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Resumo 

A santidade está presente na história da Igreja Católica desde seus primórdios, 

quando os primeiros seguidores de Cristo procuravam imitá-lo através do 

martírio. Gradativamente, a representação deste conceito se modificou, 

ganhando elementos políticos elaborados pela Igreja como forma de controle e 

aprofundamento das relações institucionais com cada localidade. Nesse sentido, 

o processo de canonização de Antônio Galvão de França representa importante 

marco para a introdução do Brasil no cenário católico universal. Portanto, o 

objetivo principal deste trabalho é analisar o ato de beatificação e de 

canonização do primeiro santo brasileiro como um processo histórico e, através 

dele, identificar, por meio de suas virtudes heroicas descritas no documento 

(processo de canonização), uma nova abordagem possível para esta 

documentação e, ao mesmo tempo, demonstrar a ocorrência de um processo de 

construção simbólica da memória de santidade, que envolveu grupos sociais 

interessados em sua promoção à condição de santo, possibilitando o sucesso 

desta canonização e, assim, promover a “construção processual da santidade”. 

Palavras-chave: Santidade; Processo de canonização; Frei Galvão; Memória; 

Construção Processual da Santidade. 

  



 

SOUZA, Leandro Faria de. A construção processual da santidade: 

abordagem e interpretação da causa de Antônio Galvão de França 

 

Abstract 

The Holiness is present in the history of the Catholic Church from its earliest days, 

when the early followers of Christ sought to imitate it through martyrdom. 

Gradually, the representation of this concept has changed, gaining political 

elements elaborated by the Church as a form of control and deepening of the 

institutional relations with each locality. In this sense, the process of canonization 

of Antônio Galvão de França represents an important landmark for the 

introduction of Brazil into the universal Catholic scenario. Therefore, the main 

objective of this work is to analyze the act of beatification and canonization of the 

first Brazilian saint as a historical process and through him to identify, through his 

heroic virtues described in the document (canonization process), a new possible 

approach for this documentation and, at the same time, demonstrate the 

occurrence of a process of symbolic construction of the memory of sanctity, which 

involved social groups interested in its promotion to the status of saint, enabling 

the success of this canonization to promote the "procedural construction of 

holiness". 

Keywords: Holiness; Process of canonization; Frei Galvão; Memory; Procedural 

Construction of Holiness. 
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INTRODUÇÃO 

O ano de 2017 marcou o décimo aniversário de canonização de Antônio 

Galvão de França (Frei Galvão), celebrada no dia 11 de maio de 2007 em uma 

missa campal no Campo de Marte, na cidade de São Paulo. Tal evento foi 

importantíssimo para a história da Igreja Católica no Brasil e para todo o 

continente latino-americano. Na ocasião, o Papa Bento XVI, pela primeira vez na 

história, abriu uma exceção e canonizou o primeiro santo brasileiro em sua terra 

natal, ato extremamente simbólico que sinalizou a função política de tal 

santificação. 

Esse dia histórico é o produto de um longo processo de construção 

simbólica e legislativa que levou 69 anos e 4 processos abertos para ser 

concluído. Por essa razão, considero importante nesta introdução, além de 

apresentar a trajetória teórica que estruturou a presente tese, descrever a 

cronologia, mesmo que sucintamente, do percurso da causa de Antônio Galvão 

de França, desde seu início no ano de 1938 até 2007:1 

1938 5 de junho – Padre Frei Adalberto Ortmann é nomeado postulador 

por Dom Duarte Leopoldo e Silva. 

1949 23 de abril – Por sugestão do Cardeal Dom Carlos Carmelo de 

Vasconcelos Motta, Dom Paulo Rolim Loureiro aprova a 

constituição do Tribunal Eclesiástico para o processo de 

Beatificação de Frei Galvão. Postulador: Padre Frei Dagoberto 

Romag. 

1954 Maristella publica seu livro Frei Galvão, Bandeirante de Cristo. 

1972 23 de dezembro – Solene Comemoração do Sesquicentenário de 

morte de Frei Galvão. 

1978 A Autoridade Eclesiástica de São Paulo encarrega Frei Zacarias 

Machado de continuar os trabalhos de canonização. 

1978 Segunda edição ampliada do livro de Maristella. 

                                            
1 Cronologia retirada de: <http://www.casadefreigalvao.com.br/cronologia>. Acesso em: 5 maio 

2018. 
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1987 O Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, ofm, reabre solenemente o 

processo de Beatificação. Postulador: Padre Frei Desidério 

Kalverkamp. 

1987 O Cardeal de São Paulo passa a residir ao lado do Mosteiro da 

Luz, dando à sua morada o nome de Residência Arquiepiscopal 

Frei Galvão. 

1990 O processo de Beatificação é assumido pela Irmã Célia B. 

Cadorin, das Irmãzinhas da Imaculada, sendo Postulador Pe. 

Antonius Ricciardi, ofmconv, em Roma, e vice-postulador Pe. 

Arnaldo Vicente Belli, no Brasil. 

1990 12 de dezembro – O processo é introduzido na Congregação para 

a Causa dos Santos, em Roma, e recebe o Nihil Obstat. 

1991 5 de fevereiro – Solene exumação dos restos mortais do Servo de 

Deus, na Igreja do Mosteiro da Luz, em São Paulo, com a 

presença de Sr. Cardeal Arns, ofm, Pe. Arnaldo Vicente Belli, 

Cônego Antônio Munari Santos e, pela Província da Imaculada-

SP, Frei Paulo Avelino de Assis Schmitz, ofm, bem como dos 

senhores médicos do IML. 

1996 Em Roma, aprovação, com louvores, da vulnerabilidade de Frei 

Galvão, que assim se tornou Venerável. 

1997 8 de abril – Em Roma, na sala do Consistório, perante membros 

da Congregação da Causa dos Santos, postuladores e membros 

da Cúria Romana, o Santo Padre promulga o decreto da 

heroicidade de virtudes do Servo de Deus Frei Galvão. Com este 

ato solene, falta somente a cerimônia litúrgica para Frei Galvão 

tornar-se beato. 

1997 Em Roma, já está em curso o processo sobre um dos milagres 

atribuídos a Frei Galvão. 

1998 Aprovação do milagre de Frei Galvão que curou a menina Daniella 

Cristina da Silva, 4 anos, de São Paulo. O médico pediatra que 

acompanhou suas graves moléstias afirmou, perante o Tribunal 

Eclesiástico: “Eu atribuo à intervenção divina não só a cura da 

doença, mas a recuperação total dela”. 
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1998 25 de outubro – Em Roma, acontece a Beatificação de Frei 

Antônio de Sant’Ana Galvão pelo Papa João Paulo II, durante 

missa em frente à Basílica de São Pedro, com a presença de uma 

multidão de devotos brasileiros. 

1998 O Papa João Paulo II, no ato da Beatificação, declara 25 de 

outubro como o Dia Litúrgico do Beato Frei Galvão, dando-lhe o 

título de “Homem da Paz e da Caridade”. 

2000 O Papa João Paulo II dá um novo título ao Beato Frei Galvão, o 

de “Patrono da Construção Civil no Brasil”. 

2004 Realização, junto à Cúria de São Paulo, de um processo 

diocesano sobre milagre atribuído ao Beato Antônio de Sant’Ana 

Galvão, cuja validade jurídica foi reconhecida em novembro do 

mesmo ano pela Congregação das Causas dos Santos, no 

Vaticano. 

2006 18 de janeiro – Os Peritos Médicos da Congregação das Causas 

dos Santos aprovam, no Vaticano, por unanimidade, o milagre 

atribuído ao Beato Frei Antônio de Sant’Ana Galvão. 

2006 13 de julho – O “Congresso dos Teólogos” reconhece o caso 

como miraculoso. 

2006 12 de dezembro – Confirmação do milagre em Reunião Plenária 

dos Cardeais e Bispos, no Vaticano. O Santo Padre Bento XVI 

autoriza a Congregação das Causas dos Santos a promulgar o 

Decreto a respeito do milagre atribuído à intercessão do Beato 

Antônio de Sant’Ana Galvão. 

2006 12 dezembro – Promulgação do Decreto da Congregação da 

Causa dos Santos do milagre do Beato Antônio de Sant’Ana 

Galvão. 

2006 17 de dezembro – Publicação, no jornal L’Osservatore Romano, 

do Vaticano, do milagre de Sandra Grossi de Almeida Gallafassi 

e de seu filho Enzo de Almeida Gallafassi, reconhecido como 

“cientificamente inexplicável no seu conjunto, segundo os atuais 

conhecimentos científicos”. 

2007 11 de maio – sexta-feira, 9h30 – Campo de Marte, em São Paulo, 

Brasil. Celebração Eucarística e Canonização do Beato Frei 
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Antônio de Sant’Ana Galvão, Presbítero, pelo Santo Padre Papa 

Bento XVI, em sua Viagem Apostólica ao Brasil. 

Analisando esta linha do tempo, é possível notar que a causa de Frei 

Galvão como objeto de estudo oferece várias perspectivas para um cientista da 

religião e para as mais diversas disciplinas das ciências humanas. Apresento-

lhes, então, a razão pela escolha desta minha temática. 

Como se diz popularmente, as grandes descobertas são feitas às vezes 

por acidente, e foi este o caso em meu primeiro contato com a devoção de Frei 

Galvão como objeto de estudo. 

Em agosto de 2014, quando me preparava para o processo seletivo do 

programa de estudos pós-graduados em Ciência da Religião da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo e procurava um novo objeto de pesquisa 

para uma futura tese de doutorado, durante uma sessão de fisioterapia, minha 

amiga e fisioterapeuta Patrícia Alves de Oliveira me sugeriu esta temática. 

Do ponto de vista prático, essa escolha teve como fundamento a 

manutenção da linha de pesquisa desenvolvida durante minha trajetória 

acadêmica, concentrada na historicização das devoções populares e seu 

impacto no desenvolvimento institucional da Igreja Católica Apostólica Romana. 

Um segundo fator, que favoreceu a seleção do tema, é a baixa produção 

intelectual voltada para essa devoção no âmbito universitário, colocando-a como 

importante elemento de discussão para as ciências humanas. 

Ao buscar essa inovação, construí uma linha de pesquisa que se iniciou 

pelo mapeamento das principais fontes históricas relacionadas a este religioso 

brasileiro e de tudo aquilo que até então havia sido produzido sobre ele. Nesse 

momento era fundamental para a investigação localizar se o processo de 

canonização de Antônio Galvão de França estava disponível e em quais 

condições. 

Nessa perspectiva, o arquivo memória de Guaratinguetá e a casa Frei 

Galvão foram de grande auxílio, ao conceder-me acesso ao Verossímil do 

documento produzido em Roma com o objetivo de canonizar o franciscano. Com 

essa fonte histórica em mãos, a ajuda de meu orientador, Professor Doutor 

Fernando Torres Londoño, foi essencial para o primeiro contato com esse tipo 
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de documentação e para consolidar gradativamente o processo de construção 

discursiva deste texto, a fim de formular nosso objeto e objetivo de pesquisa. 

Nessa direção, a santidade é o elemento central na confecção do objetivo 

geral da presente reflexão, que se constitui da seguinte forma: discutir as etapas 

de construção do conceito de santidade, explicitando sua fundamentação e 

interpretação, tendo presente os valores defendidos pela Igreja Católica. 

Analisando este aspecto universal do conceito de “santidade”, o objetivo 

específico que fundamentou a presente pesquisa caracteriza-se por observar 

como os grupos sociais mencionados no processo de canonização de Antônio 

Galvão de França constroem um discurso sobre a santidade dele. Portanto, após 

a delimitação do objetivo, era importante esclarecer uma nova etapa do 

desenvolvimento da tese, ou seja, elucidar qual o objeto a ser desenvolvido, 

resultando no seguinte: a santidade representada e interpretada pela memória 

religiosa desenvolvida na devoção a Frei Galvão permite compreender o 

desenvolvimento simbólico e as consequências dessa canonização para o 

âmbito translocal no universo católico apostólico romano e na Igreja brasileira. 

Tal formulação tem como consequência a busca pelo entendimento do impacto 

que a canonização de Antônio Galvão de França possui na consolidação de uma 

memória específica e, ao mesmo tempo, de como essa mesma memória 

favorece o desenvolvimento simbólico que fundamenta essa santificação. 

Esta análise do processo de canonização se pautou por três pilares 

básicos: o primeiro, pelo método dedutivo com origem em uma pesquisa 

bibliográfica; o segundo diz respeito à análise de alguns fragmentos presentes 

no texto processual; e o terceiro se traduz pela tentativa de visualizar no 

documento de canonização de Frei Galvão uma perspectiva histórica. Como 

consequência dessa abordagem, dirigi um olhar temático-cronológico 

considerando o tipo de registro presente no interior do conjunto documental 

canônico analisado. Essa perspectiva teve como efeito a subsequente 

problematização: 

● Como definir a santidade? Quais seus reflexos institucionais? 

● Qual a estrutura primordial de um processo de canonização, em especial 

o de Frei Galvão? 
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● Como se constrói a “fama de santidade” no processo de canonização de 

Frei Galvão? 

● Qual a persuasão presente na construção da santidade de Frei Galvão? 

Essas indagações se converteram na seguinte hipótese que será 

demonstrada ao final do presente texto: o conceito de santidade presente na 

causa de canonização de Antônio Galvão de França é fruto de uma memória que 

alimentou “a construção processual da santidade”, garantindo o sucesso desta 

causa no âmbito da Igreja Católica. 

A escolha dos referenciais teóricos obedeceu à estruturação apresentada 

por essa problematização, e sua lógica teve como objetivo demonstrar todas as 

etapas consideradas como fundamentais na abordagem da causa de Frei Galvão 

e de seus constituintes. Primeiramente foi necessário estabelecer que linha 

teórica seguir para posteriormente aprofundar as questões da abordagem que 

estava sendo criada. Nesse sentido, as biografias de Frei Galvão cumpriram 

papel importantíssimo na elaboração primária deste objeto de pesquisa, 

possibilitando a construção de ramificações pertinentes. 

Nessa perspectiva, a biografia documentada de Antônio Galvão de 

França serviu como ponto de partida para o entendimento do contexto histórico 

vivenciado pelo franciscano e, consequentemente, de como sua trajetória 

sacerdotal influenciou na maneira como sua santidade foi construída: 

a) Da Carta da Câmara do Senado de S. Paulo escrita ao Ministro Provincial Frei 
Joaquim de Jesus e Maria, aos 17 de abril de 1798, vemos que foram solicitadas as 
demissões de Guardião para Frei Galvão, eleito na “Congregação intermédia” de 24 de 
março de 1798. A Carta se encontra transcrita no Tombo Geral da Província III, fl. 141-
141v (APIC). 

“Nós mesmos, como representantes do povo desta cidade, vamos estorvar com as 
nossas humildes súplicas e a rogos das Pessoas mais caracterizadas o êxito da dita 
eleição, porque nos insta a causa pública e o bem comum temporal e espiritual, que a 
tudo prefere, como recomendam as sábias Leis da nossa Augusta e Fidelíssima Rainha 
N. Soberana. E com ser tão pública a dita causa, nos é necessário escondê-la a 
religiosidade e inimitável obediência do dito Revdo. Padre a estas horas entretido na sua 
oração e santos exercícios, porque receamos a sua resistência à nossa bem-fundada 
pretensão, e às nossas humildes súplicas. 

É desnecessário representar à discreta experiência de V. Revma. a suma necessidade 
do dito Revdo. Padre ao Convento das Religiosas de Nossa Senhora da Luz desta 
Cidade, que ele fundou e conserva com a sua doutrina e exemplo, mas igualmente com 
a sua constante caridade, solicitando esmolas das pessoas devotas para concluir o 
Templo daquele religiosismo claustro, e encaminhado à sustentação daquelas virtuosas 
Recolhidas, as que por ele lhes envia a Divina Providência” (CADORIN, 1996, p. 305-
306). 
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O trecho acima oferece os primeiros indícios do processo de elaboração 

da santidade de Frei Galvão e seus elementos principais, entre os quais sua 

atividade e operação no Mosteiro da Luz, que, segundo a tradição, foi fundado 

por ele. Porém, esta afirmação não reflete totalmente a realidade histórica dos 

fatos, uma vez que esse recolhimento teve como primeira mentora a Irmã Maria 

Helena do Espírito Santo, e somente após a morte dela Frei Galvão assumiu 

definitivamente a frente do mosteiro, dando continuidade à herança deixada por 

ela. 

Essa conjuntura permite o diálogo entre aquilo que Antônio Galvão de 

França representava como franciscano e, ao mesmo tempo, como administrador 

da Irmandade. Esses fatores permitem a análise do conjunto de características 

e das interpretações possíveis dadas pela Igreja Católica para este pleiteante à 

santidade. Essa dupla pertença revela contornos específicos para todo o 

processo de canonização do religioso, evidenciado a necessidade de a Igreja 

aproximar essa devoção de seu contexto histórico. 

Para compreender esse “jogo” é importante demonstrar de maneira 

sucinta o percurso teórico utilizado para a formulação deste trabalho e como 

essa linha de pensamento consolida a abordagem pretendida sobre o conceito 

de santidade e sua implicação na causa de canonização de Antônio Galvão de 

França. 

Como primeiro esclarecimento, importante dizer que o processo de 

canonização nada mais é do que um processo jurídico com a finalidade de 

demonstrar que determinado cristão, durante sua vida, possui qualidades 

específicas que o fazem modelo exemplar para os demais. Porém, quando se 

observa mais atentamente, é possível notar que uma canonização carrega em si 

um conjunto de características e de valores que têm origem nos primeiros anos 

do cristianismo, valores esses que se modificam dependendo do contexto 

analisado, influenciando a interpretação dada para o conceito de santidade e 

propiciando diferentes leituras em torno dessa temática. Sobre o início dessa 

escalada valorativa, temos: 

A história da Igreja conhece santos que, depois de uma vida incorreta, se convertendo, 
vivem a última etapa do caminho terreno na fidelidade a Deus e coroam a existência 
humana com uma morte cristã exemplar, de absoluta entrega a Deus e da mais plena 
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união com Cristo. Não é o caso, aqui, de citar nomes, mas basta um Agostinho ou um 
Francisco de Assis para servir de marco referencial (Bispo Auxiliar de Brasília).2 

Essa dimensão de longa duração do conceito de santidade permite 

diversas análises, entre as quais aquela que atribui uma função específica para 

o discurso, fazendo dele uma ferramenta para políticas institucionais do 

catolicismo. Com essa perspectiva, o desenvolvimento do processo de 

reconhecimento dos dignos de santidade é produto de cada temporalidade 

histórica, sendo diretamente influenciado pela intencionalidade e pelas 

circunstâncias sociais de cada grupo humano envolvido, que devem ser 

avaliadas segundo os valores de cada período, por não existir a possibilidade de 

uma uniformização da santidade e de seus modelos. 

Estes elementos podem ser interpretados como fundamentais ao 

movimento ideológico necessário à concretização de determinado projeto 

canonizador, o qual representa de maneira clara as ideias de uma prática 

religiosa concreta que, do ponto de vista prático, influencia positivamente o 

comportamento de uma população. Esta, por sua vez, se torna responsável pelo 

mecanismo de manutenção e renovação da importância de um dado santo, 

atuando de forma direta na produção de uma memória específica vinculada a 

ele. Sobre a interação, a interpretação e a ideologia no discurso, Paul Ricoeur 

diz que 

o discurso, mesmo oral, apresenta um traço absolutamente primitivo de distanciamento, 
que é a condição de possibilidade de todos os traços que consideramos posteriormente. 
Este traço primitivo de distanciamento pode ser caracterizado pelo título: a dialética do 
evento e da significação (RICOEUR, 1990, p. 45). 

Essa significação, em meu modo de entender, representa uma via de mão 

dupla quando analisamos o discurso elaborado em um processo de 

canonização. No primeiro sentido, esse tipo de texto tem por objetivo caracterizar 

a relevância de determinado santo na época de finalização do seu processo 

jurídico de santificação; já o segundo existe para vincular o candidato à santidade 

ao processo cumulativo construído no decorrer da história institucional da Igreja 

Católica, com intuito de manter a tradição, em certa medida, enraizada com os 

primeiros santos da Igreja Primitiva. 

                                            
2 Texto disponível em: <http://www.a12.com/redacaoa12/opiniao/breves-reflexoes-acerca-da-

santidade-canonizavel>. Acesso em: 7 maio 2018. 
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A junção dessas duas características faz das devoções populares um 

grande mecanismo de produção de uma memória simbólica e material, 

fundamental para conservação do perfil institucional pretendido pela Igreja 

Católica como um grupo produtor de valor. Tal elemento deve ser observado sob 

duas perspectivas simultâneas: uma que respeita a singularidade local de cada 

santidade e a outra que obedece a uma sistemática preestabelecida através dos 

contextos temporais na história da Igreja. 

Considerando o papel desempenhado pela memória, um importante autor 

que, através de suas ideias, consolida a argumentação que tentamos 

desenvolver durante este trabalho é Maurice Halbwachs e sua leitura sobre o 

desenvolvimento particular da memória coletiva no fortalecimento de valores 

convenientes a determinada sociedade. Esse mecanismo trazido pelo autor é 

fundamental à compreensão da fórmula utilizada na escrita da causa de 

canonização de Frei Galvão para fortalecer o conjunto valorativo vinculado a sua 

figura pública, principalmente por meio da utilização de lembranças específicas 

essenciais na demonstração de sua santidade. Como prévia de seu pensamento 

temos: 

Mas são as repercussões, e não o acontecimento, que penetram a memória de um povo 
que as suporta, e somente a partir do momento em que elas o atingem. Pouco importa 
que os fatos tenham acontecido no mesmo ano, se essa simultaneidade não foi 
reconhecida pelos contemporâneos. Cada grupo definido localmente tem sua própria 
memória, e uma representação do tempo que é somente dele. Acontece que cidades, 
províncias, povos, fundem numa nova unidade, logo o tempo comum se amplia e, talvez, 
avance mais no passado, ao menos para uma parte do grupo, que se encontra então a 
participar de tradições mais antigas (HALBWACHS, 1990, p. 73). 

Em um processo de canonização, a memória se apresenta como um dos 

elementos cruciais para seu fortalecimento e serve também de parâmetro para 

a Igreja Católica estabelecer uma conexão simbólica com cada localidade 

produtora de uma nova tradição devocional. É neste ponto que as devoções 

católicas (não marianas) adquirem o caráter histórico (pela perspectiva 

discursiva), principalmente quando se analisa o processo social envolvido nesse 

tipo de construção. 

Essa abordagem social do processo de canonização oferece a 

possibilidade de compreender as causas pelas quais o santo é importante para 

os grupos sociais envolvidos na elaboração desse processo jurídico, como a de 

construir uma rede de valores que, de certa maneira, é perceptível durante a 
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escrita do texto processual, já que esse tipo de documento é uma ferramenta 

diferenciada para analisar contextos históricos e suas particularidades, garantido 

uma oportunidade de ampliação dos horizontes de leitura do passado. 

Essa linha de pensamento tem como base um diálogo fundamentalmente 

estruturado a partir de três autores-chave. O primeiro, Michel de Certeau, 

escreve sobre a história como área de conhecimento que explora as diferentes 

facetas que o conhecimento do passado pode produzir. Em nosso caso 

específico, sua obra A escrita da história forneceu importantes subsídios para a 

construção de uma interpretação do processo de canonização como documento 

histórico, bem como permitiu a aproximação a nossa fonte histórica e suas 

nuances internas repletas de intencionalidade. 

Em estrada teórica semelhante, selecionamos Roger Chartier e sua 

historiografia voltada a debater questões diretamente dirigidas ao papel 

desempenhado pela escrita no estudo das culturas. Essa abordagem colaborou 

para integrar aquilo que é encontrado na causa de Antônio Galvão de França e 

as condições de produção do documento, ampliando as perspectivas de 

investigação ao acrescentar o elemento cultural, fundamental no estudo que 

desenvolvemos. 

A terceira colaboração para a elaboração de nossa linha teórica veio das 

ideias de Jacques Le Goff, que, por meio de seu pensamento historiográfico com 

relação ao conceito de memória, da evolução de sua abordagem nesse meio 

científico e da sua biografia sobre São Luís de França, permitiu a montagem de 

uma interpretação dos elementos comuns e fundamentais à biografia dos santos 

e seu papel na escrita do passado. 

Em paralelo a esse diálogo com a história, procurou-se aprofundar a 

análise dos fundamentos institucionais que fazem da santidade de Frei Galvão 

um exemplo de como se constrói uma mentalidade em torno de uma tradição 

devocional e, por consequência, como esta auxilia no fortalecimento do 

catolicismo como movimento religioso. Esta necessidade, como ficará 

comprovado no decorrer desta reflexão, é proveniente da tentativa de observar 

o conceito de santidade por uma perspectiva que combina dois movimentos: um 

legislativo e outro simbólico. Para compreender essa dinâmica, foi necessário 

adotar uma linha argumentativa capaz de observar as diferentes etapas 

institucionais percorridas pela Igreja Católica em seu percurso cronológico. Essa 



21 

preocupação exigiu um recuo temporal até as origens do cristianismo como 

movimento religioso e seus espectros formadores, centrados na figura de Jesus. 

Essa centralidade da representação na figura do Cristo tem uma 

consequência importante para o processo histórico e simbólico que se 

desenvolve durante este trabalho, pois a santidade tem como ponto de partida 

para a Igreja Católica a imitação do Crucificado, sendo o primeiro modelo 

exemplar reconhecido pela Igreja: o martírio. 

