Biografia e história
Frei Galvão, por sua intercessão, conseguiu de Deus diversos milagres, o primeiro foi aos
nove anos de idade, relatado no livro de Edson Galvão, História Ilustrada de Santo Frei Galvão, É possível comprá-la no Museu em Guaratinguetá – SP, ou ainda, no Mosteiro da Luz, em São Paulo, Capital. Para salvar um amiguinho que
nadava no Rio Paraíba do Sul, Antônio caminhou sobre as águas,
detalhe, ele não sabia nadar, foram várias as testemunhas.
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Muitos milagres não conseguimos a data que ele ocorreu, mas todos estão registrados e não
negados pela Santa Igreja.
A grávida
Na época Frei Galvão estava em viagem, mais precisamente na cidade do Rio de Janeiro.
Conta-se que uma senhora grávida, que morava em uma propriedade rural, estava desesperada
pois tinha muitos problemas e com medo de perder o filho gritava por Frei Galvão. O marido sem
saber o que mais fazer correu para o Mosteiro da Luz, em São Paulo, chegando lá foi informado
que o Frei não se encontrava. Preocupado retornou à sua casa. Quando lá chegou levou um
grande susto, sua esposa estava bem e relatou-lhe que o Frei estivera a seu lado, era de noite,
ouviu sua confissão, em seguida abençoou a água que estava em um copo e a ofereceu a senhora.
Imediatamente ela deixou de ter problemas. O marido não entendeu nada, pois o Frei estava no
Rio de Janeiro. Foi quando decidiu ir até a cidade do Rio de Janeiro. Chegando lá, dirigiu-se ao
Mosteiro e foi informado que o Frei não saíra a noite toda. O próprio Frei não sabia explicar o que
ocorrera, mas sabia que havia estado naquela casa com aquela senhora.
O Frango do diabo
Estava doente um escravo que já era liberto, ele morava na cidade de Itu. Para sua cura fez
uma promessa que levaria três frangos em uma vara até o Frei Galvão. Curado cumpriu a sua
promessa. Recolheu três frangos e os amarrou em uma vara. Aconteceu que no caminho os
frangos se soltaram e fugiram. Dois foram capturados com certa facilidade, mas o terceiro, o
carijó, não o conseguiu, então gritou: “Volta aqui, frango do diabo!”. Sem explicação o frango se
enroscou numa moita de espinhos e foi capturado. O homem retornou a sua viagem até o Mosteiro
da Luz. Ao chegar procurou o Frei Galvão e lhe entregou os frangos, mas o Frei recusou o carijó
com as seguintes palavras: Não o quero, porque este já deste ao diabo!”

Santo Antônio de Santana Galvão

2017 Vol. - I

3

Bilocação
Frei Galvão em várias oportunidades esteve em dois lugares ao mesmo tempo, sempre a
serviço do próximo e revelando aos agraciados o seu amor a Deus.
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Bilocação
Por volta de 1810, conta-se
que um severo capataz, chamado
Manuel Portes, vindo em expedição
de Cuiabá, viu um caboclo fazer algo
de errado e o castigou severamente.
Aconteceu que o caboclo resolveu se
vingar e atacou o capataz com um
grande facão ferindo-o mortalmente.
O capataz vendo que sua vida estava
por um fio, gritou pedindo a Frei
Galvão que o confessa-se. O Frei estava distante daquela região, próximo a Bauru – SP, mais precisamente
em São Paulo, naquele momento
pregava a vários fiéis.
O caboclo fugiu sem prestar
socorro, seus companheiros a sua
volta, sabiam que nada poderiam fazer, quando um deles gritou que estava se aproximando um frei, logo
reconheceram como sendo o Frei
Galvão. Este se aproximou, sentouse e colocou a cabeça do moribundo
em seu colo e com ele conversou em
voz baixa. Acabada a conversa Frei
Galvão se levantou, abençoou a todos e como aparecera se foi.
Durante a pregação o Frei interrompeu-a e pediu a todos que rezassem por um moribundo, este era
Manuel Portes. Esta não foi a única
bilocação registrada.
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No próximo volume
serão descritos mais milagres de Santo Antônio de
Santana Galvão, chamado
por muitos de Frei Galvão,
ou ainda, de Santo Frei
Galvão. A maioria da população que conhecia Frei
Galvão sabiam de seus
dons, mas não só estas
pessoas, gente que nunca
o vira, mas ouvira falar
sobre ele o procuravam,
como acontece hoje em
dia com a sua pílula milagrosa e a novena dedicada a este santo brasileiro.
não apenas em São Paulo,
mas em vários estados.
Amém!
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