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Biografia e história

Frei Galvão, como era co-
nhecido e o é até hoje, faleceu no 
Convento da Luz, local construído 
por ele e dirigido. Seu corpo foi ve-
lado e sepultado na capela do 
Convento, onde permanece até os 
nossos dias. O povo o amava e já 
o tinha como santo.

O apego era tanto que dese-
josos em levar uma relíquia do 
Santo Fr4ei, durante o velório, sua 
batina foi recortada até a altura da 
cintura, mas não temos confirma-
ção destes acontecimentos.
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A procura pelo túmulo do Frei Galvão foi sempre muito grande e o número de fiéis só 
aumenta, todos atrás de uma cura pela intercessão do Santo, mesmo na época não estar 
oficializada a sua santidade pelo Vaticano.

O Convento da Luz, sempre residência de irmãs, que vivem sob o regime de clausura, só se 
tornou Mosteiro em 1929. Quem assumiu a sua administração foi na Ordem da Imaculada 
Conceição. O prédio foi tombado pela prefeitura de São Paulo, pelo Estado e Pela União, e também 
pela UNESCO, como Patrimônio Cultural da Humanidade.

A Vida
Era um homem que se dedicava ao extremo ao amor a Deus por intermédio da Santa Maria, 

era rígido quanto aos horários de oração particular. Presidia as cerimônias diárias no Convento para 
as irmãs que lá viviam e também para o povo. Essas irmãs, por motivos de voto, não participam 
das Missas ou outras cerimônias ao loado da população. Não se trata de orgulho, mas como foi 
destacado, de um voto, que era viver enclausurada dedicando todo tempo a Deus, seja durante as 
orações, no trabalho dentro do convento, no auxílio das doentes etc. Só saem de lá quando não há 
como serem tratadas naquele local.

Era trabalhador com horário para iniciar, mas não para terminar, era humano, por exemplo, 
comprou a liberdade de alguns escravos alforriando-os de imediato. Sabe-se que alguns deles se 
converteram à fé cristã e ajudaram na construção do Convento da Luz.

Foi pedreiro, arquiteto, engenheiro, pois todo prédio do atual Mosteiro da Luz foi projetado, 
construído e decorado, como é o caso da pequena Capela, também erigida por ele.

Suas ferramentas encontram-se expostas no Museu de Arte Sacra, instalado no pavimento 
térreo do Mosteiro e mantido pelo Estado de São Paulo, bem como sua cama. Tinha uma vida 
muito simples e de grande penitência. Rezava por si e por todos que o procuravam. Não tinha luxo 
na alimentação e esta o fazia sem exageros. Obtivemos informações de que doava alimentos aos 
mais pobres, mas não tivemos confirmação, porém, com a sua postura e caráter, é fácil concluir 
que o fez em diversas oportunidades.
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Segundo foi apurado Frei Galvão comu-
mente doava suas vestas aos mais necessita-
dos, isso desde criança.

Foi Beatificado pelo Papa João Paulo II, 
no Vaticano, no dia 25 de outubro de 1998. 
Canonizado pelo Papa Bento XVI, no Campo 
de Marte, em São Paulo – SP, Brasil, o curioso 
que está é a única Canonização feita por um 
Papa fora do Vaticano. A cerimônia ocorreu no 
dia 11 de maio de 2007.

É considerado o patrono dos arquitetos, 
engenheiros, mestre de obras, encanadores, 
pedreiros, eletricistas e de outras profissões 
ligadas à construção civil. Tornou-se também 
patrono da construção civil.

Viveu uma vida de santidade, amigo e 
orientador, mas também cobrava os incrédu-
los, não com ofensas, mas com provocações 
que pudessem levar à conversão.

A sua morte ocorreu no ano da Inde-
pendência do Brasil, no dia 23 de dezembro 
de 1822, antevéspera do Natal, quando tinha 
83 anos de idade. Sant’ Anna, avó de Jesus e 
mãe da Mãe de Jesus, a Santa Maria, foi inclu-
ído em seu nome religioso.
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Frei Galvão nasceu poucos 
anos após a pesca milagrosa em 
Guaratinguetá, pois Aparecida ainda 
não existia, o local da “Pesca Mila-
grosa” pertencia a Guaratinguetá. 
Frei Galvão sabia da pesca milagrosa 
 já na sua infância, pois a procura  
de romeiros ao local onde estava 
guardada a imagem da Santa Mãe de 
Deus não era pequena. Muito se co-
mentava sobre o ocorrido no Rio 
Par4aíba do Sul, mais especificamen-
te no Porto Itaguaçu. Como sempre 
foi devoto da Mãe de Jesus, os acon-
tecimentos que envolviam a “pesca” 
também fizeram parte de sua vida.

Em Guaratinguetá está locali-
zada a primeira Igreja dedicada a 
Santo Antônio de Santana Galvão, o 
Frei Galvão, na Avenida Frei Antônio 
de Sant’Anna Galvão, s/n – Jd. do 
Vale. Para maiores informações visite 
o site: www.santuiariofreigalvao.com 
onde se encontra o pedaço de um 
osso do Santo Frei, como é mostrado 
nas fotografias da página anterior. 
Uma relíquia importante para a fé. 

O local é muito procurado por 
fiéis para a retirada das famosas pílu-
las de Frei Galvão, que serão objeto 
de estudo em futuras publicações do 
site VivaJesusBr.com.

A casa onde nasceu 
e morou foi reconstruída 
em parte e outra restau-
rada. Hoje abriga o Museu 
Frei Galvão, na parte infe-
rior. No museu é possível 
ver objetos ligados ao frei, 
móveis, pinturas, Locali-
zado no Centro de Guara-
tinguetá, bem próximo à 
Igreja Matriz de Santo An-
tônio e Santo Antônio de 
Sant’Anna Galvão, na Rua 
Frei Galvão, 39 e 78. Os 
visitantes do museu pode-
rão visitar o Memorial e 
ainda tomar a água da 
fonte Frei Galvão. Boa lei-
tura! Amém! 
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