumprindo esta humilde 
e piedosa tarefa, foi visto por dois estudantes que vinham caminhando 
pela rua.

Estando a uma distância tal que, mesmo falando alto, não 
poderiam ser ouvidos pelo Servo de Deus, disseram, então, em ar 
de galhofa: 

— Olha lá o aproveitador vadio à espera de seus fiéis.
E, rindo, foram se aproximando até estarem frente a frente com 

o nosso santo.
Frei Galvão dirigiu-se aos dois dizendo-lhes: 
— Por favor, peço-lhes que vejam o que tenho nos olhos...
Puseram-se os rapazes a examinar os olhos do santo frade, 

mas nada encontraram. Nem um cisco, nem um argueiro. E, então, 
disseram-lhe:

— Não há nada, Senhor Padre, seus olhos estão limpos. Bem 
limpos!

Ao que respondeu Frei Galvão com gravidade e escolhendo 
bem as palavras: 

— A respeito do que vocês vinham falando ainda há pouco... 
eu queria dizer-lhes que, assim como os meus olhos, também está lim-
po meu coração!

Os dois estudantes ficaram estupefatos, vendo que ele tivera 
conhecimento daquilo que, naturalmente, não poderia ter ouvido.

Cheios de confusão, arrependidos, ajoelharam-se, pedindo-lhe 
perdão e a bênção.

45
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Aconteceu... Bem longe dali!

Certo dia, Frei Galvão tocou o sino da Capela do Mosteiro da 
Luz chamando o povo para uma oração em hora inteiramente fora 
do costume. Muita gente atendeu prontamente a esta convocação 
tão inusitada e a Capela logo ficou repleta de fiéis que vieram rezar 
com ele.

Terminada a oração, os fiéis foram procurá-lo na sacristia para 
saber o motivo daquela função religiosa em horário tão inusual.

Ele então explicou:
— Pedi que rezassem porque rebentou uma revolução em 

Portugal. 
E foi relatando os 

acontecimentos como se 
os tivesse presenciado.

Para espanto ge-
ral, alguns meses mais 
tarde, chegaram as pri-
meiras notícias sobre a 
revolução que arrebenta-
ra naquele mesmo dia em 
que ele havia convocado 
os fiéis a fim de rezarem 
pela paz em um lugar tão 
longínquo. 

Certos santos tive-
ram a graça de receber de 
Deus o dom de conhecer 
fatos acontecidos a gran-
de distância. Recebeu-o 
também Frei Galvão, não 
tendo sido este o único 
acontecido e consignado 
em sua vida. 

Até Jesus Menino  
lhe obedece

Há uma encantadora tradição a respeito da imagem de Santo 
Antônio que está na igreja do Convento da Luz.

Assim como algumas outras, esta 
imagem foi feita com muita de-

voção pelas primeiras Irmãs do 
Mosteiro. 

Embora ela tenha fica-
do a contento, a escultora não 
foi muito feliz quanto à posi-
ção do Menino Jesus. Ele ficou 
voltado para a frente e não 
para o santo, como é costume 
nas imagens que representam 
Santo Antônio de Pádua. 

Quando Frei Galvão 
viu esta imagem pela primei-
ra vez, achou estranho e quis 
mostrar a necessidade de ser 
corrigido este pequeno de-
feito.

Com muito respeito, 
pegou a cabecinha do Me-
nino Jesus e, suavemente, co-

meçou a girá-la para a direção que ele achava ser a mais adequada. 
Para a edificação de todos, sem quebrar-se ou sofrer qualquer 

dano, a cabecinha obedeceu ao movimento de mão de Frei Galvão e 
tomou a posição que o piedoso frade julgou ser a mais correta. 

Assim ela permanece até hoje na Igreja do Mosteiro, atestando 
o milagroso fato e enaltecendo a figura daquele que foi o construtor e 
pai de uma obra maravilhosamente divina.

Sino da torre da Capela. 
Mosteiro da Luz - SP

 Imagem de Santo Antônio de Pádua 
com o Menino Jesus que  
“obedeceu” a Frei Galvão.  

Mosteiro da Luz - SP
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Do Rio, cura mulher  
doente em São Paulo

Certa ocasião, estando Frei Galvão no Rio de Janeiro, um se-
nhor foi procurá-lo para que fosse acudir a sua esposa. O casal era 
morador em uma fazenda situada a algumas léguas de São Paulo.