O martírio é produto de um contexto conturbado dos primeiros tempos da 

história cristã, em que os seguidores de Cristo enfrentaram tensões diretamente 

relacionadas à política implementada pelos imperadores romanos nos primeiros 

três séculos da cronologia da Igreja Católica. Esses primeiros modelos tiveram 

uma importante função para delimitação simbólica do que de fato significava 

imitar Cristo em sua morte. Por essa razão, desde esse primeiro momento até 

um estágio em que se torna mais definida e burocratizada, a santidade recebe 

critérios específicos que têm origem na época em que se procurava esclarecer 

quais eram os verdadeiros mártires e seu significado para a recém-estabelecida 

fé em Cristo. 

Nessas circunstâncias, gradativamente se desenvolve uma tradição oral 

que aos poucos difundiu e concretizou aquilo que as autoridades religiosas da 

época julgavam conveniente que permanecesse na lembrança das comunidades 

cristãs da época. O mecanismo para essa transmissão foi implementado pela 

introdução de narrativas produzidos a partir dessa oralidade, que vão encontrar 

seu apogeu no período medieval, com as chamadas hagiografias. 

Essas narrativas das vidas dos santos contribuíram de maneira decisiva 

para que, institucionalmente, a Igreja conseguisse visualizar quais valores eram 

compreendidos pela população de maneira mais fácil. Nesse sentido, esse tipo 

de texto concretizou modelos de comportamento cotidianos primordiais para 

aproximação do ensinamento das Escrituras com os aspectos diários 

vivenciados pela população. 

Politicamente, à medida que esses escritos biográficos ganham 

representatividade, as autoridades eclesiásticas passam a utilizá-los como um 

instrumento na construção das santidades no medievo. Em paralelo ocorre a 

substituição do modelo do martírio pelo modelo do Santo Régio, representante 

de um período em que os seguidores de Cristo já se encontravam em franca 
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expansão, buscando sua afirmação como instituição religiosa ativa e influente, 

atuando em diversos territórios no Ocidente, ou seja, na Alta Idade Média (séc. 

V-X). 

Nesse momento, uma espiritualidade específica se desenvolvia no interior 

dos mosteiros, o que de certa forma influenciou diretamente no que era 

considerado ideal de prática cristã; porém, à medida que a realidade 

apresentada por essas instituições não respondia mais de maneira satisfatória 

às necessidades das populações medievais, começaram a surgir mentalidades 

dirigidas a uma prática das Escrituras mais ativa e integrada ao cotidiano social. 

É nesse contexto (séc. XII) que surge uma importante referência de santo 

virtuoso, São Francisco de Assis, que, com sua prática, altera de maneira 

profunda a abordagem dada pelo Papa às características que um cristão deveria 

desenvolver para alcançar a honra dos altares. 

Tal mudança aprofundou as demandas presentes nas investigações 

biográficas produzidas para demonstrar a condição específica que os exemplos 

a partir de São Francisco deveriam conter, servindo como grande modelo até 

nossos dias. Isso obrigou a Igreja Católica a alterar sua percepção sobre seu 

papel diante da sociedade e, por consequência, a adaptar-se às condições 

materiais e espirituais de cada período. 

A cronologia da santidade possui diversas etapas que serão 

apresentadas no primeiro capítulo do presente trabalho. Mas, como visão geral, 

pode-se destacar, além do período primitivo dos primeiros séculos e o contexto 

medieval, a aproximação que a Igreja construiu com a ciência no período 

humanista (séc. XVI-XIX), usando da linguagem científica para maior seleção 

dos escolhidos como modelo. Concedeu, então, o importante lugar ocupado pelo 

milagre e seu papel no fortalecimento de sua imagem pública como instituição 

que se mantém atrelada às necessidades de seus fiéis. 

Portanto, este é o panorama geral do primeiro capítulo de nossa tese, em 

que se procura detectar como o conceito de santidade se desenvolve nos 

diferentes contextos em que a Igreja Católica participa e, consequentemente, 

como cada abordagem feita pela instituição influencia as relações sociais e 

políticas de cada contexto histórico, gerando comportamentos específicos. 

Após essa primeira fase de contextualização, passa-se à abordagem do 

conjunto documental que serve de base para este estudo: o Ato de beatificação 



23 

e canonização de Antônio Galvão de França (Frei Galvão). Tal documentação 

foi analisada de forma a esclarecer, primeiramente, a estrutura primordial 

presente nesse tipo de texto para, em um segundo momento, avaliar como sua 

estrutura foi construída no caso específico desse brasileiro franciscano. 

A inversão do termo “brasileiro franciscano” ao invés de “franciscano 

brasileiro” se trata de um indício daquilo que se vê na escrita do processo, em 

que fica evidente a intenção discursiva de caracterizar o religioso através das 

virtudes heroicas, como modelo esperado de brasileiro e de cristão. Para elucidar 

essa construção, inicialmente se delimita uma definição genérica de virtude e, 

depois, passa-se à descrição das virtudes heroicas, e como estas são descritas 

no processo de canonização de Antônio Galvão de França. 

Para a Igreja Católica, normativamente, um indivíduo é considerado santo 

se desenvolve durante a vida, de modo heroico, sete características que são pré-

requisitos para um processo de santificação ser considerado como possível de 

ser finalizado. Tais características, como será visto no decorrer do trabalho, são, 

respectivamente, fé, esperança e caridade, unidas as quatro virtudes: 

temperança, fortaleza, justiça e prudência. Representam, em nosso 

entendimento, a concretização do que é esperado daqueles que se pretendem 

construir como modelos de valores desenvolvidos durante a história do 

catolicismo ocidental. 

A maneira pela qual esta narrativa é construída tem como consequência 

a comprovação de um elemento que constitui uma das partes mais importantes 

do processo argumentativo neste tipo de documento: a chamada “fama de 

santidade”, que consiste na exposição do prestígio público que o candidato à 

canonização desenvolveu durante a vida, na hora de sua morte e, 

principalmente, após a morte. E é através dessa herança que se verifica qual 

sua influência nos demais membros da comunidade e, por consequência, o efeito 

que tal canonização geraria na localidade envolvida e interessada nesse tipo de 

procedimento. 

No caso de Frei Galvão, essa dinâmica aparece de maneira bem evidente 

devido à forma com que a argumentação para comprovação de sua fama de 

santidade é elaborada, associando sua representatividade à história da cidade 

de São Paulo com sua atuação direta no Mosteiro da Luz. Sendo assim, a 

intenção do terceiro capítulo é apontar uma possível interpretação de como essa 
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fama de santidade contribuiu para o sucesso da argumentação do texto; ao 

mesmo tempo, como o Mosteiro da Luz garante uma mudança de patamar em 

sua relevância no cenário católico, por meio da estrutura argumentativa presente 

no documento, dando a coerência necessária para sua aprovação. 

Levando em consideração o caminho percorrido, o quarto e último 

capítulo oferece um novo modelo conceitual para a leitura e a interpretação de 

um processo de canonização que damos o nome de “a construção processual 

da santidade”, que, do ponto de vista prático, oferece a possibilidade de 

visualizar o movimento simultâneo ocorrido na elaboração de um procedimento 

de santificação envolvendo uma parte formal e outra simbólica, que, em seu 

conjunto, facilita a aprovação de Frei Galvão como o primeiro santo brasileiro. 

Esta perspectiva considera o processo de canonização como uma 

importante ferramenta historiográfica, capaz de oferecer elementos para 

compreendê-la como produto de um desenvolvimento histórico específico. 

Transforma-se, então, em um registro adequado para entender a relação entre 

o social e o institucional, propiciando nova leitura para as devoções católicas não 

marianas. 

Após a apresentação dos aspectos fundamentais que norteiam a presente 

pesquisa, destacamos a relevância desta temática para os estudos ligados à 

Ciência da Religião como área de conhecimento. Nesse sentido, podemos 

ressaltar três aspectos básicos que podem ser considerados os pilares da 

presente reflexão: 

1. Compreensão da evolução institucional da Igreja Católica, tanto no âmbito 

internacional quanto no Brasil, e suas consequências. 

2. Entendimento, por meio da figura de Frei Galvão, da importância da 

relação de um santo com seu tempo. 

3. Estabelecimento de um modelo conceitual que interpreta o processo de 

canonização como documento histórico. 

Por fim, esta tese pretende contribuir para aprofundar a compreensão dos 

aspectos simbólico-institucionais presentes em um processo de canonização, 

sem esquecer a importância jurídica contida nesse tipo de documento, e o papel 

desempenhado pela memória no desenvolvimento dos valores institucionais e 

simbólicos defendidos pelo catolicismo durante todo esse percurso histórico. 
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Nessa perspectiva, a devoção a Frei Galvão é um importante exemplo da 

interação entre o simbólico e o político na construção de uma santidade, fato que 

faz desse conceito um dos elementos essenciais na ligação entre os aspectos 

humanos e divinos que fazem da Igreja Católica uma instituição capaz de 

dialogar com os mais diferentes povos, sem perder sua referência representativa 

imediata, ou seja, Jesus Cristo. Por isso, os santos, em nosso modo de entender, 

conduzem e proporcionam novas estratégias para o fortalecimento institucional 

da Igreja romana. 

Portanto, este trabalho visa oferecer uma nova perspectiva no 

entendimento das devoções aos santos, sem jamais deixar de lado sua 

importância histórico-simbólica aos seguidores de Cristo, e, por consequência, 

transformar a canonização em um objeto de estudo mais amplo, que considere, 

além do aspecto jurídico presente neste protocolo, a influência que sua produção 

tem na formação da identidade religiosa de cada localidade, fato que transforma 

a santidade em campo de observação fértil para a Ciência da Religião. 
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CAPÍTULO I 
A SANTIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES NO CONTEXTO 

CATÓLICO APOSTÓLICO ROMANO 

Introdução 

Um dos principais elementos que constituem o meio de reafirmação do 

exemplo de Cristo para a Igreja Católica reflete-se no culto dos santos e no papel 

desempenhado por eles na elaboração e no estabelecimento dos valores 

fundamentais do cristianismo. Nessa direção, descreve-se a função exercida 

pelas devoções da seguinte forma: 

O santo serve de ponte entre os homens e Deus, mediação diferente daquela dos 
profetas veterotestamentários, pois o povo não quer somente ouvir sua palavra, ele 
deseja milagres. Se no Antigo Testamento os profetas realizavam milagres, era tão 
somente para enfatizar o poder recebido de Deus. O santo cristão é mais do que isso, 
ele não é apenas um porta-voz de Deus. Suas próprias ações bastam para restabelecer 
a paz e a harmonia no mundo. Para o homem de Deus, basta um sinal da cruz ou uma 
palavra para que a ordem sempre se apresente novamente, fazendo as guerras 
chegarem ao fim, as dívidas serem esquecidas e a colheita anual ser grande. É com 
essa gama de material fantástico que trabalha o hagiógrafo, exaltando as qualidades 
sobrenaturais e os poderes taumatúrgicos do santo. Assim, o santo começa, através do 
imaginário popular, a ser venerado já em vida, e sua biografia apenas confirma os 
poderes que tinha enquanto habitava entre os homens, promovendo seu culto e fazendo 
com que os penitentes, conhecendo os milagres operados em vida e post mortem, 
cultuem suas relíquias (OLIVEIRA, 2013, p. 13).1 

O significado do culto ao santo representa, acima de tudo, a prática de um 

conceito-chave presente em toda a tese: a santidade e seu desenvolvimento 

processual durante os diferentes períodos da história cristã. 

A santidade possui uma relevância crucial na história institucional da 

Igreja Católica, o que influenciou o desenvolvimento de parâmetros de 

comportamentos que caracterizam a unidade católica, com determinados 

valores a serem preservados, mas principalmente seguidos. 

A abordagem do conceito de santidade caracteriza este capítulo, 

pretendendo-se buscar uma definição para mapear as implicações deste 

conceito no âmbito institucional católico apostólico romano, por meio da 

produção de sua memória e como esta atua na aceitação de determinados 

                                            
1 Trecho retirado da dissertação de mestrado de Thiago Maerki de Oliveira, intitulada 

Hagiografia e literatura: um estudo da legenda maior sancti francisci, de Boaventura de 
Bagnoregio. São Paulo: UNICAMP, 2013. 
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pensamentos que caracterizam os valores esperados para um santo. O 

movimento entre aquilo que a Igreja constrói como ideal de cristão e o movimento 

interno à instituição romana caracterizam duas extremidades importantes para a 

configuração do conceito de santidade no catolicismo, muito embora tal definição 

tenha passado por inúmeras transformações desde os primórdios da Igreja de 

Cristo. 

1.1 A santidade e a Igreja Católica 

A santidade, como conceito fundamental para o cristianismo, é produto de 

um longo processo histórico que percorre a evolução doutrinária da cristandade 

ocidental. Essa evolução alcança aspectos sociais, políticos e até mesmo 

econômicos, o que faz desse conceito um aspecto fundamental para o 

entendimento da evolução do cristianismo como uma religião universal. 

Tal santidade se elabora por meio de modelos específicos presentes na 

Igreja Católica, que podem variar de acordo com o ponto de partida adotado. 

Ponto este que, para a análise dos modelos de santidade, pode abranger desde 

aspectos políticos, sociais, até, de maneira mais destacada, elementos culturais 

que atuam diretamente na maneira pela qual a Igreja Católica e seus praticantes 

se relacionam e convivem com os santos de seu tempo. 

Por outro lado, deixamos claro que o objetivo aqui é destacar o aspecto 

institucional da santidade no âmbito católico, para compreender parte dos 

desdobramentos em seu desenvolvimento no decorrer de alguns períodos da 

Igreja Romana que, direta ou indiretamente, encontram representatividade na 

figura de Frei Galvão e dos grupos sociais que orbitam em torno de sua 

canonização. 

Metodologicamente, é importante iniciar esta abordagem institucional do 

conceito de santidade por meio da elaboração de uma cronologia que 

acompanhe de maneira satisfatória o percurso histórico de transformações que 

sofreu durante sua definição e, principalmente, em sua delimitação, para, a partir 

de então, mapear quais características a santidade contém em si mesma e qual 

seu impacto para a Igreja Católica e, por consequência, a representatividade 

para autoridade romana. 



28 

O primeiro movimento fundamental a ser feito se dirige à descrição dos 

primeiros períodos do cristianismo para se compreender como se 

desenvolveram as ideias que permitiram que a mensagem de Jesus Cristo 

entrasse em contato com as diferentes culturas da antiguidade, transformando 

essa mensagem universal. 

Por volta do século primeiro, a região de Jerusalém estava inserida em 

uma realidade de submissão ao Império Romano. Nesse período, a comunidade 

judaica presente nesses territórios estava em constante tensão com a autoridade 

imperial, provocando uma instabilidade política e social que possibilitou um 

terreno fértil para a mensagem inovadora trazida pela figura de Jesus Cristo. 

A grande inovação trazida por Jesus se caracteriza pela sua proclamação 

como Filho de um Deus único e pela formulação da ação de Deus sobre todas 

as coisas, em uma visão religiosa oposta da interpretação politeísta oferecida 

pela tradição greco-romana. Do ponto de vista judaico, as novidades trazidas por 

ele são consideradas uma afronta a toda tradição rabínica presente até sua 

época (ALVAR, 1995, p. 86-87). 

Esse pensamento de Jesus reflete um elemento muito importante para a 

tradição judaica, designada pela palavra Kadosh, que no hebraico significa 

“aquele que é santo separado ou consagrado por Deus”. Este conceito cumpre 

uma importante função na elaboração da santidade que Jesus representa, pois 

sua raiz de pensamento visava à formação de um novo mundo através de ideias 

religiosos que agregariam todas as camadas sociais e, através disso, se 

alcançaria o entendimento pleno de Deus (VAUCHEZ, 1987, p. 287).2 

A principal razão da controvérsia entre os seguidores de Cristo e os 

dirigentes do judaísmo desse período pode ser observada em dois fatores que 

irão influenciar diretamente a estrutura do cristianismo no Ocidente. O primeiro 

refere-se à capacidade de integração que os ensinamentos trazidos por Jesus 

tinham de agregar grandes multidões. O segundo fator foi a retórica aplicada por 

Cristo, que facilitava sua compreensão e aplicação em uma comunidade de 

estratos sociais variados. Em termos práticos, poderia ocasionar uma perda de 

representatividade por parte do Templo de Jerusalém, provocando, por 

                                            
2 Cf. verbete Santidade. In: VAUCHEZ, André. Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Casa da Moeda; 

Porto: Imprensa Nacional, 1987. 
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consequência, a perda de autoridade religiosa dos sacerdotes locais (ALVAR, 

1995, p. 87).3 

Do ponto de vista doutrinário, a proposta oferecida por Jesus foi de 

encontro com a tradição judaica, principalmente no que diz respeito à 

interpretação feita por ele com relação a sua origem divina. 

Este aspecto fez com que suas pregações provocassem tensões que 

culminaram, assim, em sua crucificação. Poucos anos depois, inicia-se um 

movimento denominado cristianismo primitivo, o qual compreende os três 

primeiros séculos da história do cristianismo. 

Para os estudiosos bíblicos, nesse período primário do cristianismo teriam 

sido produzidos os textos do Novo Testamento que, por essa razão, 

transformaram os três primeiros séculos em um movimento intelectual chave 

para a consolidação das bases teológicas da Igreja Católica em seu período pré-

institucional. 

Essa conjuntura propiciou que a personagem de Paulo de Tarso 

assumisse o protagonismo na elaboração dos fundamentos de uma teologia 

universalista para a nova mensagem vinculada à figura de Cristo. Essa teologia 

teve por característica uma linha condutora que permitiu a inclusão de aspectos 

compatíveis com a realidade social vivida durante esse contexto. Suas ideias 

foram desenvolvidas, principalmente, em seus textos epistolares (CERFAUX, 

2003, p. 53-56). 

O apóstolo estabelece uma relação direta entre Jesus de Nazaré e uma 

linhagem tradicional proveniente da casa real de Davi, principal vínculo identitário 

para a população judaica presente na região de sua pregação. Nessa direção, 

Jesus aparece também com duas características: a primeira, como exemplo de 

homem pela sua capacidade de aplicação de caridade e de justiça, e a segunda, 

voltada a seu elemento divino. 

Nessas cartas fica evidente que a teologia construída por Paulo tem como 

principal objetivo a unificação em torno da palavra salvadora de Cristo, que, 

segundo ele, é o único meio de estabelecer uma relação real com Cristo, através 

                                            
3 Cf. ALVAR, Jaime. Cristianismo primitivo y religiones mistéricas. Madri: Ediciones Catedra 

S.A., 1995. 
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da união das comunidades que estavam se formando gradativamente nas 

regiões onde havia a atuação deste evangelizador até aquele momento. 

Como exemplo, temos a segunda epístola aos Coríntios, na qual Paulo 

deixa evidente sua preocupação com relação às disputas internas que ocorriam 

nessa comunidade cristã recém-fundada. Segundo a palavra do próprio 

apóstolo: 

10 Eu vos exorto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo: guardai a concórdia 
uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós; sede estreitamente unidos 
no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. 11 Com efeito, meus irmãos, pessoas 
da casa de Cloé me informaram que existem rixas entre vós. 12 Explico-me: cada um de 
vós diz: “Eu sou de Paulo!”, ou “Eu sou de Apolo!”, ou “Eu sou de Cefas!” ou “Eu sou de 
Cristo!” 13 Cristo estaria dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Ou fostes 
batizados em nome de Paulo? 14 Dou graças a Deus por não ter batizado ninguém de 
vós a não ser Crispo e Caio. 15 Assim ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. 
16 É verdade, batizei também a família de Estéfanas; quanto ao mais, não me recordo de 
ter batizado algum outro de vós (Epístola aos Coríntios, Bíblia de Jerusalém, 2013, p. 
1193). 

O pensamento de Paulo manifesta-se na tentativa de ele caracterizar os 

aspectos primordiais daquilo que considerava o fundamento para a formação de 

uma Igreja saudável e mais coesa possível, a fim de que a mensagem cristã 

pudesse ser compreendida e aplicada de maneira satisfatória. Essa intenção fica 

demonstrada quando o texto procura desenvolver diferentes modalidades de 

ação que todos os membros da comunidade poderiam exercer para o sucesso 

da mensagem de Cristo. 

Observar o período vivenciado por Paulo exige que tenhamos em mente 

que seu texto é caracterizado pelo movimento gradativo de separação do 

cristianismo com relação à tradição judaico rabínica, em que tenta modernizar a 

linguagem judaica no sentido de que fosse capaz de se inserir nas novas 

realidades por meio dos ensinamentos de Jesus. 

A descrição das questões internas presentes no judaísmo é de 

fundamental importância pelo fato de que por meio delas elaborou-se as bases 

teológicas para o confronto entre as autoridades tradicionais judaicas e os 

representantes do cristianismo judaico, desenvolvido principalmente pelos 

seguidores diretos de Jesus nos primeiros tempos dessa comunidade. 

Ao analisar esses elementos, é possível perceber que no início o 

cristianismo se estabelece como uma extensão do judaísmo, uma vez que os 

seus primeiros propagadores são provenientes de uma tradição judaica e, por 
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essa razão, deram ao cristianismo o caráter filial com relação ao passado 

proveniente da interpretação rabínica. Essa característica gerou duas 

consequências imediatas, uma positiva e outra negativa: a positiva se verifica na 

vinculação com os costumes já aceitos pelas autoridades vinculadas, 

principalmente ao Templo de Jerusalém; a negativa também tem origem na 

busca por essa raiz ancestral, uma vez que a interpretação de Jesus como 

Messias provocou disputas internas que influenciaram diretamente os primeiros 

modelos de santidade, como veremos nas páginas seguintes, ao falar sobre o 

martírio4 (GONZÁLEZ, 1995, p. 50-51). 

1.2 A cronologia da santidade e suas interpretações 

O martírio como primeira modalidade de santidade remete aos primeiros 

tempos do cristianismo (séc. I-III). Nesse contexto ocorrem dois movimentos 

importantes logo após a morte de Jesus Cristo: o primeiro diz respeito à 

mobilização feita no interior do judaísmo para combater as ideias que 

começavam a circular com relação aos seguidores dos preceitos de Jesus; o 

segundo movimento influencia diretamente o desenvolvimento institucional do 

Império Romano, desencadeando uma política que se opõe diretamente ao 

cristianismo; este fundamento se baseia na interpretação de Jesus como o Deus 

vivo, fato que tirava representatividade da figura imperial como o Deus 

encarnado. 

Além disso, a estrutura oferecida pela mensagem cristã alterou de 

maneira importante a dinâmica social daquele governo, que tinha uma herança 

politeísta e dependia desta visão para a manutenção das relações de poder: 

Desde os seus inícios, a fé cristã não foi coisa fácil nem simples. O próprio Senhor a 
quem os cristãos serviam havia morrido na cruz, condenado como um malfeitor qualquer. 
E, como já vimos, logo Estêvão sofreu urna sorte semelhante, ao ser morto apedrejado 
depois de dar seu testemunho diante do conselho dos judeus. Algum tempo depois o 
apóstolo Tiago era morto por ordem de Herodes. E a partir de então, até nossos dias, 
sempre existiram pessoas colocadas em situações nas quais tiveram de selar o 
testemunho com seu sangue. Mas nem sempre as razões e as condições da perseguição 
foram as mesmas. Já nos primeiros anos de vida da Igreja pode se ver certa evolução 
neste sentido (GONZÁLEZ, 1995, p. 48). 

                                            
4 Martírio é um tipo de morte em defesa da fé, típica do século primeiro ao terceiro, no contexto 

das perseguições do Império Romano. Trata-se da primeira forma de santidade (cf. 
GONZÁLEZ, Justo. A era dos mártires – E até os confins da Terra: uma história ilustrada do 
Cristianismo. Tradução: Key Yuasa. São Paulo: Vida Nova, 1995. 
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Observando esse cenário, é possível perceber que as tensões entre a 

comunidade judaica e os defensores de Cristo começavam a atrair a atenção 

das autoridades romanas para além das questões religiosas. Como já dissemos 

anteriormente, havia uma disputa doutrinária no centro das discussões entre 

judeus e cristãos, em torno da interpretação destes de que Jesus Cristo 

representava uma nova era na história do povo hebraico; fato que para os judeus 

significava uma heresia que justifica o início definitivo de uma perseguição a essa 

população. 

Em paralelo com a questão judaica, o Império Romano começava a 

encontrar dificuldades para manter sua estabilidade. O governo do imperador 

Nero, iniciado no ano de 54, tinha como característica a excentricidade, fator que 

provocava grandes mobilizações por parte da população, gerando grande 

transtorno para o governador, que também ficou marcado por sua ofensiva 

contra os cristãos no ano de 64, no famoso incêndio de Roma. González nos 

apresenta uma descrição desse período: 

Nero chegou ao poder em outubro do ano 54, graças às intrigas de sua mãe Agripina, 
que não vacilou ante o assassinato em seus esforços para assegurar a sucessão do 
trono em favor de seu filho. A princípio, Nero não cometeu os crimes pelos quais depois 
ficou famoso. Ainda mais, várias das leis dos primeiros anos de seu governo foram de 
benefício para os pobres e os despojados. Mas pouco a pouco o jovem imperador se 
deixou levar por seus próprios afãs de grandeza e poder, e por uma corte que se 
desdobrava por satisfazer seus mínimos caprichos. Dez anos depois de chegar ao trono, 
Nero já era desprezado por boa parte do povo, e também pelos poetas e I literatos, a 
cujo número Nero pretendia pertencer sem ter os dons necessários para isso […]. Assim 
estavam as cousas quando, na noite de 18 de julho do ano 64, instalou um enorme 
incêndio em Roma. Ao que parece, Nero se encontrava, na ocasião, em sua residência 
de Antium, a umas quinze léguas de Roma, e assim que se soube o que sucedia correu 
a Roma, onde tratou de organizar a luta contra o incêndio. Para os que haviam ficado 
sem refúgio, Nero fez abrir seus próprios jardins e vários outros edifícios públicos. […] 
Nero fez todo o possível para afastar as suspeitas de sua pessoa. Mas todos os seus 
esforços seriam inúteis enquanto não se fizesse recair a culpa sobre outro. Dois dos 
bairros que não haviam queimado, eram as zonas da cidade em que havia mais judeus 
e cristãos. Portanto, o imperador pensou que seria mais fácil culpar os cristãos 
(GONZÁLEZ, 1995, p. 52-54). 

Nesse contexto turbulento, o cristianismo, em seus primeiros tempos, 

adquire a característica de um grupo minoritário que teve de resistir a pressões 

e guerras proporcionadas pela rigidez da autoridade romana em relação à nova 

religião nascente após a morte de Nero, no ano de 68. Outro perseguidor 

importante na cronologia dos primeiros tempos do cristianismo foi o imperador 

Domiciano, que assumiu o governo no ano de 81 tentando retomar as tradições 
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da cultura romana; portanto, adotou uma postura contrária à tradição judaico-

cristã que estava se desenvolvendo em seu período. 

O termo judaico-cristã aplicado aqui se refere à posição adotada pelo 

imperador como adversário também do judaísmo, que procurava combater 

através da cobrança excessiva de impostos. 

Após um período de relativa calmaria, a situação dos cristãos perante as 

autoridades imperiais romanas se modifica mais uma vez quando, no ano de 98, 

sobe ao poder o imperador Trajano. Este governante foi o responsável por uma 

ordem que determinava que todo cristão, uma vez denunciado por algum 

romano, fosse obrigado a oferecer sacrifício de um animal em honra do 

imperador e de deuses romanos; caso contrário, poderia ser condenado à morte. 

É possível notar que há uma gradativa transformação na mentalidade e 

na estrutura opressiva do Império Romano, já que o cristianismo passa ser visto 

como um dos catalisadores da degradação política e social das instituições 

romanas. 

De modo geral, a perseguição realizada pelo Estado romano não foi 

uniforme em todo o território, variando de acordo com a característica social e 

política de cada região. 

Portanto, a partir de agora passamos à descrição do contexto de dois 

imperadores que foram fundamentais à consolidação do martírio como forma 

primária de santidade: Décio e Diocleciano. 

Essas duas personagens, embora tenham um espaço cronológico de 

quase cinquenta anos entre si, são exemplos de um período em que a Roma 

Antiga já passava por uma grave crise institucional, e representam a tentativa 

que já se via havia algum tempo de retomada das tradições originárias do 

Império. 

Décio, em seus dois anos de governo (249-251), manteve a mentalidade 

tradicionalista de valorização da história e das tradições romanas. Essa postura 

desencadeou o incentivo a antigas crenças e à construção de templos em nome 

dos deuses protetores do Estado, resultando na perseguição a vários cristãos 

que, segundo ele, haviam corrompido as heranças benéficas deixadas por seus 

antecessores. Ele queria deixar claro também que a busca pela tradição 

representava também uma tentativa de restaurar a autoridade imperial: 
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Esta foi a principal razão da política religiosa de Décio. Não se tratava já dos velhos 
rumores acerca das práticas nefandas dos cristãos, nem da necessidade de castigar sua 
obstinação, mas se tratava, antes, de uma campanha religiosa que buscava a 
restauração dos velhos cultos. Em última análise, o que estava em jogo era a 
sobrevivência da velha Roma dos Césares, com suas glórias e seus deuses. Tudo o que 
se opunha a isto era falta de patriotismo e alta traição […] a perseguição que este 
imperador desatou teve características muito diferentes das anteriores. O propósito do 
imperador não era criar mártires, mas apóstatas.5 Quase cinquenta anos antes, 
Tertuliano havia dito que o sangue dos mártires era semente, pois quanto mais se 
derramava, mais cristãos havia (GONZÁLEZ, 1995, p. 138-140). 

Nesse mesmo sentido, Deocleciano (284-305) foi o governante que 

sistematizou e executou a maior e a última perseguição contra o cristianismo, 

provocando inúmeras mortes e movendo recursos da administração do Império 

com este objetivo. Sobre este governo temos: 

Os conflitos parecem ter começado no exército. A atitude dos cristãos em relação ao 
serviço militar não era uniforme, pois, embora a maioria dos autores da época nos diga 
que os cristãos não devem ser soldados, sabemos por outras fontes que havia grande 
número de cristãos no exército. A razão pela qual alguns se opunham ao serviço militar 
não era tanto o pacifismo cristão como o fato de que algumas das cerimônias militares 
eram de caráter religioso, e portanto tornava-se difícil ao soldado cristão abster-se de 
participar na idolatria. […] A isto se limitou a perseguição, até que Diocleciano deixou-se 
convencer por Galério, e no ano 303 lança um novo edito contra os cristãos. Ainda nesse 
edito Diocleciano se negava a derramar sangue dos cristãos, e o que se ordenava era 
que todos os edifícios cristãos e os livros sagrados fossem destruídos, e que aos crentes 
se lhes privasse todas as suas dignidades e direitos civis. No princípio, a perseguição se 
limitou a isto. Mas logo foi recrudescendo porque muitos fiéis se negavam a entregar os 
livros sagrados, e então eram torturados e condenados à morte. Além disso, houve dois 
incêndios misteriosos no palácio. Galério acusou os cristãos de tê-los provocado, 
dizendo que os incendiários procuravam vingar-se da destruição de suas igrejas. Alguns 
escritores cristãos insinuam que foi o próprio Galério quem ordenou os incêndios, para 
logo culpar os crentes. Em todo caso, a fúria de Diocleciano não se fez esperar, e logo 
foi ordenado que todos os cristãos da corte tinham que oferecer sacrifícios diante dos 
deuses. Prisca e Valéria sacrificaram, mas o grande mordomo Doroteu e vários outros 
sofreram o martírio. Em todo o resto do Império continuaram sendo destruídas as igrejas 
e queimados os livros sagrados, com exceção dos territórios que pertenciam a 
Constâncio Cloro, que se limitou a destruir algumas igrejas, mas não insistiu em que 
fossem entregues os Livros. Pouco depois houve alguns distúrbios em diversas regiões, 
e Diocleciano se convenceu de que os cristãos conspiravam contra ele. Então decretou, 
primeiro, que todos os chefes da igreja fossem encarcerados, e, depois, que todos os 
cristãos em todo o Império tinham que sacrificar diante dos ídolos (GONZÁLEZ, 1995, p. 
166-168). 

Diocleciano é considerado o último imperador pagão na cronologia do 

Império Romano. Seu governo encerra um período de muitos conflitos entre a 

autoridade imperial constituída e os cristãos, os quais considerava uma ameaça 

à herança romana. 

Essa mentalidade provoca um sentimento de ódio com relação aos 

cristãos, dando origem a última grande perseguição iniciada no ano de 303, que 

                                            
5 Apóstatas: cristãos obrigados a renegar sua fé sob ameaça proeminente de morte. 
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provocou um grande impacto na elaboração de uma memória específica 

associada ao martírio, que contribuiu para a cronologia da construção do 

conceito de santidade. 

O processo gradativo de construção da valorização do martírio como 

exemplo pode ser elaborado por meio da identificação de duas características 

distintas: a primeira reflete a ligação deste conceito com um tipo de testemunho 

relacionado diretamente à defesa da “verdade evangélica”; e a segunda refere-

se ao martírio visto como sacrifício, tendo como finalização o derramamento de 

sangue. Com relação a essas definições, observa-se que 

o conceito de mártir, na acepção que hoje tem, começa a estabilizar-se, com toda a 
probabilidade, a partir do ano 155, com o Martyrium Polycarpi: “Policarpo, que foi o 
duodécimo a sofrer o martírio em Esmirna, com os de Filadélfia, não somente foi 
mestinsigne, mas também mártir excelso, cujo martírio todos aspiram a imitar, porque 
aconteceu à semelhança de Cristo, como narrado ao Evangelho” (19, l). Mártir é aqui 
identificado como sendo o que dá vida pela verdade do Evangelho. A propósito, um texto 
de Orígenes nos é fortemente expressivo: “Todo aquele que presta testemunho 
verdadeiro, seja por palavra, seja com os fatos ou empenhando-se de qualquer maneira 
em favor desta, pode ser chamado com todo o direito de testemunha. Mas o nome de 
‘testemunhas’ (uàqtuqec = mártyres) em sentido próprio, a comunidade dos irmãos, 
impressionados pela força de espírito dos que lutaram pela verdade ou pela virtude até 
a morte, adotou o costume de reservá-lo aos que deram testemunho do mistério da 
verdadeira religião com a efusão do sangue” (ln Johannem lI, 21) (LATOURELLE; 
FISICHELLA, 2017, p. 466-467). 

Por meio do exemplo fornecido pelo martírio, é possível estabelecer uma 

relação direta entre as diferentes concepções desenvolvidas pela Igreja Católica 

em torno do assunto. Esse conceito pode ser dividido e analisado de duas 

maneiras diferentes, uma teológica e outra institucional. A abordagem teológica 

se baseia no elemento fundamental da valorização da prática cotidiana do 

sacrifício, permitindo ao cristão uma vivência mais próxima das raízes da 

mensagem de Jesus através de sua imitação. 

Além desse aspecto teológico, o martírio se desenvolve como uma 

importante ferramenta no amadurecimento institucional da Igreja Católica, uma 

vez que promove uma discussão do ponto de vista jurídico que irá influenciar 

decisivamente a visão implementada pela Igreja no que diz respeito aos valores 

representados por estes mártires e o significado prático de seu gesto de entrega 

da vida pela mensagem de Cristo. 

Gradativamente se inicia a delimitação do que era ser um mártir e quais 

características o martírio deveria conter para ser considerado como tal. 

Tradicionalmente, o primeiro martírio da história da Igreja Católica é considerado 
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o apedrejamento do apóstolo Estêvão no ano de 33. Sobre essa morte, a 

Legenda Áurea6 descreve que: 

3 Vendo-se vencidos pela segunda vez, os judeus escolheram um terceiro meio e 
empreenderam o terceiro combate, por meio de torturas e suplícios. Ao perceber isso, o 
bem-aventurado Estêvão, tentou três meios de corrigi-los e impedi-los de cometer essa 
maldade: o do pudor, o do temor e o do amor. 

Primeiro recorreu ao pudor, reprovando-lhes a dureza de coração e a morte dos santos. 
“Cabeças duras”, disse, “homens circuncidados de coração e de ouvidos, resistis sempre 
ao Espírito Santo como fizeram seus pais. Os profetas, seus pais não perseguiram? Eles 
mataram os que predizem o advento do Justo”. Com isso, diz a Glosa, ele os acusou de 
três tipos de pecado. Primeiro, resistir ao Espírito Santo. Segundo, perseguir os profetas. 
Terceiro, matá-los por excesso de maldade. De fato eles tinham a malícia de uma 
prostituta, e não se envergonhavam do que faziam nem cessavam de fazê-lo. Muito pelo 
contrário, ante essas palavras foram tomados por uma raiva que lhes dilacerava o 
coração e rangiam os dentes contra ele. Segundo, tentou corrigi-los pelo medo, dizendo-
lhes que via Jesus de pé à direita de Deus, pronto para ajudá-lo e para condenar seus 
adversários. Estêvão estava cheio do Espírito Santo, e erguendo os olhos para o Céu 
viu a glória de Deus e disse: “Vejo os Céus abertos, e o Filho do homem de pé à direita 
da Virtude de Deus”. E embora já os houvesse repreendido pelo pudor e pelo temor, nem 
por isso estavam corrigidos, ao contrário, tornaram-se piores do que antes. Soltando 
grandes gritos e tapando os ouvidos (como se fosse para não ouvir suas blasfêmias, diz 
a Glosa), jogaram-se sobre ele e, levando-o para fora da cidade, lapidaram-no. Eles 
acreditavam agir assim de acordo com a Lei, que ordenava lapidar o blasfemo fora do 
seu local de residência. E as duas falsas testemunhas que deveriam atirar a primeira 
pedra, segundo o texto da Lei – “As testemunhas atirarão a pedra com sua própria mão 
antes de todos” –, 4 tiraram a roupa fosse para não se contaminar, fosse para ficar mais 
à vontade para apedrejar. Depois colocaram-na aos pés de um rapaz chamado Saulo, 
mais tarde Paulo, que ao guardar essas roupas colaborou no martírio e de certa forma 
ajudou a lapidar o santo. Terceiro, não tendo podido emendar os inimigos nem pelo 
pudor, nem pelo temor, Estêvão tentou um terceiro meio, que era abrandá-los pelo amor. 
Pode-se dar mais amor do que aquele que ele demonstrou orando por si e por eles? 
Orou primeiro por si, a fim de abreviar os instantes da sua paixão, e para que esta não 
lhe fosse imputada como pecado, em seguida orou por eles. Enquanto era lapidado, 
Estêvão orava e dizia: “Senhor Jesus, receba meu espírito”. Pondo-se em seguida de 
joelhos, exclamou em voz alta: “Senhor, não lhes impute este pecado, pois eles não 
sabem o que fazem”. Amor tão admirável que quando reza por si está de pé, quando 
reza por seus carrascos põe-se de joelhos, como se preferisse muito mais ver satisfeito 
o que solicitava para os outros do que o que pedia para si. Mais por eles do que por si, 
diz a Glosa, porque implorava maior remédio onde maior era o mal. Nisso o mártir de 
Cristo imitou o Senhor, que na Paixão orou por si ao dizer: “Pai, ponho minha alma em 
suas mãos”; e orou pelos que o crucificavam dizendo: “Pai, perdoa-os, pois não sabem 
o que fazem” 5 Depois daquelas palavras, “Estêvão adormeceu no Senhor”. 6 Belas 
palavras, acrescenta a Glosa, pois “adormeceu” é melhor que “morreu”, porque 
oferecendo esse sacrifício de amor ele adormeceu na esperança de despertar na 
ressurreição (VARAZZE, 2003, p. 108-110). 

Analisando a estrutura da narrativa é possível identificar de maneira clara 

três elementos fundamentais na caracterização do martírio de Estêvão como a 

base para os seguintes. Primeiro, descreve-se a tentativa de Estêvão de 

                                            
6 A Legenda Áurea, publicada no século XIII pelo bispo italiano Jacopo de Varazze, é uma 

compilação de 153 histórias estruturadas de forma a auxiliar na popularização dessas 
narrativas, ampliando o alcance entre as diferentes camadas sociais presentes no período 
em que a mentalidade religiosa adquire uma função atrelada ao cotidiano desses indivíduos.  
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convencer os seus acusadores de que suas afirmações não eram uma afronta 

às tradições de sua época. Segundo, o apóstolo demonstra tranquilidade e 

confiança, elementos que já o aproximam de Jesus (por meio da memória de 

sua condenação). E como último elemento, e mais importante, encontramos o 

perdão dado por Estêvão aos seus carrascos na hora da morte; valor 

fundamental para que a imitação de Cristo fosse completa e confirmasse a 

validade do martírio como modelo primário de santidade. 

Em última análise, o papel desempenhado pelo martírio com relação ao 

amadurecimento institucional da Igreja Católica vai muito além daquilo que esse 

conceito representa em si, sendo também o divisor que separa o judaísmo do 

cristianismo, ao permitir que a religião iniciada por Cristo ganhasse cada vez 

mais adeptos e encontrasse em Constantino o seu primeiro representante 

político de influência, transformando o cristianismo em uma religião de Estado. 

O período que abrange os anos de 305 a 314 é caracterizado por um 

governo dividido entre quatro imperadores7 regionais que buscavam a 

hegemonia do poder imperial. E no fim dessa disputa, a figura de Constantino 

assume a centralidade política da região e com ele, gradativamente, o 

cristianismo vai aumentando sua influência na composição política do Império 

Romano reconstruído em Constantinopla. 

Um fato importante ocorrido no ano de 312, que pode ser considerado o 

divisor na aceitação do cristianismo como movimento religioso, foi a assinatura 

do Edito de Milão,8 que garantia a liberdade de culto para os seguidores de 

Cristo, tornando o cristianismo uma das religiões oficiais do Império. 

Ao observar esse movimento na Igreja Católica é possível notar que, 

durante seu desenvolvimento institucional, o catolicismo procurou encontrar 

modelos às necessidades diferentes de acordo com a sociedade que a Igreja de 

Cristo encontrava. 

Como se discutiu de modo geral, o primeiro modelo de santidade 

representado pelo martírio pode ser entendido como produto das circunstâncias 

                                            
7 Sobre o assunto, cf. o trabalho de Justo González, A era dos mártires, cit., p. 150-170. 
8 Documento assinado por Ascêncio e Constantino na cidade de Milão, na Itália, decisivo para 

o cristianismo em relação ao fim das perseguições. Diplomaticamente isto sinaliza uma 
relativa aproximação entre o Império Romano e os valores cristãos, no sentido de que já não 
os enxergar como uma ameaça, sendo posteriormente um elemento decisivo na manutenção 
do poder do imperador Constantino. 
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em que o cristianismo teve em seu nascimento. Possibilitou, dessa maneira, o 

desenvolvimento institucional que já em sua origem estabelece uma relação com 

o seu fundador e seus valores, dando o fundamento teológico para o 

fortalecimento institucional da Igreja Católica (GIANDOSO, 2016, p. 171). 

Levando em consideração todos esses aspectos, é necessária a 

elaboração de uma linha cronológica para o conceito de santidade com o intuito 

de melhor visualização tanto da evolução de tal conceito como também das suas 

implicações para os diferentes contextos históricos presentes no 

desenvolvimento histórico-institucional da Igreja Católica. Nessa direção, a obra 

Espiritualidade na Idade Média Ocidental, do historiador francês André Vauchez, 

auxilia na fundamentação e nas origens dos cultos. Compreendendo a santidade 

e suas implicações no contexto católico apostólico romano, Vauchez discute 

conflitos de ordem doutrinária e principalmente política no interior da Igreja. 

O processo gradativo de aceitação do mártir como modelo primeiro de 

santidade acompanha a evolução doutrinária e social promovida pela 

institucionalização do cristianismo após o Segundo Concílio de Niceia,9 no ano 

de 787. Essa convocação teve como principal motivação a discussão e a 

retomada ao culto às imagens, confirmado sua importância para o cotidiano da 

religião e o seu papel como vínculo direto com os exemplos antigos do 

cristianismo representados pelos martirizados. Além dessa questão, tem-se 

também o início dos debates em torno da figura de Maria e seu papel descrito 

nos Evangelhos. 

Teologicamente, a questão das imagens revive uma discussão antiga que 

dividiu a Igreja. Essa divisão tinha sua raiz em duas interpretações distintas para 

a abordagem das imagens e sua função ritual. Uma das visões era contrária à 

utilização das imagens como objetos de adoração, os chamados iconoclastas. A 

segunda enxergava nas imagens seu papel pedagógico para as camadas 

iletradas da população, os iconódulos (cf. ARRIVABENE, 2008, p. 204). 

Nesse contexto, é possível perceber que o aspecto político da santidade 

fica cada vez mais evidente quando da intromissão da imperatriz de bizâncio nas 

decisões de âmbito espiritual da Igreja Cristã Bizantina. De modo geral, o 

segundo Concílio de Niceia demonstra que a santidade passa cada vez mais a 

                                            
9 Sétimo Concílio Ecumênico da Igreja Católica. 
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assumir traços voltados a relações de interesses políticos que marcariam toda a 

trajetória da santidade e do cristianismo. 

Nos séculos seguintes, a influência da Igreja Católica aumenta 

gradativamente, provocando uma transformação nos valores sociais presentes 

até então e, com isso, desenvolve-se uma lenta substituição na consideração de 

santidade. O martírio é preterido pelo poder dos Santos Reis, que assumem a 

partir daí tradições que percorreram a história da Europa até o fim da Alta Idade 

Média.10 

O Período Medieval foi marcado por correntes de pensamentos muito 

ricas e variadas que buscavam, cada uma a sua maneira, intensificar e fortalecer 

o contato do ser humano com o divino. Esses conhecimentos, ou pensamentos, 

geram, segundo Vauchez, “uma espiritualidade medieval” (VAUCHEZ, 1995, p. 

8-9). 

Cronologicamente, pode-se dividir o período de quatro séculos entre o 

século quarto e o oitavo como um movimento em que os territórios europeus 

enfrentavam dificuldades com relação às invasões de povos escandinavos e 

árabes. Esse fato tem uma consequência prática evidente, que se verifica pela 

fundação de vários mosteiros que, ao mesmo tempo, servem de meio para 

evolução espiritual, sendo também um importante mecanismo de segurança e 

manutenção da estabilidade social de territórios. Sobre esses contextos temos: 

A Idade Média não a conheceu e contentou-se em distinguir entre doctrina, isto é, a fé 
sob seu aspecto dogmático e nominativo, e disciplina, sua prática, em geral no contexto 
de uma regra religiosa. A palavra espiritualidade, que se encontra por vezes nos textos 
filosóficos a partir do século xiii, não tem conteúdo especificamente religioso: designa a 
qualidade daquilo que é espiritual, ou seja, independente da matéria (VAUCHEZ, 1995, 
p. 8). 

O modelo oferecido pelos mosteiros caracteriza uma mudança de 

mentalidade no desenvolvimento espiritual da Idade Média, que, a partir dessas 

instituições, procura estabelecer uma relação entre disciplina, penitência e 

oração como meios de aproximação com o divino, e, dessa forma, se estabelece 

o afastamento do mundo material. 

Em nosso ponto de vista, os mosteiros, além do aspecto espiritual, 

ocupam uma importante função na construção das relações políticas entre as 

                                            
10 Para alguns historiadores, esse período compreende o século quinto ao décimo (cf. o trabalho 

de Jacques Le Goff, O homem medieval. Lisboa: Presença, 1989). 
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autoridades eclesiásticas e os senhores proprietários de terra, o que, em última 

análise, desenvolve uma dinâmica de dependência entre estas duas esferas, 

possibilitando a participação de ambas as instituições nas decisões que 

modificam o cotidiano dessas comunidades, como, por exemplo, as nomeações 

de funcionários administrativos e coroações reais. 

Esse desenvolvimento gradativo da autoridade real, vinculado ao aspecto 

religioso, transforma sua representação no elemento concreto de exemplos a 

serem seguidos, possibilitando à Igreja Católica uma associação dirigida a 

fortalecer as duas autoridades simultaneamente. Isso favorece a manutenção do 

controle espiritual e temporal sobre suas populações governadas, que será 

fundamental no decorrer dos séculos seguintes. Com os Santos Reis, nota-se 

também o aparecimento de mais um elemento-chave para a interpretação da 

santidade: a capacidade régia de cura ligada a sua autoridade, outorgada por 

uma figura papal.11 

Um exemplo claro desse mecanismo se encontra na obra São Luís de 

França, de Jacques Le Goff, onde o autor elabora uma metodologia específica 

sobre a abordagem da biografia como ferramenta historiográfica. O texto 

demonstra como ocorre o paulatino processo de construção da santidade de Luís 

IX como exemplo das influências políticas na escolha de indivíduos como 

modelos para a Igreja Católica e seus adeptos. Sobre essa questão, o historiador 

francês observa que 

a primeira iniciativa cabe ao novo papa, Gregório X, eleito a 1o de setembro de 1271 
depois de uma longa vacância. Thebaldo Visconti de Plaisance, que não era cardeal, 
achava-se então na Terra Santa. Chegado a Viterbo, seu primeiro ato pontifício foi 
escrever a 4 de março de 1272 ao dominicano Geoffroy de Beaulieu, confessor de Luís 
IX, para solicitar que lhe mandasse o máximo possível de informações sobre seu real 
penitente, por quem ele tem viva admiração e que considera um “verdadeiro modelo para 
todos os príncipes cristãos”. Pontífice com obsessão pela cruzada, Gregório X é 
fascinado pela cruzada real. Geoffroy de Beaulieu escreve em algumas semanas ou 
alguns meses uma notificação de 52 capítulos sobre a vida e o comportamento de Luís, 
na qual conclui que considera o defunto rei digno de ser oficialmente reconhecido como 
santo. Gregório X sem dúvida falou com Filipe III, que o foi saudar em março de 1274 
em Lyon, antes da abertura do segundo concílio ecumênico de Lyon (7 de maio – 17 de 
julho de 1274), do processo do falecido pai dele que pretende abrir. Mas o concílio 
monopoliza a atenção do papa. No ano seguinte ativam-se os grupos de pressão. 
Possuímos três textos enviados ao papa para lhe pedir que apresse a abertura do 
processo de canonização de Luís IX: um do arcebispo de Reims e de seus bispos 
sufragâneos – junho de 1275), um do arcebispo de Sens e de sêus sufragâneos – julho 

                                            
11 Marc Bloch, em seu livro Os reis taumaturgos (São Paulo: Companhia das Letras, 1993), é 

pioneiro na abordagem do desenvolvimento da autoridade real associada à capacidade de 
cura. 
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de 1275), e o último do prior dos dominicanos da “província” da França (setembro de 
1275). O caso toma uma dimensão “nacional” que vai se acentuar (LE GOFF, 2004, p. 
270). 

Esta narrativa, muito embora esteja ambientada no século XIII, possui 

elementos que nos permitem identificar algumas características presentes 

durante a Alta Idade Média. Nesse sentido, a autoridade representada pelo 

monarca está diretamente associada ao apoio dado por diferentes instituições 

para a manutenção de sua memória e exaltação dos valores identificados com 

sua figura. Portanto, São Luís de França representa uma época em que a Igreja 

Católica necessitava de indivíduos que eram, em última análise, a defesa do 

Evangelho e da palavra de Cristo diante da ameaça islâmica. 