A mulher caíra gravemente enferma, durante o procedimen-
to de um melindroso parto. Insistentemente, ela pedia ao marido 
que chamasse em seu socorro o Frei Galvão. Segundo sua firme 
convicção, “ele seria o único capaz de lhe alcançar auxílio diante de 
Deus e curá-la”. 

Vendo a sólida fé de sua esposa, sem demora o homem selou 
seu cavalo e partiu prontamente à procura de Frei Galvão.

Chegando ao Convento de São Francisco teve uma decepção: 
o santo frade estava no Rio de Janeiro.

Desanimado, o pobre homem voltou para casa. Cavalgando to-
da a noite, lá chegou apenas no dia seguinte.

E sua surpresa foi grande: encontrou a esposa já livre de todo 
o perigo! Com toda a segurança ela proclamava em lágrimas o poder 
intercessor de Frei Galvão!

Contou, então, ao marido que Santo Antônio de Sant’Anna 
Galvão, durante a noite, muito chuvosa, lhe aparecera completamente 
enxuto. Contou ainda que o sacerdote a tinha ouvido em confissão. 
Depois mandou vir um copo com água e abençoando-a, deu-lha de 
beber. Completou a narração dizendo ter sido isso suficiente para se 
normalizar seu estado de saúde.

Impressionado com tão prodigioso acontecimento, o marido 
partiu para o Rio de Janeiro a fim de agradecer ao santo religioso seu 
grande ato de caridade.

Chegando ao Convento de Santo Antônio, expôs minuciosa-
mente ao Guardião tudo o que ocorrera com a esposa, e qual a fina-
lidade de sua visita. O Guardião, que ouvia atentamente a narração, 
perguntou surpreso: 

Nossa Senhora das Brotas

Em Piraí do Sul, Paraná, num bosque aprazível nasceu uma 
piedosa devoção a Nossa Senhora das Brotas. 

Tal devoção surgiu em torno de uma despretensiosa gravura de 
papel que, representando Nossa Senhora com o Menino Jesus no bra-
ço direito, é encimada com os dizeres: “Sicut tabernacula cedar”. Até 
hoje, atrai milhares de devotos.

Sobre a origem dessa estampa, diz a tradição popular que um 
santo missionário, de passagem para o sul do País, no início do século 
XIX, a deixou como presente para uma família de Piraí.

Na cartolina, em que colaram a estampa, lia-se a seguinte dedi-
catória: “Lembrança de Frei Galvão”.

Na incumbência de visitador provincial, no ano de 1808, Frei 
Galvão passou pelas plagas da atual Piraí do Sul, hospedando-se na 
casa da viúva Ana Rosa Maria da Conceição de Paula.

Ao despedir-se, deixou como recordação uma estampa de papel 
representando Nossa Senhora e disse:

— Venerai sempre esta santa efígie, porque ela é muito milagrosa. 
Esta última recordação do ancião missionário de 70 anos gra-

vou-se profunda e indelevelmente nos corações de todos.
Anos mais tarde, Ana Rosa contraiu novas núpcias com Joa-

quim Maciel. Na mudança para sua nova residência o quadro com a 
estampa foi perdido. As buscas foram infrutíferas.

Certo dia, no meio de um mato queimado por um grande 
incêndio, entre os brotos novos da vegetação, o quadro foi encontra-
do — por isso a designação de Nossa Senhora das Brotas. O fogo 
destruiu toda a moldura, mas não danificou a estampa de papel. 

Este fato foi suficiente para que todos se convencessem de que 
o santo missionário não falara em vão, ao afirmar que aquela estampa 
seria muito milagrosa.

Santo Antônio de Sant’Anna Galvão foi o instrumento usado 
pela Providência para implantar na Paróquia de Piraí do Sul a devoção 
à Santíssima Virgem.
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— Como é possível ter-se dado tal fato, se durante todo esse 
tempo Frei Galvão não arredou o pé daqui?

Frei Galvão interrogado sobre o caso, respondeu: 
— Como se deu eu não sei. Mas, a verdade é que naquela noite 

eu estive na fazenda e tudo ocorreu como foi dito. . 