Teologicamente, sua autoridade nesse período desenvolveu-se por meio 

de uma reinterpretação do Velho Testamento, principalmente no que diz respeito 

aos elementos ligados ao estabelecimento do povo de Israel na terra de 

Jerusalém; fato bíblico transportado por analogia para o contexto medieval do 

século VIII, em que o rei Davi era representado pelo imperador Carlos Magno 

(VAUCHEZ, 1995, p. 11-13). 

Em meio a esse sentimento de recuperação da unidade cristã, a Igreja 

Católica passa por um processo gradativo de reorganização e estruturação de 

aspectos teológicos e também temporais. Nesse sentido, Vauchez descreve 

que, 

neste clima espiritual em que a Igreja era assimilada ao “povo de Deus” da Bíblia, a 
própria concepção do sacerdócio foi fortemente influenciada pelo modelo do serviço 
culturário mosaico. Homem de prece e de sacrifício, mais do que de pregação ou de 
testemunho, o padre carolíngio estava próximo do levita. Aos olhos dos fiéis, ele aparecia 
como um especialista do sagrado, quase distinguia deles pelo conhecimento que tinha 
dos ritos e das fórmulas eficazes. A própria evolução do sacramento da ordem traduz 
bem essa tendência para distinguir os ministros do culto (VAUCHEZ, 1995, p. 14). 

Para entendermos melhor esse processo institucional e social da 

constituição de uma memória para a santidade, Vera Irene Jurkevics, citando 

André Vauchez, faz uma importante análise sobre a elaboração da santidade e 

sua relação com o tempo: 

Vauchez, em texto publicado na forma de verbete na Enciclopédia Einaudi, discutiu o 
termo santidade, destacando distintos significados, pois cada época e lugar apresenta 
concepções próprias e modelos de santidades, embora tenha ressaltado a existência de 
matrizes comuns, como a ideia de separação da condição humana e a possibilidade de 
uma relação com o Divino, que permeiam por diferentes culturas (VAUCHEZ, 1987, apud 
JURKEVICS, 2004, p. 19). 
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Analisando o conceito de santidade exposto por Vauchez, nota-se que o 

culto dos santos acompanha os valores sociais presentes na época medieval; 

período em que a Igreja Católica tinha uma série de parâmetros para o controle 

e a manutenção da ordem política e institucional. Nesse sentido, o autor 

desenvolve seu pensamento em torno de aspectos do desenvolvimento de uma 

análise da relação do homem medieval com um Deus que, em um primeiro 

momento, está representado pela figura do rei e, logo em seguida, passa a estar 

no interior dos mosteiros. 

Sua perspectiva dá a possibilidade de uma nova abordagem para a 

santidade e seu papel cultural no desenvolvimento institucional da Igreja 

Católica. Esse conceito passa a ser utilizado pela Igreja como uma forma de 

adaptação aos costumes cotidianos de cada população, e, dessa forma, as 

devoções são moldadas para atender às necessidades e expectativas de cada 

realidade social atingida pelo catolicismo. Essa dinâmica pode ser encontrada 

até hoje. 

Após a reforma gregoriana encabeçada pelo Papa Gregório VII e a 

mudança de postura da Igreja Católica, passando da contemplação para ação e 

pela retomada da vida evangélica, a simplicidade retoma o seu protagonismo no 

cotidiano espiritual do século XIII. 

Exemplos dessas particularidades encontramos também no trabalho de 

Vauchez, que desenvolve a historicidade da santidade acompanhando o 

aumento de status dado primeiramente ao rei e, posteriormente, com a evolução 

dos valores defendidos pela Igreja, tal conceito encontra em São Francisco de 

Assis sua concretização mais eficaz e imediata (VAUCHEZ, 1995, p. 146-149). 

Utilizando mais uma vez a narrativa da Legenda Áurea, notamos essa 

característica representada por São Francisco em sua dinâmica espiritual de 

afastamento do mundo material e de assistência aos mais necessitados. A 

narrativa de Varazze descreve este santo da seguinte maneira: 

Muitos nobres e plebeus, tanto clérigos quanto leigos, abandonaram o luxo do mundo 
para ligar-se a ele. Esse pai em santidade ensinou-lhes a praticar a perfeição evangélica, 
a abraçar a pobreza e a andar no caminho da santa simplicidade. Ele escreveu uma 
regra evangélica para si e para seus irmãos presentes e futuros, regra confirmada pelo 
papa Inocêncio. Então, começou a difundir com mais fervor do que nunca a semente da 
Palavra de Deus e a percorrer cidades e aldeias, animado por admirável zelo (VARAZZE, 
2003, p. 836). 
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É nesse contexto que nasce a mensagem franciscana, com o leigo 

Francisco Bernardone e sua estrutura. Essa mensagem, voltada para o pobre, 

representava uma grande exemplificação de todo o pensamento que 

acompanhava a maioria das comunidades religiosas desde o século XI. Nesse 

sentido, André Vauchez comenta que 

ele teve, efetivamente, o imenso mérito de operar em sua pessoa a síntese entre as 
aspirações, às vezes contraditórias, dos movimentos religiosos que tinham marcado as 
gerações precedentes, e a mais autêntica tradição cristã. Para ele, uma profunda 
devoção ao Cristo, venerado em sua humilhação e, especialmente, pelos sofrimentos 
que padecera na Cruz, era acompanhada de um sentimento agudo da onipotência e da 
transcendência divinas; do mesmo modo, o seu desejo de viver na pobreza mais total e 
na humildade não excluía uma fidelidade sem falhas à Igreja, enquanto o olhar 
fundamentalmente benevolente que ele dirigia para o homem e o Universo o tornava 
insensível às tentações do dualismo. Poucos homens de Deus associaram, como ele, 
em um grau excepcional, o objetivo apostólico e a experiência ascética, o evangelismo 
integral e o espírito de obediência. E se, em certos aspectos, a sua mensagem se situa 
no prolongamento dos movimentos religiosos do século XII, não se poderia esquecer 
que sua vida foi um desses acontecimentos que, sem ser inexplicáveis, revolucionam, 
entretanto, o curso da história (VAUCHEZ, 1995, p. 129). 

Tal elemento deixa clara a mudança de mentalidade provocada pelo 

desenvolvimento de uma abordagem distinta da santidade, que, a partir do 

século XII, passa a ser voltada para a assistência aos pobres e à retomada dos 

valores representados por Jesus Cristo. De modo geral, André Vauchez 

simboliza uma linha historiográfica que pretende demonstrar, por meio da análise 

de uma possível espiritualidade medieval, o processo de desenvolvimento no 

interior da instituição católica. A partir de então, mapeou informações 

fundamentais para se compreender as novas relações com o divino. 

Essa característica pode ser observada na transformação ocorrida na 

postura da Igreja sob o comando do Papa Inocêncio III (1198-1216), que 

promoveu a valorização das virtudes biográficas dos candidatos aos altares e 

possibilitou a introdução de modelos mais acessíveis aos fiéis. Isso garantiu a 

produção de uma memória voltada à valorização dos modelos próximos àqueles 

representados por Cristo durante seu apostolado. Além disso, sua convivência 

com os apóstolos transformou a busca pela perfeição de Cristo em objetivo para 

a santidade. Nesse sentido a canonização, segundo Anderson Oliveira, tem a 

seguinte evolução: 

Até o final do século XII eram os verificadores locais que recolhiam as informações que 
eram remetidas à Santa Sé. No início do século XIII, através da bula Licet Apostolica 
Sedes (1201), Inocêncio III mudou os critérios de verificação. A partir da bula, a 
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verificação local dos milagres e das testemunhas passou a ser feita por comissários 
diretamente indicados pela Santa Sé. Tal processo culminou, no final do mesmo século, 
com a exclusão do próprio bispo local da montagem inicial do processo (OLIVEIRA, 
2008, p. 94). 

Esse processo de institucionalização dá ao conceito de santidade mais 

um elemento importante a ser observado, representado pelo papel ocupado por 

essa questão no âmbito político das organizações católicas, principalmente as 

ordens religiosas, fazendo com que esses grupos assumissem, gradativamente, 

posição de destaque na elaboração de devoções ligadas às suas respectivas 

ordens. 

Nota-se que a mudança nas necessidades da Igreja em relação às 

tensões políticas ocorridas durante o pontificado de Inocêncio III influenciou 

diretamente a maneira pela qual tanto os fiéis quanto as autoridades 

eclesiásticas se relacionaram com os seus santos, a partir da centralização do 

poder papal para as canonizações. 

Do ponto de vista argumentativo, o período medieval desenvolveu uma 

importante ferramenta para consolidação e difusão dos exemplos ideais de 

cristão. Esse instrumento está representado pela hagiografia. Trata-se de um 

gênero literário biográfico voltado a destacar os aspectos principais da vida de 

um determinado indivíduo que, por alguma razão (ou pela vida ou pela morte), 

serve de exemplo para os demais membros da comunidade. Essas narrativas 

atuam como mantenedores memoriais, não importando ser verídicas ou não, 

trabalhando em última análise como formadoras dos valores da Igreja para as 

próximas gerações: 

Hagiografia, do grego hagios = santo e grafia = escrita, é um gênero literário devocional 
que se consolidou no mundo cristão entre os séculos V e VIII. Embora somente no século 
XI a expressão tenha adquirido a grafia e o sentido que empregamos hoje, ela designa 
genericamente uma variada literatura dedicada aos santos que em outros tempos 
recebeu várias denominações: vidas, atas, martirológios, tratados de milagres, etc. Num 
campo tão vasto, que abarca séculos e séculos, não se pode perder de vista o alerta do 
bolandista Hippolyte Delehaye sobre o uso indiscriminado do termo: rigorosamente, 
hagiografia só pode ser empregada para indicar os escritos inspirados pela devoção aos 
santos e que se propõem a promover o seu desenvolvimento (OLIVEIRA, 2008, p. 234).12 

Nessa perspectiva, o texto hagiográfico pode ser analisado como um 

modo importante na elaboração de uma cronologia adequada para a biografia 

                                            
12 Cf., para maior aprofundamento, OLIVEIRA, Paulo Rogério Melo de. Padre Roque González: 

entre a história e a hagiografia. Revista Brasileira de História das Religiões – ANPUH, ano 
VIII, n. 23, set./dez. 2015. ISSN 1983-2850. DOI: 10.4025/rbhranpuh.v8i23 / , 233-260/. 
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de determinado santo. Assim, esse tipo de literatura fornece todas as etapas 

necessárias para se chegar o mais próximo possível aos valores representados 

diretamente por Jesus Cristo. Nesse sentido, Angelines Garcia Borbolla 

considera que a literatura hagiográfica 

no es comparable a una biografía histórica ya que el personaje escapa a la historia, no 
se sitúa en un movimiento, en una duración, sino que está investido de un valor nuevo, 
el de ser un modelo de vida. Pues la vita de un santo no es únicamente la narración de 
la vida de un personaje santo sino que también debe ser un exemplum para otros. Así 
aunque estos relatos hagiográficos están protagonizados por un objeto histórico, el 
santo, suele aparecer una serie de elementos de marcado carácter irreal, producto de 
una imaginación individual o colectiva, que lo rodean y revisten. De ahí que siguiendo al 
padre H. Delehaye les aplicamos el calificativo de “leyendas” pues se trata de una 
deformación inconsciente de la verdad histórica, que no debe llegar a confundirse con el 
mito o el cuento (BORBOLLA, 2002, p. 85). 

A função ocupada por essas narrativas demonstra claramente que a Igreja 

Católica pretendia desenvolver parâmetros específicos para seu grupo de fiéis, 

fazendo dessas narrativas o meio de propagação de seus valores e, por 

consequência, de sua “verdade”, uma vez que esse gênero textual é formado 

por características que possibilitam ao redator um direcionamento específico, 

principalmente no que diz respeito ao público que deva atingir, culminando no 

efeito esperado numa dada localidade; efeito este que representa a maneira pela 

qual essas populações elaboram uma gradativa memória vinculada, na maioria 

das vezes, às necessidades cotidianas da própria comunidade, fazendo com que 

esse tipo de texto seja mudado de acordo com parâmetros que, ao mesmo 

tempo, são universais e particulares. Recorremos às palavras de Borbolla: 

Finalmente, no podemos olvidar que las vidas de los santos llaman imperativamente a 
una respuesta en el sentimiento y en la acción de fiel. Y que esta finalidad supera a la 
simple lectura de una biografía tal y como la entendemos hoy en día. Así, la vita de un 
santo no es únicamente la narración de la vida de un personaje santo sino que además 
debe ser un exemplum para otros. De ello resulta un rasgo que es el denominador 
común: son biografías ejemplares pues despliegan mediante sus palabras y acciones la 
verdadera santidad. Esta funcionalidad se acentúa aún más a medida que estos relatos 
se vierten a las lenguas vulgares. En estos últimos y a diferencia de los latinos la 
exhortación a la imitación del santo se hace más constante, no sólo en los prólogos o en 
los epílogos, espacios preferentemente dedicados para ello, sino también a lo largo de 
toda la narración. En definitiva estamos ante unas fuentes escritas que no puede ser 
reducida a una exactitud de hechos biográficos o bien de exposición de doctrina sin 
destruir entonces su propia particularidad (BORBOLLA, 2002, p. 92). 

Pode-se perceber, então, que esse texto hagiográfico cumpre uma função 

múltipla: 
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1. Constitui uma narrativa construída a partir das biografias de santos e 

transforma os valores cristãos em um elemento narrativa presente no 

cotidiano das populações locais, transformando, dessa forma, também 

essas biografias nativas mais próximas da realidade social, gerando uma 

“realidade devocional”. 

2. Permite à Igreja mapear um perfil específico de fiel, favorecendo, assim, 

o modelamento institucional adequado para cada região de influência do 

catolicismo, principalmente em território europeu e, posteriormente, nos 

territórios descobertos com as grandes navegações em fins do século XV. 

A observação do desenvolvimento da hagiografia como gênero literário 

permite a delimitação cronológica da função ocupada por esse tipo de texto na 

gradativa difusão dos valores presentes nessas fontes, fundamentais para 

ampliação da tipologia da santidade. Nesse sentido, temos que 

a forma literária da hagiografia teve como precedente as “atas de martírio”, que narram 
os últimos dias de vida dos mártires cristãos perseguidos pelos romanos nos séculos II 
e III. O relato mais antigo que se tem notícia é “o Martírio de são Policarpo” narrado numa 
carta da comunidade de Esmirna à igreja de Filomélio, datada provavelmente de 156. 
Posteriormente o gênero absorveu progressivamente as vitae de santos confessores, 
como a Vita Polycarpi, publicada em 400. O autor, que se passou pelo presbítero Piônio, 
com o “intuito de completar a antiga descrição ‘do martírio’ de Policarpo”, envolveu a 
carta de Esmirna em narrativas lendárias sobre o santo. No século XIII as vidas de santos 
foram popularizadas na Europa cristã por meio de obras de grande difusão popular como 
as de Gonzalo de Berceo e Jacopo de Varazze. A obra do clérigo secular e poeta 
Gonzalo de Berceo, afastando-se dos tratados cultos de teologia, tinha por finalidade 
divulgar as vidas e os exemplos dos santos para o maior número de pessoas. Por isso, 
ao invés do latim, até então o idioma dos relatos hagiográficos, Berceo compôs sua obra 
em castelhano. A obra do teólogo dominicano Jacopo de Varazze se destaca na vasta 
literatura hagiográfica pela extraordinária popularidade e difusão desde a segunda 
metade do século XII (OLIVEIRA, 2015, p. 235).13 

A transformação gradativa do modelo de santidade desenvolve, no interior 

da Igreja, elementos que permitem a visualização e a distinção do tipo de 

mensagem mais eficiente para o contexto em que atua. Nesse sentido, pode-se 

identificar quatro modelos exemplares do século I ao século III, vinculados 

primeiramente com a morte e com o isolamento (séc. V-VIII). Entre os séculos 

IX e X, a santidade assumiu um caráter político, sendo associada diretamente 

aos valores da realeza, por exemplo, a São Luís de França. 

                                            
13 A hagiografia possui algumas características formadoras específicas que combinam 

elementos cronológicos, sobrenaturais e doutrinários. 
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Do século XI ao XIII, a santidade é elaborada a partir das necessidades 

cotidianas da Igreja, que nesse período enfrentava uma instabilidade social 

decorrente do aumento populacional, resultando no aumento da desigualdade 

entre as diferentes camadas populacionais do território europeu. Por essa razão, 

a figura de São Francisco de Assis é um grande exemplo de alteração na 

abordagem da santidade para a Igreja Católica, tornando-se o modelo mais 

conhecido até nossos dias. 

Outro exemplo bem conhecido dessa mudança de mentalidade do século 

XIII em relação a novos santos é representado pela figura de Domingos de 

Gusmão, fundador da Ordem Dominicana. Recorrendo à Legenda Áurea, temos 

a seguinte descrição sobre este indivíduo: 

Está escrito nas Gestas do conde de Montfort que certo dia em que o beato Domingos 
pregava contra os heréticos, listou por escrito às autoridades nas quais baseia sua 
pregação e entregou a folha a um herege para que a discutisse com seus companheiros. 
Naquela noite, quando estavam reunidos em torno de uma fogueira, o herege que 
recebera a folha mostrou-a aos outros, que lhe disseram que a jogasse no fogo. Se ela 
queimasse, sua fé não seria perfídia, e sim verdadeira; se não pudesse queimar, 
aceitariam como verdadeira a fé da Igreja de Roma. A folha foi jogada ao fogo. Ela lá 
ficou por um tempo sem queimar, e logo depois saltou fora dele. Todos ficaram 
estupefatos, porém um deles, mais teimoso, disse: “Vamos jogá-la outra vez para 
comprovar o fato e estabelecer completamente a verdade”. Mais uma vez a folha foi 
lançada e mais uma vez saltou intacta. Aquele homem insistiu: “Vamos jogá-la uma 
terceira vez para conhecermos o resultado sem dúvida alguma”. A folha foi jogada uma 
terceira vez e de novo pulou ilesa, sem se queimar. Os hereges ainda uma vez 
persistiram em sua rigorosíssima insensibilidade e juraram não divulgar o que ali se 
passara. Porém, um cavaleiro que lá estava e que era ligado à nossa fé, contou depois 
este milagre (VARAZZE, 2003, p. 615). 

Como é possível observar nesta narrativa biográfica de São Domingos, 

trata-se de um período no qual a Igreja Católica buscava maneiras práticas de 

combater os males que atingiam a sociedade europeia do período. Essa 

atuação, no caso de São Domingo, estava dirigida a um aspecto mais doutrinal 

(combate às heresias e defesa da fé) do que de São Francisco de Assis; porém, 

ambos são exemplos de santos, frutos de um contexto em que a Igreja Católica 

procurava fortalecer os modelos de santidade voltados para o mundo e seus 

problemas. 

O trabalho de Justo González, A Era dos Mártires, serve de ponto de 

partida para a visualização dos pontos fundamentais encontrados nos primórdios 

do cristianismo e do desenvolvimento das primeiras diretrizes teológicas, 

atreladas diretamente com o martírio. 
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Sua linha de investigação favorece a montagem de uma cronologia dos 

primeiros quatro séculos da Igreja Católica, período que influencia em grandes 

proporções as relações entre a santidade e o desenvolvimento institucional da 

Igreja Católica como religião. 

Notamos que os historiadores referidos até então procuraram 

estabelecer, cada um dentro de seu parâmetro de análise e enfoque, uma linha 

condutora de abordagens para o desenvolvimento da santidade, o que permite 

a elaboração do seu mapeamento preliminar e de suas implicações no âmbito 

católico. Enquanto André Vauchez analisa este conceito na espiritualidade da 

Idade Média e discute a formação e o desenvolvimento de uma espiritualidade 

medieval, estes dois elementos percorrem toda a descrição feita por Valchez em 

torno do aparecimento de modelos espirituais específicos que tiveram grande 

difusão e permanência nas relações dos homens do período, no que tange aos 

valores espirituais destes. 

No nosso entendimento, essas duas pesquisas se desenvolvem de 

maneira distinta à questão da santidade. Ambos voltam sua atenção para a 

influência da religião e do culto aos santos na formação de modelos de 

comportamento. Sendo assim, os dois historiadores contribuem decisivamente 

para a elaboração do objeto desta tese. 

Além dos aspectos sociais presentes na elaboração dos valores de 

santidade, temos também o desenvolvimento paulatino de aperfeiçoamentos 

institucionais de controle e racionalização das devoções católicas – questão que 

será tratada com maior detalhamento nos próximos pontos do presente capítulo. 

Primeiramente será abordada a influência que a evolução do direito 

canônico tem na Igreja Católica e no culto dos santos, além de suas implicações 

para nosso objeto de estudo. Antes de encerrarmos o primeiro capítulo, 

trataremos de abordar minuciosamente a forma pela qual a lei da Igreja, por meio 

do Direito Canônico, estrutura e normatiza o processo de canonização e 

elaboração do culto dos fiéis que são elevados à condição de santidade. 

Ainda observando esse contexto, um importante exemplo dessa dinâmica 

se encontra no esplendoroso sucesso encontrado pela Legenda Áurea, que, 

durante séculos, foi a obra de referência para os cristãos não clérigos na 

construção das tradições ligadas aos santos medievais. Em sua introdução à 

obra, Hilário Franco Júnior nos diz que, 
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no caso da Legenda Áurea, em que podemos perceber a presença da cultura 
intermediária? Inicialmente, na tendência daquele texto de universalizar o conteúdo de 
suas narrativas. O enquadramento geográfico das vidas dos santos, por exemplo, é 
praticamente sempre o mesmo, apesar de serem indicados diversos nomes de cidades 
e regiões. O perfil dos santos também é quase sempre o mesmo, independentemente 
de sexo, condição social, local de procedência. Para Jacopo de Varazze, as fronteiras 
definidas pela hagiografia tradicional entre fiéis comuns e santos não parecem ter sido 
afetadas pelas novas concepções espirituais do século XIII (FRANCO JÚNIOR, 2003, p. 
14.15). 

1.3 Considerações sobre a evolução da lei canônica e suas implicações 
para a santidade: o “uso” do milagre 

A evolução do direito canônico atua diretamente na forma pela qual a 

Igreja Católica estrutura o modelo aceito para o culto desses santos. Nesse 

sentido, daqui até o final deste tópico buscaremos refletir sobre o gradativo 

aperfeiçoamento de um processo de certificação para santidade por meio de 

métodos específicos com o auxílio de diversos procedimentos que unem 

aspectos científicos e teológicos, visando diminuir a possibilidade de 

questionamento por parte dos fiéis em relação ao modelo defendido pela Igreja 

como ideal de cristão. 

Paralelamente a essa evolução, também se modifica a concepção do 

Extraordinário e, por consequência, aquilo que era visto como milagre. A 

santidade está diretamente relacionada ao conceito que se torna o meio de 

comprovação inquestionável da eficácia de um determinado indivíduo na 

intermediação entre o homem e a providência divina. Com o objetivo de utilizar 

uma definição voltada à teologia, buscamos o apoio do novo Dicionário de 

Teologia: 

MILAGRE. A palavra “milagre” procede do latim miraculum, significando “maravilha”. 
Sugere uma interferência sobrenatural na natureza ou no curso dos acontecimentos. Na 
história da Igreja, os milagres têm sido vistos não somente como expressões 
extraordinárias da graça de Deus, mas também como atestado divino da pessoa ou do 
ensino de quem realiza o milagre (FERGUSON; WRIGHT; PACKER, 2009, p. 673). 

Fica claro que o milagre, além do maravilhoso, também possui um caráter 

didático para a Igreja, atuando de maneira fundamental nas diferentes visões 

que foram desenvolvidas em torno do caráter de santidade. É possível detectar 

também uma correlação entre o conceito de milagre e seu desenvolvimento nas 

leis canônicas, com o aprimoramento gradativo dos valores representados pela 

santidade; correlação essa que será explorada no decorrer desta sessão. 
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Para atingir esse objetivo, utilizaremos trabalhos direcionados para essa 

questão, dentre os quais se encontra o de Hugo Ricardo Soares. Em sua 

dissertação de mestrado, por meio da análise da elaboração da santidade de 

Padre Rodolfo, o autor desenvolve em um de seus capítulos, de maneira muito 

interessante, a evolução e o aperfeiçoamento do “fazer um santo”. Soares reflete 

que 

até o século V não podemos falar de processos canônicos propriamente ditos. A prática 
da eleição de quem deveria ou não ser cultuado como santo ainda estava em estado 
embrionário. Existia sim uma preocupação em verificar se realmente havia ocorrido o 
martírio e se este havia sido em defesa da fé cristã, mas tudo isso feito de forma simples 
e direta (SOARES, 2015, p. 134). 

Nesse contexto, inicia-se a busca pelos primeiros modelos católicos de 

santidade que tiveram por consequência a tentativa de resgate das memórias de 

martírios ligados àquelas “personalidades” dos primeiros tempos do cristianismo. 

Ainda sobre o martírio, Soares descreve que 

procedia-se, portanto, da seguinte forma: liam-se os documentos ou relatos sobre a vida 
e o martírio do candidato em questão para, depois, fazer o exame judicial deles, visando 
saber se realmente a morte do candidato fora motivada pelo seu amor por Cristo e pela 
defesa da fé. O lado do algoz ou do torturador também era analisado, pois a outra 
condição para haver o martírio era que esta pessoa tivesse feito o que fez por ódio ao 
Cristianismo (SOARES, 2015, p. 134). 

Em seguida, o autor descreve a mudança no paradigma de santidade 

ocorrido posteriormente ao século X. Tal ideia vai ao encontro dos trabalhos de 

Justo González e André Vauchez, citados no tópico anterior. Soares tenta 

estabelecer uma linha cronológica para a evolução do direito canônico14 e seus 

procedimentos. Ao desenvolver tal mudança de paradigma, ele reflete sobre a 

necessidade de a Igreja procurar santos montados sobre uma vida de virtudes e 

trabalho pastoral. Sobre esse aspecto o autor analisa que: 

Ao longo dos quinhentos anos compreendidos entre os séculos V e X, a tipologia da 
santidade sofreu mais uma metamorfose. Se um outro tipo de confessor. Estes eram 
pessoas que de alguma forma se distinguiram dos outros cristãos por suas obras 
apostólicas, escritos teológicos e virtudes heroicas em defesa da fé e não 

                                            
14 “O Corpus Iuris Canonici, principal legislação do direito canônico, permaneceu em vigor até 

1917, tendo sido composto de cinco partes, redigidas dos séculos XII ao XV: Decreto de 
Graciano, Decretais de Gregório IX, Livro Sexto, as Clementinae, Extravagantes de João XXII, 
Extravagantes” (cf. MADEIRA, Lígia Mori. História do Direito Medieval: heranças jurídico-
políticas para a construção da modernidade. Justiça & História, Porto Alegre, vol. 8, n. 15-16, 
p. 8, 2008). 
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necessariamente por terem padecido em defesa dos ensinamentos de Cristo ou da Igreja 
(SOARES, 2015, p. 135). 

Durante esses cinco séculos, a santidade estava associada aqueles 

indivíduos atrelados às associações comunitárias e mosteiros que, durante todo 

esse período da Idade Média, tornaram-se o modelo ideal de existência. Nesse 

contexto André Vauchez analisa: 

Na Idade Média, ainda mais do que em outros períodos, o desejo de levar uma vida 
espiritual intensa era indissociável da adoção de uma forma de vida religiosa, geralmente 
definida por uma regra que tinha um valor santificante por si mesma. Isso não exclui a 
procura de um contato mais imediato e mais íntimo com Deus. Seria necessário falarmos 
aqui da oração. Digamos claramente que, sem falar da prece litúrgica dos monges, a 
oração é mal conhecida. As sanções de gesta se conservaram em alguns belos textos 
de orações, mas trata-se de elaborações literárias ou da expressão usual de uma 
piedade pessoal? Sem dúvida, todos sabiam o Pater e a primeira parte da Ave-Maria. 
Os salmos parecem ter sido preferidos pelos clérigos e pelos leigos cultos que, muito 
cedo, os traduziram em língua vulgar. Entretanto, não sabemos com que frequência e 
em que espírito eram recitados (VAUCHEZ, 1995, p. 160) 

Em paralelo a essas transformações ocorrem as tentativas de 

diferenciação dos tipos de santidade que se apresentavam naquele período, que 

abrange os séculos VI ao XII. Esse período caracterizou-se por uma santidade 

menos contemplativa e mais ativa, por meio de um aspecto que já tratamos 

anteriormente: a valorização das virtudes e das obras do candidato – que é a 

evolução do direito canônico, o qual a utiliza como ponto importante para elevar 

um cristão aos altares. Esse instrumento é representado pela hagiografia, e 

sobre esse aspecto Soares utiliza as palavras de Romualdo Rodrigo para 

estabelecer a conexão entre a mudança de postura da Igreja, do ponto de vista 

legal, e o surgimento de novas modalidades de santidade: 

A partir do século VI, a Igreja passou a distinguir as formas de se reconhecer e consagrar 
como santo um confessor15 da maneira como se fazia com os mártires. A justificativa 
para isso era de que como se tratava de tipos de santidade diferentes, a forma de 
reconhecê-las também o deveria ser (RODRIGO, 1988, apud SOARES, 2015, p. 135). 

À medida que ocorriam a transformações sociais nas populações 

europeias, a Igreja procurava desenvolver, ao mesmo tempo, novas maneiras 

referenciais para a santidade, fazendo com que os valores representados por ela 

fossem acompanhando as negociações ocorridas em cada localidade, de acordo 

                                            
15 Entendemos que a palavra confessor é aqui empregada para designar uma das principais 

características presentes no mártir, ou seja, a atitude de confessar sua fé e, por essa razão, 
perder a vida.  
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com os interesses do bispado local. Essa característica perdurou até a realização 

do Concílio ecumênico de Trento, tema fundamental para a compreensão do 

aumento do rigor para as canonizações. 

O Concílio de Trento,16 convocado durante o pontificado de Paulo II entre 

os anos de 1545 e 1564, teve por motivação dar uma resposta à nova 

configuração religiosa presente na Europa após a reforma protestante 

encabeçada por Martinho Lutero na Alemanha, em 1517. O Concílio teve como 

fundamento uma reforma geral da estrutura clerical da Igreja Católica e a revisão 

de outros aspectos que compunham a instituição daquela época. 

O Concílio de Trento se desenvolve nesse contexto de necessidade de a 

Igreja Católica responder às proposições de Martinho Lutero com relação a sua 

interpretação das Escrituras bíblicas e, principalmente, à nova abordagem 

trazida por ele para o desenvolvimento da relação entre o fiel e Deus. 

Para entendermos melhor esse processo de reforma e qual o seu alcance, 

utilizo aqui o trabalho de August Franzen, La historia de la Iglesia, no qual o autor 

descreve o ambiente religioso da pré-reforma da seguinte maneira: 

Había abusos en todas partes. Estaban los excesos en la vida religiosa, que se 
expresaban en un culto a los santos y a las reliquias a menudo malsano, en una 
incontrolable manía de peregrinaciones y en múltiples formas devocionales periféricas. 
Credulidad, búsqueda desmedida de lo milagroso, superstición, miedo al infierno y al 
diablo, y una creencia enfermiza en la existencia de las brujas oprimían gravemente la 
piedad de la época. Existían también abusos en la administración eclesiástica, que se 
había anquilosado en múltiples formalidades, hasta tal punto que su existencia parecía 
justificarse sólo por la recaudación materialista de tributos e impuestos. Abusos de la 
excomunión con fines temporales, tráficos simoniacos ilc prebendas y nepotismo no eran 
habituales sólo en Roma, sino un bien en las administraciones episcopales y 
archidiáconos de la diócesis. Había sobre todo graves abusos y defectos morales del” I 
ero y de los laicos. Han llegado hasta nosotros numerosos lameni. Se sobre la vida 
inmoral de sacerdotes, monjes y monjas, y lo peor que la corrupción había infectado 
órdenes, comunidades y omento senteros (FRANZEN, 2009, p. 248-449). 

De modo geral, é importante visualizar que tanto a Reforma Protestante 

quanto a Reforma Católica estão inseridas em um conjunto de transformações 

sociais e políticas que fizeram grandes movimentações nas estruturas das 

relações cotidianas com a religião. 

Essa inovação se refere, basicamente, à perda de poder eclesiástico com 

relação ao intermédio das necessidades humanas e a graça divina. Este 

                                            
16 O Concílio de Trento pode ser dividido em três períodos distintos: o primeiro de 1545 a 1548; 

o segundo de 1552 a 1553, e o terceiro de 1562 a 1563, sendo encerrado pelo Papa Pio IV. 
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elemento provocou uma transformação na abordagem da santidade, o que 

proporcionou a busca de reafirmação do culto dos santos (PROSPERI, 2001, p. 

51-72). 

Entre tantas reformas, a santidade também esteve presente nas 

discussões conciliares, fazendo com que a mudança de postura institucional da 

Igreja Católica ficasse evidente (sessão e número XXV da ata17 conciliar de 3 e 

4 de dezembro de 1563). O documento discorre sobre o culto das relíquias e dos 

santos da seguinte maneira: 

A Invocação e Veneração às Relíquias dos Santos e das Sagradas Imagens 

Ordena o Santo Concílio que instruam com exatidão aos fiéis, antes de todas as coisas, 
sobre a intercessão e invocação dos santos, honra das relíquias e uso legítimo das 
imagens, segundo o costume da Igreja Católica e Apostólica, recebida desde os tempos 
primitivos da religião cristã, e segundo o consentimento dos santos Padres e os decretos 
dos sagrados concílios, ensinando-lhes que os santos que reinam juntamente com 
Cristo, rogam a Deus pelas pessoas, e que é útil e bom invocá-los humildemente, e 
recorrer às suas orações, intercessão e auxílio para alcançar de Deus os benefícios por 
Jesus Cristo seu Filho e nosso Senhor, que é nosso Único Redentor e Salvador, e que 
agem de modo ímpio os que negam que os santos, que gozam nos céus de grande 
felicidade, devam ser invocados, ou aqueles que afirmam que os santos não rogam pelas 
pessoas, ou que é idolatria invocá-los para que roguem por nós, mesmo que seja a cada 
um em particular, ou que repugna a palavra de Deus e se opõe à honra de Jesus Cristo, 
Único Mediador entre Deus e as pessoas, ou que é necessário suplicar verbal ou 
mentalmente aos que reinam no céu. Os fiéis devem também ser instruídos para que 
venerem os santos corpos dos santos mártires e de outros que vivem em Cristo, que 
foram membros vivos do próprio Cristo, e templos do Espírito Santo, por quem haverão 
de ressuscitar para a vida eterna para serem glorificados, e pelos quais são concedidos 
por Deus muitos benefícios às pessoas, de modo que devem ser condenados, como 
antigamente se condenou, e agora também os condena a Igreja, aos que afirmam que 
não se deve honrar nem venerar as relíquias dos santos, ou que é vã a veneração que 
estas relíquias e outros monumentos sagrados recebem dos fiéis, e que são inúteis as 
frequentes visitas às capelas dedicadas aos santos com a finalidade de alcançar seu 
socorro. Além disso, declara este santo concílio que as imagens devem existir, 
principalmente nos templos, principalmente as imagens de Cristo, da Virgem Mãe de 
Deus, e de todos os outros santos, e que a essas imagens deve ser dada a 
correspondente honra e veneração, não porque se creia que nelas existe divindade ou 
virtude alguma pela qual mereçam o culto, ou que se lhes deva pedir alguma coisa, ou 
que se tenha de colocar a confiança nas imagens, como faziam antigamente os gentios, 
que colocavam suas esperanças nos ídolos, mas sim porque a honra que se dá às 
imagens se refere aos originais representados nelas, de modo que adoremos 
unicamente a Cristo por meio das imagens que beijamos e em cuja presença nos 
descobrimos, ajoelhamos e veneramos aos santos, cuja semelhança é espelhada 
nessas imagens. Tudo isto está estabelecido nos decretos dos concílios, principalmente 
no segundo de Niceia, contra os impugnadores das imagens. Ensinem com muito 
esmero os Bispos que, por meio das histórias de nossa redenção, expressas em pinturas 
e outras cópias, o povo é instruído e sua fé é confirmada e recapitulada continuamente. 
Além disso, se consegue muitos frutos de todas as sagradas imagens, não apenas por 
recordarem ao povo os benefícios e dons que Cristo lhes concedeu, mas também porque 
se expõe aos olhos dos fiéis os salutares exemplos dos santos milagres que Deus lhes 

                                            
17 Ata conciliar número XXV, dos dias 3 e 4 de dezembro de 1563. Disponível em: 

<http://agnusdei.50webs.com/trento30.htm>. Acesso em: 29 jan. 2017. 
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concedeu, com a finalidade que deem graças a Deus por eles, e regulem sua vida e 
costumes aos exemplos dos mesmos santos, assim como para que se animem a adorar 
e amar a Deus, e praticar a piedade. Se alguém ensinar ou sentir ao contrário a estes 
decretos, seja excomungado. Mas se houverem introduzido alguns abusos nestas 
santas e salutares práticas, deseja ardentemente este Santo Concílio que sejam 
completamente exterminadas, de modo que não se coloquem quaisquer imagens de 
falsos dogmas, nem que causem motivo a rudes e perigosos erros. E se acontecer que 
sejam expressas e figurem em alguma ocasião histórias e narrações da sagrada 
Escritura, por serem estas convenientes à instrução da plebe ignorante, ensine-se ao 
povo que isto não é copiar a divindade como se fosse possível que fosse vista com olhos 
corporais, ou que a divindade pudesse ser expressa com cores ou figuras. Seja 
desterrada completamente toda a superstição na invocação dos santos, na veneração 
das sagradas imagens e relíquias, afugente-se toda a ganância sórdida, evite-se também 
toda desonestidade, de modo que não se pintem nem adornem as imagens com 
formosura escandalosa nem abusem as pessoas das festas dos santos, nem da visita 
às relíquias para conseguir propinas ou embriagar-se, como se o luxo e a libidinagem 
fosse o culto com que se devesse celebrar os dias de festa em honra dos santos. 
Finalmente, ponham os Bispos tanto cuidado e esmero neste ponto que nada fique 
desordenado ou posto fora de seu lugar, ou de modo tumultuoso, nada profano, nada 
desonesto, pois é muito própria da casa de Deus a santidade. E para que se cumpram 
com maior exatidão estas determinações, estabelece o Santo Concílio que a ninguém 
seja lícito pôr ou permitir que se ponha qualquer imagem nua e nova em lugar algum, 
nem mesmo igreja que seja de qualquer modo isenta de modo a não possuir aprovação 
do Bispo. Também não será permitido novos milagres, nem adotar novas relíquias, sem 
que tenham o reconhecimento e aprovação do Bispo. E este, logo que se certifique de 
qualquer motivo deste tipo pertencente a elas, consulte alguns teólogos e outras pessoas 
piedosas, e faça o que julgar conveniente à verdade e piedade. Em caso de ser 
necessária a eliminação de algum abuso que seja duvidoso ou de difícil resolução, ou 
realmente ocorra alguma grave dificuldade sobre estas matérias, aguarde o Bispo, antes 
de resolver a controvérsia, a sentença do Metropolitano e dos Bispos coprovinciais no 
concílio provincial, de modo que não se decrete qualquer coisa nova ou não usada na 
Igreja até o presente, sem consultar antes o Pontífice Romano (Concílio ecumênico de 
Trento, 1563, sessão número XXV). 

Analisar as recomendações contidas nesse documento auxilia na 

compreensão das preocupações presentes na Igreja Católica nessa época. 

Primeiramente, o texto documental reafirma a veneração das imagens como um 

elemento presente desde os primeiros tempos da instituição. O segundo 

movimento delimita a função ocupada pela veneração das imagens como 

intercessoras da ação de Deus e, portanto, não portadoras de divindade. Ao 

mesmo tempo, procura deixar clara a fundamentação teológica para tal culto, 

destacando o elemento pedagógico ao relembrar as determinações do II Concílio 

de Niceia sobre a validade das venerações. 

Institucionalmente, o documento faz um alerta importante com relação à 

postura a ser adotada pelos bispos no reconhecimento de novas imagens e 

relíquias, deixando clara a necessidade de se evitarem os abusos que vinham 

sendo praticados. Assim, as novas canonizações, reconhecimento de milagres, 

passariam para as mãos do sumo pontífice após a consulta a teólogos 
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especialistas. Esse movimento caracteriza a centralização do controle da 

questão da santidade nas mãos da autoridade papal. 

Observando as preocupações da Igreja Católica nesse período, é 

possível construir uma análise baseada em três pontos fundamentais: o primeiro 

se caracteriza pela reafirmação da tradição construída e aceita na Igreja com 

relação aos santos; o segundo é dirigido, principalmente, ao alcance e à 

delimitação dessa veneração, deixando claro que os santos são intercessores 

da ação divina para os fiéis; e o último e terceiro ponto é a condenação dos 

adversários das imagens e o papel desempenhado por elas na instrução das 

populações ignorantes. Por essa razão, a questão da santidade e da veneração 

dos santos no Concílio de Trento pode ser considerada uma reafirmação do II 

Concílio de Niceia ocorrido em 781. 

Em linhas gerais, o Concílio de Trento procurou organizar e reafirmar o 

papel exercido pelo culto dos santos na tradição católica. Isto, porém, foi feito de 

forma a não construir algo totalmente novo, mas readequar a tradição já 

existente e reconhecida com a nova circunstância vivenciada após a Reforma 

Protestante. 

Com as questões trazidas pela Reforma, a Igreja Católica viu a 

necessidade de estabelecer melhores critérios para a verificação de um futuro 

santo, e o primeiro elemento a sofrer uma sensível transformação em seu 

conteúdo foram as biografias construídas para os processos de santificação, que 

passaram a contar com características menos lendárias e mais históricas. Isso 

permitiu à Igreja a escolha de candidatos que realmente tivessem suas 

representações concretas comprovadas. 

Essa necessidade de aperfeiçoamento no reconhecimento da santidade 

confere a essas narrativas uma função comprobatória, muito embora elas com 

frequência fizessem lembrar histórias fantásticas. Então, tais narrativas 

passaram a ser interpretadas pelas autoridades eclesiásticas da época, e, de 

certa forma, essa atividade ainda permanece presente nos processos de 

canonização atuais, como comprovação histórica desses indivíduos. Soares 

observa que essas biografias eram chamadas de Vitae e tendiam a ser relatórios 

contendo estereótipos compostos de fatos lendários, feitos miraculosos e demais 

exageros hagiográficos. Após o Vitae ser aprovado pelo bispo da região ou pelo 
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sínodo, o corpo poderia ser exumado e levado para algum templo previamente 

designado para isso. 

Os escritos biográficos sobre santos passaram por mudanças em sua estrutura desde 
que começaram a existir enquanto tal. Hoje em dia, as biografias de santos possuem um 
comprometimento maior com os fatos históricos. Falando sob um ponto de vista não 
religioso, podemos dizer que ainda existem os exageros, mas há uma grande 
preocupação em tornar o santo cada vez mais próximo dos devotos, provando assim 
que a santidade pode e deve ser almejada por todos os cristãos (SOARES, 2015, p. 
135). 

Observando as palavras de Soares, notamos que essa evolução percorre 

não só aspectos diretamente devocionais, como também os elementos políticos 

presentes nas relações de poder e as diferentes camadas de autoridades 

eclesiásticas. Seguimos esse pensamento com o intuito de demonstrar que tal 

processo de construção da santidade é elaborado de acordo com interesses dos 

grupos sociais dispostos a elevar determinados indivíduos à condição de santos, 

para se sentirem representados por eles na universalidade católica. 

O processo histórico que pretendemos observar se refere ao aspecto 

discursivo ligado à construção da santidade, visando mapear a elaboração do 

discurso como elemento de convencimento e promover, desse modo, alguns 

valores específicos ligados à santificação, representados por ela ao término do 

processo de canonização. 

Retomando o ponto central deste tópico, “a evolução do direito canônico 

e suas implicações para a santidade”, Vera Irene Jurkevics oferece elementos 

para discutirmos as características do culto aos santos e como a evolução no 

direito canônico influenciou diretamente a relação da sociedade brasileira com a 

autoridade romana, além de interpretar os valores espirituais de cada época. 

Jurkevics reflete: 

Mas, por outro lado, o nome de muitos deles foi retirado do calendário oficial como parte 
de uma reforma nos processos, principalmente a partir de 1588, quando passou a 
funcionar a Congregação dos Ritos, a quem coube, então, a responsabilidade de 
preparar as canonizações papais e a autenticação das relíquias. Somente com Urbano 
VIII (1623-1644) essa tarefa foi regulamentada inteiramente, através de uma série de 
decretos, sendo que o principal só legitimava aqueles que tivessem sido canonizados 
por uma declaração papal solene ou, como exceção, para os casos cujos cultos 
remontassem “desde os tempos primitivos” (JURKEVICS, 2004, p. 129). 
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Nota-se que a congregação dos ritos,18 criada em 1588, adquire uma 

função comprobatória com relação a tradições devocionais existentes no 

universo católico até o século XVI. Do ponto de vista prático, esta congregação 

atua como uma espécie de agência reguladora dos processos de canonização, 

permitindo ao Papa maior atuação na seleção dos candidatos à santidade. 

Nessa direção, o século XVII ocupou o importante marco com relação à 

evolução e ao aperfeiçoamento das leis para a canonização durante o 

pontificado do Papa Urbano VIII (1623-1644). Produziram-se importantes 

mudanças na condução dos processos de Santificação nos anos de 1625 e 

1636, quando se promulgaram dois decretos. O primeiro proibia o culto público 

de pessoas consideradas santas sem o devido reconhecimento da autoridade 

papal, já o segundo tirava das mãos dos bispos a prerrogativa de 

reconhecimento local como único requisito para a santidade, centralizando, 

assim, esta questão nas mãos do pontífice romano. 

Levando em consideração as novas condições provenientes do maior 

rigor estabelecido, diferentes instâncias sociais passaram a participar da 

construção e do fortalecimento da Igreja Católica com relação ao público que 

visava atingir. Isto acarretou a necessidade de um movimento no círculo 

circunscrito ao candidato, fazendo dele uma representatividade coletiva perante 

a instituição que precisava ser convencida da sua relevância como postulante a 

santo da Igreja Católica; por exemplo, santos de ordens religiosas. 

Nesse contexto de transformações, a canonização passa a ser uma 

questão dirigida a decisões políticas ligadas a fundamentos teológicos regidos 

por movimentos internos da instituição. Estes podiam ser influenciados por 

diferentes posições discursivas, nas quais a Igreja procurava resgatar, através 

de seus fundadores, os valores representados pelo serviço pastoral que esses 

grupos religiosos acrescentavam nas relações das sociedades medievais, a 

partir de uma nova abordagem espiritual apegada ao serviço adaptado ao 

cotidiano, como educação, assistência a enfermos, até a santidade constituída 

                                            
18 Primeira instituição voltada para regulamentação das questões doutrinária e teológica da 

Igreja Católica, tendo como atribuição o controle dos processos de canonização, sendo 
substituída em 1983 pela Congregação para Causa dos Santos. Para maior aprofundamento, 
cf. FRANZEN, August. Historia de la Iglesia. Tradução: María del Carmen Blanco Moreno y 
Ramón Alfonso Diez Aragón. Santander: Editorial Sal e Terra, 2009. p. 312-340. 
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e elaborada por meio de seus membros fundadores (VAUCHEZ, 1994, p. 160-

171). 

O racionalismo presente nos séculos XVII e XVIII fez com que surgisse, 

para o catolicismo, a necessidade institucional de buscar a comprovação 

científica para a santidade. Com isso, a intercessão dos santos por meio de 

milagres ganha elemento científico principalmente para as curas, promovendo 

assim uma nova visão sobre a intervenção divina através da relação com o santo 

devoto. 

A partir do século XIX, o desenvolvimento dos métodos científicos fez com 

que a Igreja Católica abrisse espaço para um diálogo mais próximo com a ciência 

e utilizasse sua linguagem para afirmar a eficácia dos milagres. Dessa forma, “o 

uso dos milagres” foi instituído e ampliado até nossos dias. 

É importante lembrar que o gradativo processo de aproximação da Igreja 

Católica com a ciência é produto de um longo movimento histórico que se inicia 

juntamente com o movimento humanista do século XV, gerando, por parte das 

autoridades eclesiásticas, uma lenta e contínua introdução de elementos 

voltados à nova interpretação da relação entre a sagrada Escritura e as 

atividades humanas. Sobre o assunto temos: 

O catolicismo admite a possibilidade de milagres e reconhece o papel do sobrenatural, 
mas a própria ideia de milagre já sugere que se trataria de algo incomum; aliás, só faz 
sentido falar em milagre em contraste com o pano de fundo de um mundo naturalmente 
ordenado. Mais ainda, a linha principal do pensamento cristão nunca retratou Deus como 
fundamentalmente arbitrário; pelo contrário, sempre aceitou que a natureza opera de 
acordo com padrões fixos e inteligíveis (WOODS JR., 2008, p. 69-70). 

O refinamento do procedimento jurídico em torno da canonização teve 

como um dos marcos mais importantes a criação da comissão para os ritos da 

Igreja, que, posteriormente, seria substituída pela congregação da causa dos 

santos. Sobre este aspecto, Jurkevics descreve que, 

em consequência, dali em diante, os novos candidatos a santos teriam que ser 
submetidos a um longo e minucioso processo jurídico. Todos aqueles que fossem objeto 
de veneração pública, sem autorização da Congregação dos Ritos, estariam 
desqualificados para concorrer ao título de santo universal, restando-lhes a possibilidade 
de serem cultuados localmente (JURKEVICS, 2004, p. 129). 

Após esse processo contínuo de mudanças, a Igreja Católica encontrou 

uma relativa estabilidade das leis canônicas. Houve também uma mudança de 

mentalidade muito significativa com o desenvolvimento e o reconhecimento de 
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teorias como, por exemplo, o darwinismo, que iriam impactar, de maneira 

importante, a postura das autoridades eclesiásticas em relação à nova função 

que a religião ocupava perante o novo desenho mundial, no que diz respeito à 

questão da promoção de cristãos à condição de santo durante os séculos XVIII 

e XIX. 

A sociedade europeia passa por uma redescoberta do valor da ciência, 

fazendo com que, através do desenvolvimento técnico, ocorresse o 

aprimoramento das relações do homem com o mundo. 

Essa mudança de mentalidade com relação à ciência provocou uma 

alteração na importância que a Igreja Católica dava ao conhecimento científico 

e o papel desempenhado por ele no cotidiano da sociedade de fiéis. A 

canonização, portanto, passou a observar critérios que, a partir de 1917,19 tinham 

características de cunho mais científico. Podemos observar, por exemplo, a 

criação de instituições com obrigação de investigar e verificar a historicidade de 

uma tradição devocional para conceder a veracidade apropriada. A comissão 

histórica foi incumbida de efetuar uma pesquisa sistemática com abordagem 

histórico-crítica de documentos ligados ao futuro candidato ao altar. Sobre esta 

comissão temos: 

Em 1917, as normas formais para a criação de santos foram incorporadas ao Código de 
Direito Canônico da Igreja, com uma certa reputação de precisão judiciária na descoberta 
e verificação de “santos autênticos”. Naquela época, assim como agora, o longo 
processo implicava uma variedade de providências, perícias e participantes: promoção 
da causa, levantamento de fundos, publicidade por parte daqueles que acreditam na 
santidade do suposto santo, tribunais de investigação por parte dos bispos locais ou não, 
medidas administrativas para os funcionários da Congregação, estudos e análises dos 
peritos chamados a opinar, debates no tribunal entre o Promotor da Fé ou Advogado do 
Diabo e o advogado da causa, além de sentenças declaratórias dos cardeais 
conselheiros da Congregação. Mas vale lembrar que, mesmo após ter percorrido essa 
longa trajetória, o aspirante a santo dependia inteiramente, como até hoje depende, do 
parecer papal, pois somente ele era, e continua sendo, instituído de poderes para 
declarar um candidato digno de beatificação ou canonização (JURKEVICS, 2004, p. 
130). 