Assiste um doente em Parnaíba

A solidão das ruas indicava ser noite avançada, e todos repou-
savam a fim de recobrarem as forças para continuarem no dia seguinte 
a luta pela vida.

Os frades do Convento de São Francisco, entretanto, estavam 
despertos, preparando-se para rezarem o Ofício de Matinas e assim 
glorificarem a Deus no mais alto dos céus. Quando tudo estava pre-
parado para iniciar a celebração litúrgica, à meia-noite, deram-se con-
ta da ausência de Frei Galvão, que só apareceu no coro quando já ia 
adiantado o Ofício.

O Padre Guardião interrogou-o:
— Frei Galvão, onde o senhor esteve? Nós o procuramos por 

todo o convento e não conseguimos encontrá-lo!
 — Fui confessar um doente em Parnaíba — respondeu o Ser-

vo de Deus.
Impossível! A estas horas? Para vir da Parnaíba demoraria pelo 

menos uns três dias a pé! – Retrucou o admirado Guardião.
Ao que Frei Galvão, calmamente, respondeu:
— É a pura verdade, Padre Guardião. E o meu hábito todo 

molhado é a prova disso.

A bênção de Frei Galvão

A cidade de Itú recebeu muitas visitas de Frei Gal-
vão. Sua presença foi instrumento para propiciar muitas graças 
aos fervorosos ituanos. 

Certa vez, na então vila de Itú, um amigo desejando receber 
sua visita, manda-lhe seu “automóvel”, isto é, a cadeirinha conduzida 
por escravos, para que o santo frade pudesse ir a sua casa. Depois de 
muita insistência ele aceitou ir na “cadeirinha” e não a pé, como era seu 
costume e gosto. 

Lá vai, então, Frei Galvão na cadeirinha pelas ruas de Itú. Uma 
senhora, olhando por detrás das rótulas de uma janela, sabendo que 
era Frei Galvão quem passava, e amargurada por causa dos desgostos 
da vida, suspirava chorosa:

— Oh! Se ao menos Frei Galvão me desse sua bênção...
Mal acabara de assim pensar quando passa diante de sua janela 

a cadeirinha. Nosso santo, afastando a cortina da portinhola, olha na 
direção da casa, levanta a mão direita e, à distância, dá a tão desejada 
bênção para a sofrida senhora. 

Como soube ele do tão ardente desejo dessa senhora? 
Não se sabe. O que sabemos é que fatos como estes acontece-

ram abundantemente na vida de Frei Galvão e inúmeras pessoas os 
testemunharam. 

Deus distribui dons e carismas a quem Ele quer distribuir. 

O crucifixo de Frei Galvão

Certa manhã, o Senhor Antônio José, nascido em Guaratin-
guetá e próspero comerciante no Rio de Janeiro, bateu à porta do Re-
colhimento da Luz, para visitar Frei Galvão. Eles eram amigos desde a 
infância que passaram juntos em Guaratinguetá.
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Estando em São Paulo, quis fazer uma visita ao religioso.
Falaram de reminiscências comuns, lembraram fatos familiares 

e não se esqueceram das famosas festas dos padroeiros da cidade. 
O comerciante, certamente, não deixou escapar a oportunidade 

para também confessar-se.
Terminada a longa visita, o venerável frade quis oferecer ao ve-

lho amigo um crucifixo diante do qual ele havia rezado alcançando 
inúmeras graças. 

Ele desejava que a imagem de Cristo, pendente da cruz fosse 
uma ocasião de graças para o amigo, ajudando-o a encaminhar melhor 

seus negócios temporais e também os espirituais. 
O visitante agradeceu o presente, pedin-

do, porém, a Santo Antônio Galvão que o guar-
dasse no Mosteiro até que 
ele regressasse das visitas 
que ainda iria fazer. 

Tendo cumprido 
seus deveres profissionais, 

montou a cavalo e seguiu 
direto para sua cidade, esquecendo-se de voltar 
ao Recolhimento para pegar o presente. 

Só se lembrou dele quando já estava bem 
distante de São Paulo, sentindo muito pesar, pois 
era de grande significado para ele aquele cru-
cifixo. 