Fica também evidente, à medida que o processo de evolução da 

legislação se desenvolve, o aumento das etapas necessárias para que um 

aspirante a santo consiga avançar até a última instância de reconhecimento, que 

                                            
19 O código de Direito Canônico de 1917 estabelece, dos cânones 1.999 a 2.143, todas as 

diretrizes para as canonizações e também para as beatificações. Essas diretrizes abrangem 
todas as etapas necessárias para a formulação de um processo de canonização, introduzindo 
elementos médicos para comprovação de milagres (Código de Direito Canônico, 5ª edição. 
Salamanca: Pontifícia Universidade Católica de Salamanca, 1954, p. 740-770). 
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é representada pela canonização. Este fato abre a possibilidade de uma análise 

que considere os elementos que, no nosso modo de entender, fazem com que 

certo santo seja escolhido pela Igreja em detrimento de outro, ou seja, tudo irá 

depender das variáveis20 e das relações que os agentes envolvidos na 

canonização consigam estabelecer com as personalidades influentes do clero 

(SOUZA, 2009). 

Um paralelo possível com relação à evolução dos procedimentos 

canônicos está nas novas circunstâncias trazidas pela transformação na 

dinâmica entre a Igreja Católica e os estados nacionais, fazendo com que as 

políticas para a santidade sejam influenciadas pela forma que se conduzem as 

aproximações e os distanciamentos com a diplomacia do Vaticano. Esses 

movimentos políticos direcionam as canonizações, que muitas vezes se 

constituem numa importante ferramenta para aumento de visibilidade e prestígio 

junto às autoridades eclesiásticas romanas. 

Esse prestígio se verifica, por exemplo, na vinda de um representante da 

Santa Sé para oficializar a visita de um papa; ocasião importante para que as 

políticas em favor de um candidato a santo sejam articuladas em uma 

determinada localidade, e esta seja vista como possível local para o 

florescimento e o fortalecimento de uma futura devoção. 

Estes aspectos podem ser observados a partir de uma análise dirigida a 

refletir sobre o movimento que começou a ocorrer em meados do século XIX: a 

secularização,21 que possibilitará a compreensão da dinâmica entre as relações 

de poder e o desenvolvimento das características e da profundidade da 

aceitação de determinada devoção. 

                                            
20 As variáveis que compõem a elaboração de um processo de canonização abrangem desde 

aspectos financeiros até uma forte mobilização do bispo do local de nascimento do candidato; 
no caso de Frei Galvão, o apoio de Dom Paulo Evaristo Arns. Para maior aprofundamento, 
confira a biografia documentada de Antônio de Sant’Anna Galvão França (CADORIN, CÉLIA 
B. Frei Antônio de Sant’Anna Galvão. São Paulo: Loyola, 1996). 

21 Termo que designa a mudança de status dado à religião principalmente a partir do 
desenvolvimento das ideias iluministas, acarretando um afastamento dos aspectos religiosos 
na sociedade, como a mudança de pensamento desenvolvido na intelectualidade do século 
XIX-XX e a perspectiva de desaparecimento gradativo da religião à medida que se 
desenvolverem outras esferas de atividades humanas, como, por exemplo, as ciências 
biológicas e as ciências sociais; assim, a religião perde nesse período seu lugar de único meio 
explicador dos fatos cotidianos da vida humana (cf. a dissertação de mestrado de Anoar 
Jarbas Provenzi, intitulada A secularização segundo Peter L. Berger e Rodney Stark/William 
Sims Bainbridge, defendida no programa de estudos pós-graduados em Ciências da Religião 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2013. p. 8-14). 
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Essa circunstância afeta diretamente a dinâmica do processo de 

reconhecimento da santidade e seu procedimento. Nessa direção, 

apresentamos o importante documento retirado diretamente da página do site do 

Vaticano, que preconiza todos os passos a serem seguidos por uma beatificação 

e destaca com clareza o sistema de degraus nas diferentes etapas legais e 

simbólicas envolvidas nesse reconhecimento: 

CONGREGAÇÃO PARA AS CAUSAS DOS SANTOS 

OS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA OS RITOS DE BEATIFICAÇÃO 

O rosto da Igreja que se renova na continuidade 

Ao longo da história a Igreja celebrou sempre a santidade como expressão das 
“maravilhas” realizadas pelo Senhor na vida do seu Povo. Respondendo à sensibilidade 
e aos contextos históricos, a Igreja dedicou uma atenção especial às formas litúrgicas e 
aos procedimentos com os quais expressar o louvor ao Altíssimo e reavivar a fé e a 
piedade dos fiéis. Estas formas processuais e a significativa riqueza destes ritos, também 
na consciência eclesial mais recente, foram atentamente estudadas para uma 
compreensão e incidência mais eficaz da própria natureza da santidade, que a Igreja 
celebra com os ritos da beatificação e da canonização. Com esta finalidade, o Santo 
Padre Bento XVI introduziu importantes novidades no que diz respeito às beatificações: 

I. Preâmbulo histórico-jurídico 

1. No primeiro milênio da Igreja o culto dos Mártires e depois dos Confessores era 
regulado pelas diversas Igrejas particulares. Os Bispos, singular e colegialmente por 
ocasião dos sínodos, autorizavam novos cultos particulares, que iniciavam com a 
elevatio ou com a translatio corporis. Estes atos foram chamados, depois, canonizações 
episcopais ou canonizações particulares, porque envolviam diretamente só a igreja local. 

No século XI começou a afirmar-se o princípio de que só o Romano Pontífice, como 
Pastor Universal da Igreja, tem autoridade de prescrever um culto público quer na Igreja 
particular, quer na Igreja universal. Com uma Carta ao Rei e aos Bispos da Suécia, 
Alexandre III reivindicou ao Papa a autoridade de conferir o título de Santo com o relativo 
culto público. Esta norma tornou-se lei universal com Gregório IX em 1234. 

No século XIV a Santa Sé começou a autorizar um culto limitado a determinados lugares 
e a alguns servos de Deus, cuja causa de canonização ainda não tinha sido iniciada ou 
concluída. Esta concessão está na origem da beatificação. Os termos de concessão do 
culto local eram formalizados e comunicados aos interessados através de Carta 
Apostólica sob forma de Breve, que o Bispo local fazia executar auctoritate apostolica. 
Depois da instituição da Congregação dos Ritos (1588), por obra de Sisto V, os Papas 
continuaram a conceder cultos limitados (Missa et Officium), na expectativa de chegar à 
canonização. Progressivamente os procedimentos foram esclarecidos e aperfeiçoados, 
até chegar à atual normativa promulgada em 1983. 

2. A doutrina sobre as instituições da beatificação (2) e da canonização (3) permaneceu 
substancialmente invariável no decorrer dos séculos. A sua distinção (4), que deu a sua 
expressão adequada nas respectivas fórmulas enunciativas ou constitutivas, é clara e 
fundamental. A canonização é a suprema glorificação por parte da Igreja de um Servo 
de Deus elevado às honras dos altares, com pronunciamento de caráter decretativo, 
definitivo e preceptivo para toda a Igreja, empenhando o Magistério solene do Romano 
Pontífice. Isto é expresso de maneira inequívoca na fórmula: “Ad honorem Sanctae et 
Individuae Trinitatis […] auctoritate Domini Nostri Jesu Christi, beatorum Apostolorum 
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Petri et Pauli ac Nostra […] Beatum N. N. Sanctum esse decernimus ac definimus, ac 
Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eum in universa Ecclesia inter Sanctos pia 
devotione recoli debere”. 

Ao contrário, a beatificação consiste na concessão de culto público em forma indultiva e 
limitada a um Servo de Deus, cujas virtudes em nível heroico, ou seja, o Martírio, tenham 
sido devidamente reconhecidas, como é evidenciado pela fórmula relativa: “facultatem 
facimus ut Venerabilis Servus Dei N. N. Beati nomine in posterum appellatur, eiusque 
festum […] in locis ac modis iure statutis quotannis celebrari possit” (MARTINS, 2005, p. 
1-2).22 

O fragmento acima evidencia a preocupação por parte da Igreja Católica, 

durante toda a sua história, de caracterizar de maneira definitiva os exemplos de 

cristão que deveriam ser seguidos; e, ao mesmo tempo, mostra como a 

autoridade do Papa adquire gradativamente uma posição de maior destaque nas 

decisões referentes à santidade. Acredito que a diferenciação entre o beato e o 

santo nos sirva de ponto de partida para uma discussão mais profunda com 

relação ao papel desempenhado pelos grupos sociais interessados em fazer um 

membro de sua convivência ou tradição ser consagrado à santidade no 

catolicismo; elemento importante na afirmação da identidade religiosa de cada 

região.23 

Outro aspecto notório no referido documento denota a importância dada 

às relações entre as autoridades locais e o Vaticano para a confirmação da 

autorização para o culto de determinado fiel que se destacou em sua 

comunidade. Nesse sentido, a diferenciação entre beato e santos também 

demonstra maior prestígio “diplomático” nas relações institucionais de cada 

região perante Roma. 

Juridicamente, esses movimentos geram uma distinção no modo de 

considerar o culto oferecido a um cristão beatificado em relação ao canonizado; 

o primeiro está autorizado a uma veneração local, ou seja, no local onde foi 

batizado e sepultado, enquanto o canonizado recebe a chancela para o culto 

universal em qualquer parte em que a comunidade católica esteja presente.24 

                                            
22 Documento disponível em: 

<http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/csaints/documents/rc_con_csaints_doc_
20050929_saraiva-martins-beatif_po.html>. 

23 Sobre o papel da beatificação e da canonização, confira o trabalho de Renato Rômulo dos 
Santos Suhet, Fenomenologia da canonização. Dissertação (Mestrado em Ciências da 
Religião). Departamento de Filosofia e Teologia. Programa de Pós-graduação Stricto Sensu 
em Ciências da Religião. Pontifícia Universidade Católica de Goiás. p. 14-24. 

24 No caso de membros de ordens religiosas, essa autorização era estendida para as casas e 
os conventos das ordens. 
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1.3.1 Concílio Vaticano II: confirmando a tradição 

Um dos marcos mais importante da história da Igreja Católica teve seu 

início no ano de 1962: o célebre Concílio Vaticano II. Nesse momento, a Igreja 

Católica participava de um contexto social de grandes mudanças na segunda 

metade do século XX, que, após a Segunda Guerra Mundial, tinha como 

característica o mundo dividido entre socialistas e capitalistas. 

As inconstâncias que levaram à convocação do Concílio Vaticano II 

refletem a preocupação da Igreja com as novas organizações sociais presentes 

nas diferentes partes do mundo e a necessidade que ela encontrava em se 

adaptar nesse novo tipo de catolicismo que se apresentava. Com isso, o 

dicionário do Concílio Vaticano II nos serve como importante referência para a 

compreensão do contexto anterior à convocação. De tal reunião, João Décio 

Passos e Wagner Sanchez dizem que 

o Concílio realizou-se como sínodo construído na dinâmica da comunhão e da 
diversidade. As múltiplas realidades eclesiais, as diversas concepções teológicas e a 
alteridade do mundo moderno estiveram presentes nos debates e nas decisões 
conciliares como forças divergentes que buscavam, a todo momento, a confluência mais 
precisa, a expressão mais coerente com a tradição e a linguagem mais adequada para 
a humanidade de então. Na rota do diálogo, o Concílio se fez e sob sua regra entendeu 
a missão e a própria natureza da Igreja. A Igreja conciliar saiu de si mesma na direção 
do outro: do ser humano marcado pelo drama do bem e do mal, do mundo moderno 
portador de um admirável desenvolvimento e de decisões desumanas, de uma ciência 
que explora os mais recônditos domínios racionais e que, muitas vezes, nega os valores 
mais profundos da humanidade e o próprio Criador, de uma ordem política mundializada 
que agrega as nações e usufruir do progresso, mas que, ao mesmo tempo, convive com 
terríveis injustiças, com as desigualdades e com as guerras. Nesse mundo real e 
ambíguo o Vaticano II colocou a Igreja como servidora da vida e da verdade, como 
mestra e como aprendiz. Ao encerrar o grande evento, o Papa Paulo VI dizia que o 
Concílio havia promovido o encontro do “Deus que se fez homem com o homem que se 
fez Deus”. O mundo e a Igreja são entendidos como grandezas distintas, porém, 
relacionadas pelo mistério comum e maior do Reino de Deus que se estende desde a 
criação, se concretiza em Jesus Cristo e busca sua comunhão definitiva no próprio Deus, 
seguindo seu desígnio inefável e amoroso. A Igreja, por sua vez, não pode ser outra 
coisa senão a servidora do Reino no mundo e, para tanto, se mantém em atitude de 
discernimento permanente dos sinais dos tempos: busca de compreensão das 
linguagens do mundo atual, daquilo que elas oferecem de verdade e de bondade e que 
podem confluir com a Palavra revelada de Deus e, por fim, animadas pela mesma 
palavra, transformar o mundo em Reino de Deus (PASSOS; SANCHES, 2015, p. 15-16). 

Nesse contexto, a Igreja Católica buscava uma alternativa para se adaptar 

às novas necessidades da população fiel por meio da introdução de novos 

elementos na estrutura da Igreja, permitindo que esta desenvolvesse uma nova 

linguagem mais adequada àquele período de transformações. Nesse aspecto, o 

conceito de santidade esteve, em certa medida, fora das discussões conciliares 
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e, por consequência, os processos de canonização não sofreram grandes 

alterações até o ano de 1983. Esta é a única alusão presente nos documentos 

referente à festa dos santos e ao culto das imagens: 

A Igreja, segundo a tradição, venera os Santos e as suas relíquias autênticas, bem como 
as suas imagens. Pois as festas dos santos proclamam as grandes obras de Cristo nos 
seus servos e oferecem aos fiéis os bons exemplos a serem imitados (CONCÍLIO 
VATICANO II. Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia, 
n. 111). 

Nesse pequeno trecho é possível notar a intenção de preservar aquilo que 

já estava sendo construído e aceito por parte da Igreja em relação ao culto dos 

santos e suas festividades. Em seguida, o documento continua oferecendo um 

alerta para os fiéis de como se deve proceder nessas situações. 

Para que as festas dos Santos não prevaleçam sobre as festas que recordam os 
mistérios da salvação, muitas delas sejam só por uma Igreja particular ou nação ou 
família religiosa, estendendo-se apenas à Igreja universal as que festejam Santos de 
inegável importância universal celebrada (CONCÍLIO VATICANO II. Constituição 
Conciliar Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia, n. 111). 

Pode-se perceber a tentativa da Igreja de estabelecer com clareza os 

limites das relações com os santos e seus cultos e festas, colocando-os em um 

patamar inferior em relação às demais entidades do cristianismo e, 

principalmente, diferenciando-os de seu exemplo, ou seja, Jesus Cristo. 

O culto aos santos também é mencionado em mais um pequeno trecho, 

que procura estabelecer a importância da memória na utilização dessa tradição 

como meio de manter os valores defendidos pela Igreja, e, ao mesmo tempo, 

mostra como santos e mártires atuam como elo entre passado, presente e futuro, 

garantindo ao catolicismo a unidade que a Igreja buscava naquele momento: 

A Igreja inseriu também no ciclo anual a memória dos mártires e outros santos, os quais, 
tendo pela graça multiforme de Deus atingido a perfeição e alcançado a salvação eterna, 
cantam hoje a Deus no céu o louvor perfeito e intercedem por nós. Ao celebrar o “dies 
natalis” (dia da morte) dos Santos, proclama o mistério pascal realizado neles que 
sofreram com Cristo e com ele são glorificados; propõe aos fiéis os seus exemplos, que 
conduzem os homens ao Pai por Cristo, e implora pelos seus méritos os benefícios de 
Deus (CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium sobre a 
Sagrada Liturgia, n. 104). 

O processo histórico que queremos demonstrar por meio da utilização de 

pequenos trechos daquilo que foi produzido durante o Concílio Vaticano II tem 

por objetivo descrever certa continuidade ou até mesmo confirmação por parte 

dos participantes de tal Concílio de aspectos que já vinham sendo desenvolvidos 
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durante toda a história da Igreja Católica. A questão da santidade, portanto, é 

secundária, reafirmando-se simplesmente sua importância, e não tratando de 

uma reforma específica. Esta ocorreria quase vinte anos depois, com a reforma 

do Direito Canônico, que deu destaque para questão da santidade. 

Continuando nessa linha, notamos que a preocupação conciliar dirigia-se 

à reorganização da estrutura da Igreja naquele contexto de transformação social 

e econômica, deixando para segundo plano a relação dos fiéis com os santos 

protetores. Por essa razão, na estrutura de 490 páginas da edição utilizada, a 

questão da santidade e de santos protetores aparece oito vezes. Na sequência 

apresentaremos trechos do documento em que a questão é abordada para 

elucidar este ponto de vista: 

39. Nós cremos que a Igreja, cujo mistério é exposto no sagrado Concílio, é 
indefectivelmente santa. Na verdade, Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito 
Santo é proclamado “o único Santo”, amou a Igreja como sua esposa, entregando-se a 
si mesmo por ela a fim de a santificar (cf. Ef 5,25-26); uniu-a a si como seu corpo e 
enriqueceu-a com o dom do Espírito Santo, para a glória de Deus. Por isso, todos na 
Igreja, quer pertençam à hierarquia, quer sejam dirigidos por ela, são chamados à 
santidade segundo a palavra do Apóstolo: “Esta é a vontade de Deus, a vossa 
santificação” (1Ts 4,3; cf. Ef 1,4). Esta santidade da Igreja incessantemente se manifesta 
e deve manifestar-se nos frutos de graça que o Espírito Santo produz nos fiéis; exprime-
se de muitas maneiras em todos aqueles que, em harmonia com seu estado de vida, 
tendem à perfeição da caridade, edificando os outros, mas, de modo particular, 
evidencia-se na prática dos conselhos que ordinariamente se chamam evangélicos. Esta 
prática dos conselhos que, por impulso do Espírito Santo, muitos cristãos abraçam, quer 
privadamente, quer numa condição ou estado reconhecido pela Igreja, produz e deve 
produzir no mundo esplêndido testemunho e exemplo da mesma santidade (CONCÍLIO 
VATICANO II. Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia, 
Capítulo V VOCAÇÃO UNIVERSAL À SANTIDADE NA IGREJA), 1965, p. 114-115). 

Este fragmento deixa claro que o modelo exemplar que deveria ser 

seguido pela humanidade, segundo a Igreja Católica, não se altera. Jesus Cristo 

segue sendo o único modelo exemplar dos valores para a perfeição. 

Institucionalmente, as autoridades eclesiásticas procuram elaborar uma 

justificativa teológica para a aceitação de tal modelo. Esse processo fica evidente 

pela tentativa de construir um discurso que leva em consideração o exemplo de 

Cristo e também sua eficácia durante os diversos períodos do cristianismo. 

Esta justificativa teológica serve de base para instituição nos artigos 

específicos, vinculados ao desenvolvimento e à permissão das festas e 

devoções populares aceitas pela Igreja, para que continuassem seguindo o 

modelo preestabelecido pela tradição e que vinha sendo desenvolvido nos 

concílios anteriores desde a antiguidade cristã. 
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Essa aceitação está associada ao valor simbólico que a Igreja Católica 

pretendia que sua comunidade absorvesse e tomasse como modelo de cristãos. 

Sobre o valor da santidade, o documento nos diz que: 

É, pois, bem claro que todos os fiéis, seja qual for o seu estado ou classe, são chamados 
à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade: por esta santidade se promove, 
também na sociedade terrena, um teor de vida mais humano. Empreguem os fiéis as 
forças recebidas segundo a medida da dádiva de Cristo, para alcançar esta perfeição, a 
fim de que, seguindo os seus exemplos, tornando-se conformes à sua imagem e 
obedecendo em tudo à vontade do Pai, se dediquem à glória de Deus e ao serviço do 
próximo. Assim a santidade do povo de Deus crescerá oferecendo abundantes frutos, 
como o demonstra brilhantemente, através da história da Igreja, a vida de tantos santos 
(CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium sobre a 
Sagrada Liturgia, Cap. V – Vocação Universal à santidade na Igreja, 1965, p. 116). 

É possível notar que a felicidade está associada a uma série de valores 

dirigidos à busca pela aproximação moral com Cristo, que, em última análise, dá 

a herança para todos os santos no decorrer da história da Igreja Católica, 

fazendo com que todos os participantes desse grupo tomem como ponto de 

partida a referência daqueles indivíduos que mais se aproximam das virtudes do 

Filho de Deus. 

A sequência do documento está voltada à orientação pastoral para se 

atingir tal modelo; a hierarquia eclesial passa a ter a função de conduzir a 

população há uma maior compreensão dos valores cristãos esperados para cada 

indivíduo pertencente a essa unidade. O Concílio Vaticano II estabelece: 

Os presbíteros, à semelhança da ordem dos bispos de quem são a coroa espiritual, 
participando da graça ministerial dos mesmos através de Cristo, eterno e único 
mediador, cresçam no amor de Deus e do próximo, pelo exercício cotidiano do seu dever, 
conservem o vínculo da comunhão sacerdotal, prodigalizem em todo o bem espiritual e 
sejam para todos um testemunho vivo de Deus, procurando imitar aqueles sacerdotes 
que, no decorrer dos séculos, deixaram, num ministério muitas vezes humilde e 
escondido, o maior exemplo de santidade. O seu louvor ressoa na Igreja de Deus. 
Rezando e oferecendo o sacrifício, como é seu dever, pelos seus fiéis e por todo o povo 
de Deus, tomando consciência daquilo que fazem e imitando aquilo com que contatam, 
em vez de encontrarem obstáculos nos cuidados apostólicos, nos perigos e nos 
contratempos, servem-se deles para elevar-se à maior santidade, alimentando e 
fomentando a sua atividade com a abundância de contemplação, para conforto de toda 
a Igreja de Deus. Todos os presbíteros, em especial aqueles que, por título particular da 
sua ordenação, chamamos sacerdotes diocesanos, recordem quanto aproveita à sua 
santificação a união fiel e a generosa cooperação com o seu bispo (CONCÍLIO 
VATICANO II. Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia, 
Cap. V – Vocação Universal à santidade na Igreja, 1965, p. 116-117). 

O fragmento expõe, claramente, orientações ligadas à função das 

autoridades eclesiásticas da Igreja e sua fundamental participação no 

desenvolvimento das virtudes essenciais, a fim de pôr em prática no cotidiano os 
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valores modelados por tal santidade. Isso, em nosso modo de entender, 

representa uma tentativa de a Igreja constituir uma forma de estruturar a 

transmissão dos valores esperados em um bom católico. 

O Concílio Vaticano II, no que diz respeito à santidade, procura reafirmar 

aquilo que já estava sendo aceito e elaborado em torno da questão sem grandes 

reformas. Como já foi dito anteriormente, ainda sobre essa santidade, o 

documento descreve que, 

como Jesus, Filho de Deus, manifestou a sua caridade, entregando a vida por nós, 
ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida por ele e pelos seus irmãos 
(cf. 1Jo 3,16; Jo 15,13). A dar este testemunho máximo de amor diante de todos, 
principalmente diante dos perseguidores, foram chamados alguns cristãos já desde os 
primeiros tempos, e outros continuarão a sê-lo sempre. É por isso que o martírio, pelo 
qual o discípulo se assemelha ao Mestre que aceitou livremente a morte pela salvação 
do mundo, e a ele se conforma na efusão do sangue, é considerado pela Igreja como 
doação insigne e prova suprema da caridade. Se poucos o chegam a sofrer, todos 
devem estar prontos a confessar Cristo diante dos homens e a segui-lo pelo caminho da 
cruz, no meio das perseguições que nunca faltam à Igreja (CONCÍLIO VATICANO II. 
Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia, Cap. V – 
Vocação Universal à Santidade na Igreja, 1965, p. 1119). 

Como comentado no início deste capítulo, é possível notar a conexão que 

a Igreja estabelece com o primeiro modelo de santidade reconhecido, ou seja, o 

martírio, a partir do qual é estabelecida uma mediação direta com Cristo. 

No trecho, um elemento importante está representado pela valorização da 

caridade como virtude e meio para a aproximação de uma santificação que terá, 

por consequência, o fortalecimento institucional da Igreja e de seus adeptos, com 

perspectivas de superação de dificuldades. A meta é, desde os primórdios, a 

aproximação com as origens e a característica específica do grupo, 

possibilitando a construção de uma tradição que seja reafirmada durante todo 

desenvolvimento de uma memória específica, dirigida a fortalecer e constituir 

uma identidade religiosa ligada ao fundamento teológico da santidade; em outras 

palavras, é representada pela imitação de Cristo (pelo sofrimento do martírio ou 

pelo serviço evangelizador característico dos outros santos). 

Antes da conexão do Concílio Vaticano II com este objeto de estudo, 

queremos expor mais um fragmento presente no documento que, em nosso 

entendimento, expõe bem a intenção da Igreja de elaborar documentos 

conciliares que proponham ações mais ativas tanto no âmbito institucional como 

também no plano cotidiano da relação com os devotos. O caminho defendido 

pelo Vaticano II para alcançar a santidade não se caracteriza por uma grande 
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inovação, mas pela manutenção de alguns valores já presentes na dinâmica do 

catolicismo. O documento observa que 

a Igreja também recorda a advertência do Apóstolo que, animando os fiéis à caridade, 
os exorta a terem os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, ele que “se 
despojou a si próprio, tomando a condição de escravo […] feito obediente até a morte” 
(Fl 2,7-8), e por causa de nós “se fez pobre, ele que era rico” (2Cor 8,9). E porque os 
discípulos devem imitar e testemunhar sempre a caridade e a humildade de Cristo, a 
mãe Igreja rejubila por encontrar no seu seio muitos homens e mulheres que seguem 
mais de perto a aniquilação do Salvador e a manifestam mais claramente, abraçando a 
pobreza, com a liberdade dos filhos de Deus, e renunciando à sua vontade própria: por 
amor de Deus, submetem-se ao homem em matéria de perfeição, e indo além do que 
está preceituado, querem conformar-se mais plenamente com Cristo obediente. Assim, 
todos os fiéis são convidados e obrigados a tender para a santidade e perfeição do 
estado próprio. Cuidem, por isso, todos, de orientar retamente os seus afetos, não vá o 
uso das coisas mundanas e o apego às riquezas, contrário ao espírito de pobreza 
evangélica, impedi-los de alcançarem a caridade perfeita; já advertia o Apóstolo: “Os que 
se servem deste mundo, não se detenham nele, pois passa a figura deste mundo” (cf. 
1Cor 7,31 gr) (CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium 
sobre a Sagrada Liturgia, Cap. V – Vocação Universal à Santidade na Igreja, 1965, p. 
120).  

Uma interpretação possível de ser realizada entre a visão desenvolvida 

pelo Concílio Vaticano II e a santidade se encontra na leitura feita pela Igreja, 

que enxerga nesse documento uma alternativa de transformação de sua 

estrutura interna ao aumentar a acessibilidade de seus fiéis. Com relação ao 

entendimento da mensagem institucional, a Igreja Católica procurava se afirmar 

no contexto de transformação da década de 1960. Nesse sentido, consideramos 

que a santidade desenvolvida pelo Vaticano II não reflete uma mudança para as 

canonizações, mas uma retomada dos valores representados por esse conceito. 

Esse discurso adotado pela Igreja neste Concílio visava transformar a 

santidade do ponto de vista prático, fazendo dela um exercício diário. Tal 

tentativa possibilitou a inclusão das camadas menos favorecidas no caminho 

para a santidade do cotidiano, aproximando alguns valores virtuosos das 

atividades recorrentes de todos os fiéis. 

Tais valores se relacionam diretamente com algumas virtudes25 que a 

Igreja considera o ideal para a formação de um bom cristão. Como exemplo 

dessa interpretação temos, por inúmeras vezes de forma destacada, alusão à 

caridade, à fortaleza e à justiça, elementos importantes na elaboração da 

santidade pelo fato de essas três virtudes serem fundamentais em um processo 

                                            
25 Dentro do universo católico, as virtudes reconhecidas para canonização são sete: Fé, 

Esperança, Caridade, Justiça, Temperança, Fortaleza, Prudência, divididas respectivamente 
em Teologais e Cardeais. 
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de canonização, já que fazem parte das sete virtudes básicas em uma 

canonização (CONCÍLIO VATICANO II. Sacrosanctum Concilium sobre a 

Sagrada Liturgia, Cap. V – Vocação Universal à Santidade na Igreja, 1965, p. 

117-120). 

1.3.2 Divinus Perfectionis Magister 

A burocracia da santidade na segunda metade do século XX sofre uma 

importante alteração, mais precisamente no ano de 1983, com a promulgação 

da Constituição Apostólica Divinus Perfectionis Magister,26 no pontificado do 

Papa João Paulo II. 

Esta Constituição foi inserida como um apêndice após a promulgação do 

novo Código de Direito Canônico, em 1982. Este documento teve por objetivo 

principal estabelecer uma estrutura mais abrangente para os processos de 

canonização e, dessa forma, esclarecer definitivamente as etapas necessárias 

para que um fiel fosse elevado à condição de santidade. 

Este importante documento está em vigência nos dias atuais e estrutura 

todas as causas na Congregação para a Causa dos Santos e, portanto, 

normatiza o último processo de Frei Galvão, finalizado no ano de 2007. Devido 

à grande importância do referido documento, utilizaremos a transcrição de 

fragmentos com pequenos comentários entre os trechos para facilitar a 

compreensão do leitor no entendimento de nossa análise e interpretação desta 

Constituição Apostólica, crucial para a consolidação das canonizações no âmbito 

institucional católico. 

Na introdução do documento, o Papa faz uma descrição daquilo que é 

considerado o principal elemento para a consideração da santidade humana, 

ressaltando o Espírito Santo e, principalmente, Jesus Cristo. Utilizando as 

palavras de Sua Santidade, temos: 

Mestre e modelo divino da perfeição, celebrado juntamente com o Pai e com o Espírito 
Santo como o “único Santo”, Cristo Jesus amou a Igreja como uma esposa e entregou-
se por ela para a santificar e tornar gloriosa aos seus olhos. Com efeito, depois de ter 
dado aos seus discípulos o preceito de imitar a perfeição do Pai, enviou sobre eles o 
Espírito Santo a fim de os mover interiormente a amar a Deus com todo o coração e a 
amarem-se uns aos outros como Ele os amou. Os discípulos de Cristo – como exorta o 
Concílio Vaticano II –, chamados e justificados no Senhor Jesus não segundo as suas 

                                            
26 Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/apost_constitutions/documents/hf 

_jp-ii_apc_25011983_divinus-perfectionis-magister.html>. Acesso em: 27 out. 2016. 
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obras mas segundo o Seu desígnio e a Sua graça, no Batismo e na fé foram constituídos 
de fato filhos de Deus e participantes da natureza divina, e, por isso, verdadeiramente 
santos (LG, 40) (JOÃO PAULO II, 1983, p. 1). 

Em seguida, o Bispo de Roma deixa claro qual é o maior exemplo de 

santidade e como os cristãos seriam capazes de alcançá-la. Nesse sentido, o 

Papa nos diz que: “Entre estes, em todos os tempos, Deus escolhe muitos para 

que, seguindo mais de perto o exemplo de Cristo, deem testemunho glorioso do 

Reino dos céus com o derramamento de sangue ou com o exercício heroico das 

virtudes” (JOÃO PAULO II, 1983, p. 1). 

Em outro momento, João Paulo II caracteriza os pontos fundamentais 

desta Constituição Legislativa com relação à causa dos santos e suas regras. 

Uma característica que podemos perceber na estrutura do documento se refere 

ao detalhamento presente neste tipo de legislação. 

Primeiramente notamos, pela palavra do Pontífice, a intenção deste em 

deixar clara a posição adotada pela Igreja com relação ao modelo a ser seguido, 

ou seja, o de Jesus Cristo. João Paulo II afirma que 

a Igreja, que desde os primeiros tempos do cristianismo sempre acreditou que os 
Apóstolos e os Mártires em Cristo estão estreitamente unidos conosco, venerou-os 
juntamente com a Bem-Aventurada Virgem Maria e com os Santos Anjos, e implorou 
devotamente o auxílio da sua intercessão. A estes, em curto espaço de tempo, juntaram-
se outros que imitavam mais de perto a virgindade e a pobreza de Cristo e, finalmente, 
todos aqueles que pelo singular exercício das virtudes cristãs e dos carismas divinos 
suscitaram a devoção e a imitação dos fiéis (JOÃO PAULO II, 1983, p. 1). 

A santidade, por definição, é um estado de perfeição absoluta que, 

segundo o Pontífice, é o que aproxima a humanidade e Cristo: 

Contemplando a vida dos que seguiram fielmente Cristo, sentimo-nos incitados com 
maior força a procurar a Cidade futura, ao mesmo tempo que nos é ensinada uma via 
segura através da qual, no meio das vicissitudes do mundo, segundo o estado e a 
condição de cada um, possamos chegar à perfeita união com Cristo, isto é, à santidade 
(JOÃO PAULO II, 1983, p. 1-2). 

Em seguida, o Papa polonês deixa claro que os santos servem de modelo 

para a cristandade, porém, nenhum deles deve ser substituído por uma aliança 

bem constituída com Deus, fazendo dos santos os intermediários entre a 

humanidade e a experiência mais eficaz com Deus Criador. João Paulo II 

recomenda que: “Assim, rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas 

através dos quais Deus se torna presente e nos fala, sentimo-nos fortemente 
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atraídos para alcançar o seu Reino no céu, por meio do exercício das virtudes” 

(JOÃO PAULO II, 1983, p. 2). 

Nota-se o aparecimento da palavra virtude pela primeira vez no 

documento, que será chave no desenvolvimento de todo o processo legal da 

promoção de uma pessoa à condição de santo. Sob este aspecto, consideramos 

que a santidade, a partir deste documento, apresenta uma estrutura legal mais 

bem delineada, preocupada em dar clareza ao desenvolvimento processual e às 

etapas que deveriam ser cumpridas para que o candidato a santo pudesse se 

enquadrar em um modelo específico, caracterizando a burocracia da Igreja 

Católica em dois pontos simultâneos: o primeiro ligado à tradição constituída do 

desenvolvimento histórico de longa duração e o segundo vinculado às novas 

necessidades da Igreja em adaptar seu discurso à realidade do século XX. 

O tema da virtude será tratado com maior detalhamento no capítulo 

dirigido a discutir e analisar o processo de canonização de Frei Galvão; por ora, 

detemo-nos em considerar as virtudes para a santidade presente no documento. 

Sobre a importância no desenvolvimento institucional da Igreja Católica e 

seu papel em santificar aqueles que se destacam no fortalecimento de suas 

virtudes, e o consequente aprimoramento como cristãos, Sua santidade nos diz 

que, 

acolhendo estes sinais e a voz do Senhor com a maior reverência e docilidade, a Sé 
Apostólica, desde tempos imemoriais, pela importante missão que lhe foi confiada de 
ensinar, santificar e governar o Povo de Deus, propõe à imitação, veneração e invocação 
dos fiéis homens e mulheres que sobressaem pelo fulgor da caridade e das outras 
virtudes evangélicas, declarando-os Santos e Santas num ato solene de canonização, 
depois de ter realizado as investigações oportunas (JOÃO PAULO II, 1983, p. 2). 

No segundo momento de sua introdução, o Papa preocupa-se em 

contextualizar, de forma resumida, a cronologia do desenvolvimento das leis 

canônicas até seu pontificado, caracterizando cada fase e sua importância para 

o refinamento de tais procedimentos. Notar aí que a preocupação da autoridade 

romana é apresentar de forma bem clara algumas instituições que participaram 

de canonizações anteriores. Nesse sentido, o Papa Peregrino nos diz que 

a Instrução “Causarum canonizationis”, que o nosso predecessor Sixto V deu à 
Congregação dos Sagrados Ritos por ele fundada, foi-se desenvolvendo no decurso dos 
tempos com novas normas. Tal sucedeu sobretudo por obra de Urbano VIII, tendo 
Prospero Lambertini (depois Papa Bento XIV) recolhido as experiências do passado, 
coligindo-as para o futuro na obra intitulada De Servorum Dei beatificatione et beatorum 
canonizatione, que permaneceu como regra junto da Congregação dos Ritos por quase 
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dois séculos. Normas deste gênero foram por fim substancialmente recebidas pelo 
Código de Direito Canônico em 1917 (JOÃO PAULO II, 1983, p. 2). 

Fundamental é ressaltar que o Código de Direito Canônico de 1917 estava 

em vigor até a grande reforma, ocorrida no início de 1983, anterior à publicação 

desta Constituição. E também que essa reforma de 1983 instituiu oficialmente a 

Congregação para a Causa dos Santos, anteriormente denominada Sagrada 

Congregação dos Ritos. A esse respeito João Paulo II expõe a seguinte 

cronologia: 

No entanto, uma vez que nos nossos tempos o progresso das disciplinas históricas 
tornou clara a necessidade de dotar a Congregação competente de um instrumento de 
trabalho que melhor correspondesse aos postulados da crítica, o nosso predecessor Pio 
XI, no dia 6 de fevereiro de 1930, com a Carta Apostólica Già da qualche tempo, instituiu 
motu próprio a “Seção histórica” junto da Sagrada Congregação dos Ritos, entregando 
àquela a tarefa de estudar as causas históricas (AAS 22 [1930] 87-88). O mesmo 
pontífice, no dia 4 de Janeiro de 1939, ordenou a publicação das Normae Servandae in 
construídas processibus ordinários super causis historicis (AAS 31 [1939] 174-175), com 
as quais tornou de fato supérfluo o processo “apostólico”, de modo que, desde então, 
para as causas históricas fosse feito um único processo de autoridade ordinária (JOÃO 
PAULO II, 1983, p. 2). 

O trecho acima deixa clara a linha de pensamento adotada pelo autor para 

aumentar sua legitimidade discursiva com relação aos seus antecessores e, 

também, a contribuição destes para a evolução dos procedimentos canônicos 

aplicados até aquele momento. Outro elemento importante se refere à busca 

gradativa de comprovação histórica e científica das narrativas biográficas dos 

santos, com o objetivo de atestar a veracidade histórica dos fatos narrados. 

Entendemos que a apresentação feita por João Paulo II de seus 

antecessores e sua contribuição para os processos de canonização podem 

representar, também, a tentativa de elaboração de uma memória específica, com 

o intuito de ressaltar a importância histórica que tal questão possui no 

desenvolvimento institucional da Igreja. Seguindo esta linha, o Bispo de Roma 

observa que 

Paulo VI, com a Carta Apostólica Sanctitas clarior,27 do dia 19 de março de 1969 (AAS 
61 (1969) 149-153), estabeleceu que, no que toca à recolha de provas e com prévia 
autorização da Santa Sé, também para as causas recentes se fizesse um único processo 
instruído pelo Bispo. O mesmo Pontífice, com a Constituição Apostólica Sacra Rituum 

                                            
27 Carta apostólica dirigida a regulamentar os procedimentos para a canonização. A 

característica principal do documento se refere à preocupação de Paulo VI em esclarecer as 
funções e as etapas processuais, principalmente na fase local. Disponível em: 
<http://w2.vatican.va/content/paulvi/la/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-
proprio_19690319_sanctitas-clarior.html>. Acesso em: 08 jun. 2017. 
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Congregatio28 (AAS 61 [1969] pp. 297-305), do dia 8 de maio de 1969, no lugar da 
Sagrada Congregação dos Ritos constituiu dois novos dicastérios. A um deles foi 
atribuída a regulação do culto divino e ao outro o tratamento das causas dos Santos; 
nesta mesma ocasião alterou neles o modo de proceder (JOÃO PAULO II, 1983, p. 2) 

No encerramento da introdução desta Constituição, Sua Santidade 

justifica as novas alterações implementadas na legislação da canonização com 

o intuito de promover maior aproximação entre a sociedade da segunda metade 

do século XX e as necessidades institucionais presentes no contexto de 

produção do referido documento. Vejamos o que nos diz João Paulo II: 

Por fim, depois das experiências recentes, pareceu-nos oportuno rever o procedimento 
de instrução das causas e dar um ordenamento à referida Congregação para as Causas 
dos Santos, indo deste modo ao encontro das exigências dos estudiosos e dos pedidos 
dos nossos irmãos no episcopado, que várias vezes solicitaram um procedimento mais 
ágil, sem que fosse prejudicada a solidez das investigações num tema tão sério. Além 
disso, pensámos que, à luz da doutrina sobre a colegialidade proposta pelo Concílio 
Vaticano II, seria conveniente associar os Bispos à Sé Apostólica no tratamento das 
Causas dos Santos (JOÃO PAULO II, 1983, p. 3). 

Nas últimas duas frases da introdução, temos: “Assim, para o futuro, ab-

rogadas todas as leis de qualquer gênero sobre este assunto, estabelecemos 

que sejam observadas as normas que se seguem” (JOÃO PAULO II, 1983, p. 3). 

Esse pequeno trecho demonstra a intenção da Igreja que tais mudanças 

pudessem perdurar por um longo período na história da Igreja, garantindo o 

futuro e o respeito à nova legislação. 

Estruturalmente, este texto se divide em duas grandes partes. A primeira 

se caracteriza por recomendações dirigidas a orientar a etapa inicial do 

levantamento de fontes históricas vinculadas ao candidato a ser canonizado. A 

segunda, por sua vez, demonstra os procedimentos que devem ser obedecidos 

quando da chegada do processo jurídico em território romano. 

Como elementos principais, podemos enumerar, de maneira evidente, 

três fundamentos básicos na elaboração de um processo de canonização. 

Primordialmente, como já mencionado, busca-se o levantamento rigoroso de 

toda documentação histórica produzida pelo próprio candidato ou por terceiros 

envolvidos com ele. Após essa primeira fase, o bispo da diocese de origem do 

candidato envia um parecer de comprovação de não culto público, solicitando 

análise dos secretários vinculados à Santa Sé. Concomitantemente, ocorre o 

                                            
28 Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/paul-vi/la/apost_constitutions/documents/hf_p-

vi_apc_19690508_sacra-rituum-congregatio.html>. Acesso em: 8 jun. 2017. 
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estudo e a verificação das virtudes para santidade, requisito básico para 

consideração de uma causa de canonização. O documento escrito por João 

Paulo II estabelece que o levantamento das fontes históricas e o estudo das 

virtudes seja produzido em um mesmo volume. Por fim, o último passo para que 

o indivíduo possa ser elevado à condição de santo, segundo essa Constituição, 

é descrever e relacionar os relatórios dos milagres de cura. 

Burocraticamente, esse documento papal também estabelece claramente 

qual o papel que cada uma das estâncias vaticanas exerce durante todo o 

encaminhamento percorrido durante uma causa de santificação, visando 

clarificar que o objetivo da canonização é confirmar os exemplos de imitadores 

de Cristo com a mínima chance de erro possível29 (cf. JOÃO PAULO II, 1983, p. 

4-7). 

O contexto em que este documento foi produzido reflete a tentativa de 

João Paulo II de esclarecer os pontos fundamentais para as futuras 

canonizações e, por consequência, garantir a manutenção da autoridade 

pontifícia sobre a consideração de novos santos. Isso conduz à interpretação de 

que a santidade é interpretada segundo uma política que depende de cada Papa 

e, portanto, se torna uma ferramenta de construção para a diplomacia entre as 

diferentes localidades e os representantes diretos do papado. 

Analisando atentamente tal construção, nota-se que todas as etapas 

presentes no processo de canonização são permeadas por diferentes comissões 

que pretendem, cada uma a seu modo, estabelecer e determinar os parâmetros 

para todos aqueles servos de Deus que se candidatam à condição de santo: 

Queremos ainda que todos estes nossos decretos e prescrições sejam válidos e eficazes 
agora e no futuro, não obstante, na matéria do necessário, as Constituições e 
Ordenações Apostólicas publicadas pelos nossos predecessores, bem como as 
restantes prescrições, mesmo dignas de peculiar menção e derroga (JOÃO PAULO II, 
1983, p. 7). 

Esta constituição deixa clara a preocupação institucional em contemplar 

todos os elementos que constituem o culto aos santos consagrados pela Igreja 

Católica, por meio de aspectos que abrangem os milagres e a fundamentação 

teológica presentes na obra de cada candidato. Nota-se, também, que a 

estrutura do documento está voltada à construção de uma hierarquia bem 

                                            
29 Veja os três primeiros itens na seção Como proceder na Congregação (ver anexo). 
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definida, em que cada esfera interna trabalha individualmente para construção 

de um todo. Isso, em última análise, representa também os participantes da 

elaboração processual, que, além de defesa teológica, necessitam de uma boa 

articulação política com os indivíduos interessados na causa e com aqueles que 

recebem essa documentação no território de Roma. 

De fato, os caminhos para uma canonização percorrem uma trajetória que 

vai muito além das devoções católicas. Estão permeados também de interesses, 

o que leva determinados grupos sociais a se organizarem para que um de seus 

membros possa participar do seleto grupo de homens e mulheres que são 

elevados para os altares. Ao mesmo tempo em que percebemos a presença de 

diferentes níveis internos na instituição, notamos, ainda, algumas características 

importantes que perduram durante os cinco séculos seguintes da história do 

desenvolvimento político de canonização, como, por exemplo, a presença do 

culto às relíquias que permanece intacto desde o século V. 

Por essa razão, acredito que, embora a canonização como processo legal 

tenha sofrido um desenvolvimento contínuo, o valor representado pela santidade 

sofreu poucas alterações em sua essência, o que permitiu à Igreja Católica uma 

leitura das necessidades temporais de cada período. Assim, o modelo de 

perfeição não deixou de ser claramente visualizado. 

Antes de partir para as conclusões do presente capítulo, é importante 

ressaltar mais um aspecto que transforma a santidade no âmbito católico: o 

papel exercido pela memória, como será abordado na conclusão. Tal elemento 

se refere à mobilização popular necessária para que as virtudes de uma pessoa 

sejam reconhecidas, e, ao mesmo tempo, como essa dinâmica social influencia 

na relação dos devotos com o seu santo. 

1.4 Santidade e mobilização popular 

Em paralelo ao processo legislativo, ocorre também o movimento não 

institucional no interior da população católica, que desenvolve de forma particular 

o processo de reconhecimento para a Santificação, muitas vezes, sem 

reconhecimento imediato institucional por parte das autoridades eclesiásticas 

locais e romanas. Essas devoções dão elementos importantes para uma futura 

análise pela Igreja Católica, muito embora o culto público seja considerado ilegal 
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e, dessa forma, se torne o impedimento primário presente na legislação canônica 

sobre o assunto: 

Característica fundamental da relação entre a população e sua devoção está ligada por 
elementos que acompanham diretamente as necessidades cotidianas das comunidades 
locais onde tais cultos se desenvolvem, favorecendo adaptações importantes para a 
construção de uma tradição devocional, que ao mesmo tempo possui uma característica 
de inovação, porém também possui em sua essência raízes de um catolicismo mais 
antigo (MACHADO, 2015, p. 26). 

Nessa perspectiva, o artigo de José Carlos Pereira, intitulado A linguagem 

do corpo e a devoção popular no Catolicismo, nos auxilia na compreensão da 

função exercida pelos santos na solução de problemas cotidianos: 

A devoção pode ser um primeiro estágio desse processo de amadurecimento, mas não 
quer dizer que necessariamente venha a se tornar uma espiritualidade, podendo ficar 
estagnada no âmbito das permutas com o santo. Há, no glossário santoral, santos 
capazes de resolver todas as causas, até as “impossíveis”, possibilitando a comutação 
de todos os “bens simbólicos”. Isso colabora para a permanência nessa etapa, 
dispensando as intermediações da instituição eclesiástica e diminuindo seu espaço de 
poder. Dá-se, aqui, a origem dos conflitos entre catolicismo institucional e catolicismo 
devocional (PEREIRA, 2003, p. 70). 

Essas necessidades abrangem circunstâncias que vão de curas de 

doenças mortais até agradecimento por graças obtidas. Fenômeno semelhante 

é o caso das famosas pílulas de Frei Galvão, que remetem a meados do século 

XVIII, quando Frei Galvão ofereceu uma oração em pedaços de papel para um 

escravo que estava adoentado, pedindo a ele que os engolisse; pouco tempo 

depois, o homem estava curado. 

Essa narrativa percorre toda a história do reconhecimento popular da 

santidade de Frei Galvão, dando origem a outros relatos ligados a esses 

“remédios”, que serviram de base para o reconhecimento dos milagres de cura 

para a sua canonização. 

Do ponto de vista teórico, além de Michelin Machado, as ideias de Hugo 

Ricardo Soares, já citado neste capítulo, esclarecem muito bem os elementos 

que compõem o aspecto popular das devoções, principalmente em relação a sua 

estrutura de construção e manutenção que ao longo do tempo transforma a 

relação do devoto com sua personagem modelo. Soares comenta sobre os 

santos: 

Seu argumento já foi mencionado aqui, mas vale ser lembrado. Na perspectiva do autor, 
a instituição religiosa é exclusivista, ou seja, exclui tudo que for referente à produção 
simbólica que não condiz com o que determina sua Teologia ou que não surge a partir 
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do trabalho de seus especialistas. Já, entre os leigos, as práticas e as crenças religiosas 
são inclusivistas. Os devotos não hesitam em se curvar perante a autoridade 
institucional. Eles só acreditam que ela não é a única fonte de fornecimento dos bens de 
salvação, ou seja, a única via para se alcançar as tão almejadas graças (SOARES, 2015 
p. 113). 

Essa dinâmica possibilita a análise dos fatores que formam as devoções 

nas suas etapas pré-institucionais, promovendo a identificação dos grupos 

sociais interessados em conduzir um de seus membros à condição de culto 

público universal; em outras palavras, à canonização. 

A santidade, em seu âmbito popular, se constitui por meio de elementos 

como romarias, orações, reuniões de grupo que se elaboram de acordo com as 

mobilizações realizadas pelas populações locais e com um conjunto de 

interesses que podem se alterar conforme o contexto observado. Tendo isso em 

mente, as práticas devocionais devem ser analisadas por dois ângulos 

diferentes: um primário, que reflete os interesses diretos de cada localidade, e 

outro dirigindo à elaboração de um modelo mais adequado às expectativas de 

Roma. 