Depois de alguns dias de viagem, che-
gou finalmente ao seu destino. Ao entrar no 
quarto, que estava fechado à chave, a qual ele 

trazia consigo, viu com grande e comovedora 
surpresa, sobre a mesa, o crucifixo que Frei Gal-
vão lhe presenteara.

— Deus seja louvado! — exclamou admi-
rado.

O desejo imenso que Frei Galvão tinha 
de fazer bem às almas talvez possa explicar o 
ocorrido. 

Intercedendo a  
favor de uma jovem

Mônica era uma jovem paulistana assídua freqüentadora 
da Missa no Recolhimento da Luz. Ela costumava chegar sempre 
mais cedo, para poder ouvir o Ofício Divino, cantado pelas freiras. 
Havia certo tempo que guardava em sua alma o secreto desejo de 
ser religiosa.

Quando Mônica completou a maioridade, confidenciou aos 
pais seus anseios, mas encontrou uma dura oposição deles. Pois ha-
viam traçado para ela outro futuro e não queriam dar-lhe autorização 
para entrar no Convento.

A moça, contudo, desejava atender, a qualquer preço, o con-
vite que Deus lhe fazia no fundo da alma, chamando-a para a vida 
religiosa.

Ela voltou a procurar os pais em outras ocasiões, porém, sem-
pre ouvia da parte deles uma recusa. 

Certo dia, mais uma vez, a moça falou com os pais para pedir-
lhes novamente a bênção e a permissão para poder entrar em religião. 
Seria esta a última vez que o faria, pois, naturalmente falando, já não 
tinha mais argumentos para convencê-los da legitimidade de sua vo-
cação e da certeza de que em seu coração falava a voz de Deus. Seus 
pais, contudo, continuaram inflexíveis.

Diante de mais uma negativa, a pobre moça, sem amparo nesta 
terra, retirou-se para seu quarto indo ajoelhar-se diante de um peque-
no oratório. Durante a noite inteira rezou implorando auxílio de Deus 
e de Maria Santíssima. 

A noite acabou sendo pequena para tanta oração: as primeiras 
luzes da aurora ainda a encontraram rezando, pedindo insistentemen-
te a Deus que enviasse Frei Galvão em seu auxílio. 

No dia seguinte, ainda pela manhã, alguém batia palmas em 
frente da casa. Mônica foi atender e teve certeza de que eram suas 

Crucifixo diante 
do qual Frei 
Galvão rezava. 
Relicário do 
Mosteiro da 
Luz - SP
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orações que estavam sendo atendidas: ali estava Frei Galvão querendo 
falar com os pais dela. 

Muito feliz e adivinhando o que iria acontecer ela corre a cha-
mar os pais.

Eles prontamente atenderam a tão inesperada e honrosa visita 
iniciando uma conversa que se prolongou por um bom tempo. 

Frei Galvão tinha apenas visto algumas vezes essa família, assim 
como se vê a todo mundo em uma cidade pequena. E, sem nunca antes 
ter tido uma conversa com a jovem ou com os pais dela, mostrou estar 
inteiramente a par da vocação de Mônica, conhecia perfeitamente seu 
drama e a ferrenha oposição dos pais à vocação religiosa da jovem. 
Nem os pais nem a moça se espantaram com o inusitado do fato de 
Frei Galvão saber tanta coisa sobre eles, embora nunca o houvessem 
comentado com ninguém. 

Certamente eles já conheciam a fama que o santo franciscano 
tinha de conhecer os corações e as mentes das pessoas. 

A conversa, mais do que simplesmente civilizada, transcor-
reu de forma amável e caridosa. Frei Galvão ouvia atentamente 
tudo e dava-lhes argumentos decisivos que favoreciam os santos 
desejos da filha. 

Soberbamente convencidos de que era verdadeiro o belo cha-
mado que Deus havia colocado no coração de Mônica, eles, de bom 
grado e emocionados com a vocação da filha, abençoaram-na e con-
sentiram em que ela viesse a ser mais uma das irmãs do Mosteiro da 
Luz que, em “laus perene” (louvor perene), adoram a Jesus no Santíssi-
mo Sacramento.

Feliz parto!

Como aconteceu muitas vezes, certo dia, procurou-o um senhor 
muito aflito.

— Senhor Padre, minha mulher está para ser mãe.
— Parabéns, amigo, o Céu te manda mais um anjo.

— Ai de mim, Senhor Padre, ele está passando tão 
mal que temo pela sua vida!

— Oh! Pobre filho, já vou rezar por ela!
— Deus lhe pague, meu Pai, mas dê-me também 

um remédio qualquer para ela tomar.
Frei Galvão teria sorrido diante da simplicidade do 

aflito homem. Que remédio poderia ele dar a semelhante caso?
Eis que se lembra do papelinho da Virgem; faz outro igual e o dá 

ao pobre pai que sai voando para casa. Horas depois, muito alegre, vem 
dar a notícia de que o anjinho chegou com muita felicidade, e que mãe e 
filho se encontravam em ótimas condições de saúde.

A morte de um santo

A verdadeira glória é a dos santos. A glória do mundo passa, 
e dela nada fica, sendo semelhante às pegadas nas areias do deserto: 
qualquer sopro de vento as faz apagar e delas nada resta.

Na pobre cela do Convento da Luz, Frei Galvão passa seus 
últimos momentos. Está alquebrado pela idade e pelos imensos tra-
balhos que teve durante a vida, toda ela impregnada de amor de Deus 
e zelo pelas almas. Se seu corpo definhou, sua alma irradia uma santi-
dade que desabrochou na infância e foi aumentando com o passar dos 
anos. No dia 23 de dezembro de 1822, chegou à sua plenitude. Nada 
mais resta senão contemplar a Deus face a face por toda a Eternidade, 
glória daqueles que foram fiéis à sua vocação de filhos amorosos da 
Santíssima Virgem.

Muitos irmãos de hábito assistem a seus últimos momentos. 
A agonia é lenta e ele morre placidamente, após ter recebido todos os 
Sacramentos.

Sua memória abençoada perdurará até o fim dos tempos. 
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NOveNa à  
SaNtíSSima triNdade 

Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo: eu vos adoro,
louvo e dou graças pelos benefícios que me fizestes.
Peço-vos, por tudo o que fez,
E sofreu vosso servo,
Frei Antônio de Sant’Anna Galvão,
Que aumenteis em mim a fé,
A esperança e a caridade,
E vos digneis conceder-me,
A graça que ardentemente desejo. Amém
Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave-Maria e 1 Glória ao Pai. 

NOveNa a  
Frei GalvãO

Rezar durante nove dias a oração da Novena à Santíssima Trin-
dade. Tomar três pílulas durante a novena: uma no primeiro dia, outra no 
quinto e a última no nono dia.

ONde Obter  
pílulaS de Frei GalvãO

As pílulas são preparadas pelas religiosas do Mosteiro da Luz, 
cujo endereço é o seguinte:

Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz
Av. Tiradentes, 676 – Bairro da Luz
01102–000 - São Paulo – SP
Juntamente com a carta indicando as intenções pelas quais pede 

orações e a quantidade de pílulas desejadas, coloque também um envelope, 
com o seu endereço e o selo de correio, para que as religiosas possam aten-
der mais facilmente seu pedido.
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-Frei Antônio de Sant’Anna Galvão
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“Queridos amigos e amigas, que belo exemplo a seguir 
deixou-nos Frei Galvão! Como soam atuais para nós, 
que vivemos numa época tão cheia de hedonismo, as 
palavras que aparecem na Cédula de consagração da 
sua castidade: “tirai-me antes a vida que ofender o 

vosso bendito Filho, meu Senhor”. São palavras fortes, 
de uma alma apaixonada, que deveriam fazer parte 
da vida normal de cada cristão, seja ele consagrado 
ou não, e que despertam desejos de fidelidade a Deus 

dentro ou fora do matrimônio. O mundo precisa 
de vidas limpas, de almas claras, de inteligências 
simples que rejeitem ser consideradas criaturas 

objeto de prazer. É preciso dizer não àqueles meios de 
comunicação social que ridicularizam a santidade do 

matrimônio e a virgindade antes do casamento.
“É neste momento que teremos em Nossa Senhora a 
melhor defesa contra os males que afligem a vida 
moderna; a devoção mariana é garantia certa de 

proteção maternal e de amparo na hora da tentação.” 
(Bento XVI, Homilia na Missa de  

Canonização de Santo Antônio Sant’Anna Galvão, 11/05/2007)