O processo histórico desenvolvido por essas dinâmicas sociais favorece 

o aparecimento de particularidades específicas que muitas vezes dão 

características diferentes a uma mesma devoção, dependendo, por exemplo, da 

classe social envolvida na difusão de determinado culto. A esse respeito, Soares 

observa que 

não é difícil encontrar na história da santidade católica santos e demais personagens 
que tenham como característica marcante o fato de viverem caminhando para 
evangelizar pessoas das mais distantes regiões. Dentre muitos exemplos podemos citar 
de forma dispersa Paulo apóstolo e também São Francisco de Assis. A noção de 
universalidade de seus ensinamentos e determinações (a ideia de que a Igreja é a única 
verdade) é um dos aspectos mais importantes pregados pela Teologia Católica e pela 
tradição pastoral em si. Daí surge então a figura do missionário evangelizador, ou seja, 
o personagem que viaja e leva os ensinamentos e práticas do evangelho onde quer que 
existam pessoas que ainda não tenham tido contato com eles (SOARES, 2015, p. 59). 

Percebe-se que o autor procura identificar e mapear as origens da 

santidade a partir das relações estabelecidas com a doutrina católica e sua 

influência na formação dos valores evangélicos. Desse modo, a relação entre os 

indivíduos e seus modelos de perfeição e de contato com o divino independe do 

contexto temporal em que se vive, promovendo a constituição gradativa de uma 

memória específica dirigida a favorecer a manutenção de uma tradição dentro 

do universo católico, com raiz sólida na história da humanidade. 
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Para compreender o papel desempenhado pela memória na elaboração 

de tal tradição, utilizamos dois trabalhos clássicos voltados a refletir sobre esse 

conceito: a conhecida obra de Jacques Le Goff, História e memória, que fornece 

elementos para a compreensão do conceito de santidade como produto da 

produção de uma memória específica; e os conceitos defendidos por Paul 

Ricoeur, em A memória, a história o esquecimento, com o objetivo de 

estabelecer parâmetros de análise na constituição da devoção a Frei Galvão. 

Os dois autores desenvolvem aspectos distintos do conceito de memória: 

o medievalista Le Goff apresenta uma abordagem ligada à função memória de 

manter os grupos sociais estruturados e relativamente homogêneos; por outro 

lado, a linha filosófica de Ricoeur em relação à memória segue pela ótica 

discursiva. O ponto a que esse processo pertence se desenvolve, primeiramente, 

pela linguagem e em seguida gera uma simbólica que tem como principal 

característica a diferença de interpretação provocada pelas distintas visões de 

mundo presentes no mesmo grupo humano. 

Tomando como ponto de partida as palavras de Le Goff sobre o conceito 

de memória, temos: 

Finalmente, os psicanalistas e os psicólogos insistiram, quer a propósito da recordação, 
quer a propósito do esquecimento (nomeadamente no seguimento de Ebbinghaus), nas 
manipulações conscientes ou inconscientes que o interesse, a afetividade, o desejo, a 
inibição, a censura exercem sobre a memória individual. Do mesmo modo, a memória 
coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das forças sociais pelo poder. 
Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes 
preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as 
sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores 
desses mecanismos de manipulação da memória coletiva. O estudo da memória social 
é um dos meios fundamentais de abordar os problemas do tempo e da história, 
relativamente aos quais a memória está ora em retraimento, ora em transbordamento 
(LE GOFF, 1990, p. 427). 

Fica evidente o posicionamento adotado pelo historiador francês com 

relação aos aspectos importantes a serem observados durante a análise do 

papel ocupado pelo conceito da memória na elaboração dos objetos de estudo. 

Segundo Le Goff, a memória está cercada por fatores que influenciam tanto sua 

produção quanto sua compreensão, permitindo que esta seja utilizada como 

instrumento de dominação. Com uma análise mais profunda, podemos 

interpretar a construção feita em torno da memória devocional como instrumento 

de controle utilizado pela Igreja para a formação de uma memória que se 

enquadre nos padrões aceitáveis pela Instituição. 
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Esse controle favorece a visualização dos aspectos fundamentais de 

valorização no conjunto formador da memória específica de cada culto, que, 

muitas vezes, pode ser visualizada em vários momentos, tais como a forma pela 

qual se aproxima da imagem, até o tipo de promessas que são feitas para 

determinado santo; esses fatores fazem com que a Igreja Católica determine 

quais elementos da memória devocional devem ser ressaltados. Com base 

nessa constatação, fica evidenciado o possível jogo de interesses que ocorre no 

interior do desenvolvimento de uma determinada devoção e seu impacto na 

permanência do catolicismo em determinadas regiões do globo. 

Analisar o contexto institucional da Igreja Católica no Brasil favorece a 

compreensão da dinâmica entre o devoto e seu santo. Essa característica 

permite a observação das estratégias adotadas pela população com relação à 

forma de se relacionar com o sagrado. Nessa linha de raciocínio recorro às 

reflexões de Leila Mezan Algranti, que, com sua contextualização sólida, torna 

possível uma visão geral das relações entre as autoridades eclesiásticas e a 

população no Brasil Colonial: 

O projeto de colonização traçado pelo Estado português e pelos representantes da Igreja 
Católica não excluiu as mulheres. Pelo contrário, elas foram consideradas, enquanto 
mães e esposas, o receptáculo das tradições culturais e das virtudes morais que se 
desejava transmitir aos colonos, para que desempenhassem os esperados papéis de 
súditos fiéis e de bons cristãos (ALGRANTI, 1992, p. 58). 

Algranti elabora uma contextualização que permite relacionar o objeto de 

discussão deste capítulo: o conceito de santidade e sua influência sobre a 

relação com o divino. À medida que desenvolve seu pensamento, a autora 

descreve a evolução e a política institucional adotada pela coroa portuguesa 

durante o período colonial. Sua discussão se relaciona, em certa medida, com o 

tema desta tese pelo fato de Algranti aprofundar-se no estudo da estrutura 

eclesiástica durante o período colonial brasileiro, inclusive no contexto biográfico 

de Frei Galvão. Esse elemento será tratado mais detalhadamente no capítulo 

dirigido à análise do processo de canonização de Frei Galvão. 

Tem-se reforçado ao longo deste capítulo certa continuidade no 

desenvolvimento daquilo que a santidade representa para os valores católicos. 

Le Goff reflete sobre o papel da memória no interior do catolicismo: 

Cristianização da memória e da mnemotecnia, repartição da memória coletiva entre uma 
memória litúrgica girando em torno de si mesma e uma memória laica de fraca 
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penetração cronológica, desenvolvimento da memória dos mortos, principalmente dos 
santos, papel da memória no ensino que articula o oral e o escrito, aparecimento enfim 
de tratados de memória (artes memoriae), tais são os traços mais característicos das 
metamorfoses da memória na Idade Média (LE GOFF, 1990, p. 443). 

É possível notar que o historiador elabora a memória a partir de 

parâmetros que permitem observá-la com elementos que abrangem desde 

posições sociais e doutrinárias até sua influência no cotidiano espiritual. Por fim, 

considero a tradição um produto de um processo histórico que ocorre 

gradualmente, mas ao mesmo tempo se consolida após um período de longa 

duração. 

A consolidação desses elementos se desenvolve a partir de movimentos 

que combinam o incentivo realizado pelas autoridades eclesiásticas e os 

mecanismos que agem em conjunto com as camadas da população diretamente 

envolvidas com este desenvolvimento. A leitura feita por Le Goff dá fundamento 

para compreender a dinâmica entre a memória produzida e a memória que se 

deixa produzir para o aumento de controle institucional, não somente por parte 

da Igreja Católica, mas também por outros setores da sociedade humana. 

Favorecendo o estudo do conceito de memória, utilizo, também, as 

reflexões fundamentais feitas por Paul Ricoeur, que auxiliam o entendimento do 

desenvolvimento da memória em relação à dinâmica entre aquilo que é 

transmitido e aquilo que é compreendido; introduz-se, assim, o aspecto 

discursivo que este conceito adquire no decorrer do desenvolvimento de uma 

sociedade. Sobre a função da memória, o filósofo francês afirma que há 

três grandes fenômenos nessa incursão no trabalho da historiografia. Primeiramente, o 
lugar e o papel do testemunho na fase da investigação documental. O testemunho é, 
num sentido, uma extensão da memória, tomada na sua fase narrativa. Mas só há 
testemunho quando a narrativa de um acontecimento é publicitada: o indivíduo afirma a 
alguém que foi testemunha de alguma coisa que teve lugar; a testemunha diz: “creiam 
ou não, em mim, eu estava lá”. O outro recebe o seu testemunho, escreve-o e conserva-
o. O testemunho é reforçado pela promessa de testemunhar de novo, se necessário; o 
que implica a fiabilidade da testemunha e dá ao testemunho a gravidade de um sermão. 
A dimensão fiduciária de todos os tipos de relações humanas é assim trazida à luz: 
tratados, pactos, contratos e outras interações que repousam na nossa confiança na 
palavra do outro. Mas o testemunho é, ao mesmo tempo, o ponto fraco do estabelecer 
da prova documental. É sempre possível opor os testemunhos uns aos outros, quer no 
que diz respeito aos fatos relatados, quer no que respeita à fiabilidade das testemunhas. 
Uma parte importante da batalha dos historiadores para o estabelecimento da verdade 
nasce da confrontação dos testemunhos, principalmente dos testemunhos escritos; são 
levantadas questões: por que foram preservados? Por quem? Para benefício de quem? 
Essa situação de conflito não pode limitar-se ao campo da história como ciência, 
reaparece ao nível dos nossos conflitos entre contemporâneos, ao nível das questões 
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fortes, às vezes formuladas coletivamente, em prol de uma tradição memorial contra 
outras memórias tradicionais (RICOEUR, 2003, p. 3).30 

Neste longo fragmento é possível perceber claramente que o pensamento 

desenvolvido pelo autor utiliza o conhecimento histórico para debater questões 

ligadas à recepção do discurso e ao seu papel no processo de construção da 

memória, por meio de referências sociais que servem de eixo condutor para um 

processo de manipulação da memória baseado nos interesses daqueles que 

produzem a mensagem, tendo influência, também, o público para quem tal 

discurso é produzido. 

Com essa linha de raciocínio, o autor introduz o papel desempenhado 

pelo testemunho no que diz respeito ao gradativo acréscimo de elementos que 

ao longo do tempo fazem com que alguns aspectos devam se tornar memória, 

como, por exemplo, um texto, uma gravura ou um monumento, para que sejam 

vistos como referência por determinada população e suas camadas dominantes. 

Com os dois autores devidamente inseridos em nossa discussão, como 

podemos interpretar a santidade como produto dinâmico de uma memória 

específica? A resposta a esta pergunta dará condições de oferecer uma 

retrospectiva de tudo que foi elaborado no presente capítulo. 

Conclusões 

O objetivo deste capítulo foi discutir, sob diferentes aspectos, o conceito 

de santidade e suas implicações no contexto católico apostólico romano, por 

meio de sua origem, desenvolvimento e, de certa forma, aplicação. 

Para cumprir essa tarefa, inicialmente procuremos analisar, através da 

personagem de Paulo, como os valores trazidos por Jesus eram interpretados e 

aplicados no contexto das comunidades primitivas cristãs. Nesse mesmo 

contexto, outro elemento importante foi compreender o porquê de Cristo ser 

considerado uma afronta para as tradições judaicas de sua época. 

Nesta primeira etapa, foi também essencial analisar como se iniciaram as 

políticas de perseguição do Império Romano em relação ao cristianismo e a seus 

primeiros membros. Na montagem desta linha condutora, o trabalho de Justo 

                                            
30 Texto retirado de uma conferência proferida pelo filósofo francês no ano de 2003, em 

Budapeste, capital húngara. 
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González A era dos mártires contribuiu muito para a compreensão do contexto 

de formação do cristianismo em seus três primeiros séculos. O autor analisa o 

desenvolvimento do cristianismo como movimento religioso inserido nas tensões 

ocorridas entre ele e o Império Romano. Esse fator foi importante para o 

reconhecimento da primeira forma de santidade, o martírio. 

Em seguida, descreveu-se o processo de institucionalização do 

cristianismo como religião oficial do Império Romano. Esse processo político teve 

como principal personagem Constantino, com sua importante atuação na 

organização do primeiro Concílio ecumênico da Igreja Católica: o Concílio de 

Niceia. 

A Idade Média marca um período de consolidação institucional da Igreja 

Católica, que, após um período de instabilidade social e política, assume um 

papel fundamental na restauração da paz e relativa unidade da Europa central 

no início do século VIII. Esse período é central no início da abordagem do 

historiador André Vauchez, que conduz sua investigação à caracterização de 

“uma espiritualidade medieval”, recortando sua análise até fins do século XIII, 

com o desenvolvimento espiritual vinculado à figura de São Francisco de Assis. 

Seu trabalho contribuiu para a visualização de um processo histórico que tem 

por característica a longa duração, permitindo a percepção da evolução dos 

valores representados pela santidade nas suas diferentes modalidades e 

alcances. 

Como pano de fundo para esse período, procuramos estabelecer uma 

relação entre a narrativa hagiográfica e o seu papel na difusão e na valorização 

dos valores defendidos pela Igreja Católica. Para isso, dialogamos com autores 

que traçam uma cronologia para essas narrativas, observando suas 

características e fundamentos. Ainda nessa linha constatamos a mudança de 

perfil para a santidade, passando-se do martírio para os santos monarcas. 

Tendo isso em mente, iniciamos a análise do processo de evolução da lei 

canônica para, a partir dela, identificar as permanências presentes nas etapas 

de santificação e as diferentes abordagens dadas pela Igreja a essa questão. 

Para elaborar esse raciocínio buscamos trabalhos vinculados ao aprimoramento 

institucional no decorrer da história da Igreja. A contribuição de Vera Irene 

Jurkevics possibilitou o entendimento do processo de burocratização da 

canonização, abrindo a possibilidade para o enfoque das disputas internas nas 
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diferentes instâncias da Igreja Católica. Nessa mesma linha, Hugo Ricardo 

Soares permitiu a ampliação dos horizontes contextuais com a elaboração de 

um mapeamento mais eficiente com relação ao aprimoramento legislativo que a 

Igreja Católica desenvolveu durante todo o seu processo histórico institucional. 

Esse aprimoramento, ao nosso ver, responde às necessidades surgidas 

do aprimoramento científico ocorrido a partir do movimento humanista nos 

séculos XVI, XVII e XVIII, tendo seu amadurecimento no século XIX. 

Um acontecimento importante na história da Igreja Católica está 

representado pelo Concílio Vaticano II, que ocupou importante destaque no final 

da década de 1950 até meados da década de 1960. Esse Concílio teve como 

principal característica a busca da Igreja pela reorganização de sua burocracia, 

para se adaptar em um contexto no qual a Guerra Fria dividia o mundo em dois 

polos distintos: um socialista e outro capitalista. Levando esse fato em 

consideração, foi possível demonstrar que a documentação conciliar não trouxe 

grandes novidades à canonização. Por outro lado, esse concílio trouxe uma nova 

abordagem para o conceito de santidade, transformando os valores e as virtudes 

e aproximando estes ao cotidiano dos devotos, convidando-os para desenvolver 

uma santidade possível e concreta. A grande transformação ocorrida foi no 

pensamento elaborado pela Igreja Católica, dando à santidade elementos mais 

concretos. Através do incentivo de uma espiritualidade cotidiana, demonstrou 

que institucionalmente a Igreja de Cristo precisava revisar seus valores 

cotidianos, e não necessariamente o processo jurídico para o reconhecimento 

dos santos. 

Ainda sob esse aspecto, dedicamos especial atenção à Constituição 

Apostólica Divinus Perfectionis Magister, publicada em 1983 pelo Papa João 

Paulo II, em que são caracterizadas com clareza as etapas legais que um 

processo de canonização percorre atualmente. A transcrição de pequenos 

fragmentos do referido documento teve por objetivo maior aprofundamento e 

detalhamento das etapas de um processo de canonização e a descrição do 

posicionamento adotado pela Igreja ao tratar dos candidatos a santo como 

imitadores diretos de Cristo. A partir desta análise, pretendemos demonstrar que, 

embora o processo legislativo de canonização tenha passado por um 

aprimoramento, a santidade como valor absoluto não sofreu grandes alterações, 
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uma vez que o modelo a ser seguido continua sendo o mesmo, ou seja, Jesus 

Cristo. 

Para discutir o elemento da mobilização popular, procuramos relacionar o 

processo de elaboração de uma memória específica com o desenvolvimento de 

um discurso dirigido a uma população determinada à santidade, como produto 

de uma memória particular carregada de interesses e intencionalidades. Para 

isso, as ideias de Jacques Le Goff constituem parte importante na consideração 

sobre o papel das sociedades na construção de uma memória fundamental para 

conservação da unidade humana. 

Por outro lado, Paul Ricoeur desenvolve a memória a partir de uma visão 

voltada para a análise do discurso, cuja intenção gera, nos diferentes aspectos 

da vida social, o reconhecimento de uma pertença individual, coletiva e também 

aquela que pode ser utilizada em disputas políticas, que, em última análise, 

provoca um movimento gradativo de dominação. Por isso, como resposta à 

questão elaborada, consideramos a santidade um produto conceitual do 

desenvolvimento institucional da Igreja Católica, proveniente de uma memória 

específica que, em última análise, remete a um modelo primordial de Jesus 

Cristo. 

A construção do conceito de milagre ocorre em paralelo ao 

desenvolvimento da santidade. A interpretação dada ao sobrenatural depende 

do contexto histórico observado, permitindo ao historiador uma análise social, 

política e religiosa da Igreja Católica e de seus agentes, tanto eclesiásticos 

quanto populares. Esse movimento permite a observação de elementos 

suprainstitucionais que atingem as demais atividades da sociedade e suas 

elaborações, podendo ser alterada por uma relação de interesse. 

Por fim, consideramos que o conceito de santidade fornece elementos 

fundamentais à construção de um panorama sólido para compreender as bases 

institucionais elaboradas pela Igreja Católica na constituição de uma memória 

ligada ao passado vivenciado pelos seguidores de Cristo, retransmitido, assim, 

por meio de um resgate contínuo pavimentado na tradição evangélica pelas 

Escrituras e reavivado pelo culto aos santos. Por outro lado, desenvolve em torno 

desta questão preocupações que atingiram a Igreja Católica em diferentes 

períodos de sua história, permitindo que seus representantes se posicionem para 

garantir a estabilidade institucional. 
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A abordagem das devoções tem início na expressão “falar do santo”, a 

qual se refere à tradição oral que serve de base e fundamento para o início de 

um movimento popular ligado à biografia de um indivíduo que, durante sua 

vivência em determinada sociedade e contexto histórico, adquire gradativa 

relevância não só pelos seus atos como também por seus escritos, promovendo 

a construção de uma memória específica. 

A fusão desses dois elementos faz da santidade um conceito que está 

sempre em transformação; por isso, deve ser analisado em companhia das 

características de cada contexto histórico analisado, para que sua interpretação 

e compreensão sejam capazes de servir de instrumento para o exame do 

desenvolvimento das relações entre os devotos e a Igreja Católica. Ao mesmo 

tempo, sirva de parâmetro para avaliarem-se os graus de transformação 

ocorridos internamente no catolicismo durante seu desenvolvimento. Para 

elucidar esta afirmação foi elaborada a seguinte tabela, com as diferentes 

modalidades de santidade durante alguns períodos da história da Igreja Católica: 

Tabela 01 – Tipologia da santidade através dos tempos  

Período Tipo de santidade Característica 

SÉC. I-IV Martírio  Imitação de Cristo pelo sofrimento e 
morte  

SÉC. V-VII Culto a monarcas  Valorização de figuras régias como 
modelos cristãos  

SÉC. VIII-X Vida ascética, afastamento 
do mundo  

Isolamento em mosteiros  

SÉC. XI-XIII Retorno ao mundo  Assistência aos menos favorecidos – 
modelo franciscano 

SÉC. XIX-XX Valorização da capacidade 
sobrenatural do futuro santo 

Diálogo entre religião e ciência na 
comprovação de curas milagrosas  

 

É importante ressaltar que os modelos apresentados nesta tabela têm por 

objetivo facilitar a compreensão do processo histórico desenvolvido durante o 

capítulo. Porém, é possível que mais de um modelo esteja presente em 

diferentes períodos, uma vez que a história não é estática. 

O próximo capítulo se concentra essencialmente na análise das partes 

fundamentais do processo de canonização de Antônio Galvão de França. Por 
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meio dessa análise, pretendemos apresentar as etapas de formação de sua 

santidade para, a partir de então, com o auxílio de alguns elementos vinculados 

à interpretação discursiva trazida por Paul Ricoeur, Roger Chartier, Michel de 

Certeau, e também ao papel exercido pelas virtudes heroicas, interpretar quais 

valores estão implícitos nessa santidade específica e como esses pontos 

valorativos influenciaram o modelo aceito pelo Vaticano. 
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CAPÍTULO II 
A ANÁLISE PROCESSUAL DA CAUSA DE ANTÔNIO DE 

SANT’ANNA GALVÃO: DESCONSTRUINDO DISCURSOS 

Introdução 

O presente capítulo tem por objetivo a análise de fragmentos específicos 

do processo de canonização de Antônio Galvão de França, iniciado no ano de 

1991 e concluído no ano de 2007. Esta análise vai se pautar no mapeamento 

dos agentes diretos e indiretos participantes do processo formal de santificação. 

Dessa forma, pretende-se determinar o processo de elaboração das relações 

político-eclesiásticas desenvolvidas durante o movimento ocorrido no interior da 

Igreja paulistana, para solidificar Frei Galvão como candidato evidente e 

importante para as relações entre o Brasil, como Estado majoritariamente 

católico, e o Vaticano, aumentando a importância da Igreja brasileira no contexto 

internacional da religião católica. 

Esse aumento da representatividade da Igreja Católica do Brasil gerou 

uma mobilização baseada no realce de características típicas da religiosidade 

brasileira, transformando a santidade de Frei Galvão em objeto de interesse das 

autoridades eclesiástica brasileiras e italianas. O processo de formação de uma 

religiosidade percorre um lento caminho até a formulação daquilo que é trazido 

pela população devota e a reinterpretação das autoridades eclesiásticas com 

relação à utilidade que determinado santo possa ter para a manutenção 

institucional da Igreja no Brasil. No caso de Frei Galvão, acreditamos que um 

dos principais elementos que constituem essa busca pela raiz popular da 

devoção está representado pelas famosas pílulas que serviram de ponto de 

apoio para o florescimento da fama de santidade desse franciscano paulista. 

Observando esse processo de elaboração entre o movimento popular e a 

necessidade institucional, a canonização de Frei Galvão possui diferentes 

visões, dirigidas a destacar distintos aspectos do conjunto e fundamentos que 

constituíram a sociedade brasileira em todos os períodos presentes na 

construção do argumento teológico e político do religioso como representante do 

catolicismo brasileiro. 



88 

Pretendemos aqui analisar o processo formal de Santificação de Frei 

Galvão, estabelecendo uma conduta de abordagem documental convidativa a 

refletir sobre alguns pontos que à primeira vista podem parecer irrelevantes, mas 

que, se observados em seu conjunto, possibilitam a compreensão da importância 

adquirida para os interessados em transformar esse franciscano no primeiro 

santo brasileiro. Começamos agora a apresentação da estrutura primordial do 

processo legal, iniciado em 1991, e de seus elementos formadores. 

2.1 Estrutura primordial do processo 

A estrutura presente no processo da canonização obedece a seguinte 

lógica: 

1) Introdução aos primeiros elementos constituintes do processo, 

apresentação das características que levam a Igreja a considerar 

determinado sujeito como candidato à nomeação para santo. Esta 

apresentação constitui-se, primeiramente, na descrição da metodologia 

de trabalho e na busca por fontes específicas relacionadas ao candidato. 

2) Fundamentação básica e estrutura da primeira etapa do processo, busca 

documental e levantamento da legitimidade do indivíduo como modelo 

exemplar da Igreja na vida e na morte. Partindo deste ponto, nota-se o 

delineamento gradativo de Frei Galvão como “alguém” a ser considerado 

modelo a ser seguido. Divisão estrutural da primeira etapa: 

3) Testemunhos da irmandade do Mosteiro da Luz. 

4) Levantamento dos escritos diretamente produzidos por Frei Galvão. 

5) Autores que refletem sobre esta personalidade e sua relevância para seu 

contexto social. 

6) Número de obras ligadas a esta causa (interesse popular). 

A estrutura presente no processo de canonização de Frei Galvão segue 

um parâmetro preestabelecido pela legislação do Vaticano, fazendo com que tal 

processo tenha em seu desenvolvimento três elementos básicos. O primeiro se 

caracteriza por um levantamento rigoroso das fontes históricas relacionadas à 

devoção e seu progresso. Nessa direção, a primeira etapa do processo consiste 

na apresentação biográfica do candidato e, ao mesmo tempo, se estabelece uma 



89 

relação com o desenvolvimento da Igreja Católica no referido país. No caso de 

Frei Galvão é construída uma linhagem temporal para o aperfeiçoamento 

institucional do catolicismo na sociedade brasileira. 

A segunda parte consiste na análise específica da fama de santidade 

adquirida pelo candidato durante sua vida e, principalmente, após a sua morte, 

permitindo a visualização do início da mobilização popular em torno do indivíduo 

que está sendo colocado como futuro santo; é nesse momento que se inicia 

também a elaboração de uma memória específica direcionada a construir uma 

trajetória devocional que seja apresentada de maneira satisfatória para o 

convencimento das autoridades envolvidas na canonização. Como terceira 

etapa temos um estudo rigoroso destinado à verificação e à comprovação de 

dois milagres que servem como o último elemento para declaração de um 

indivíduo à condição santo. 

É importante deixar claro que este trabalho de análise documental se 

deterá em dois volumes, ou seja, aqueles que se destinam à descrição das 

virtudes e à fama de santidade, deixando de lado um volume voltado às curas 

miraculosas. 

Observando estes atores, é possível elaborar o seguinte questionamento: 

Como esse processo de construção de uma memória é conduzido e como esta 

se constitui em um fator essencial para o sucesso de uma canonização? Antes 

de passar para uma análise sistemática da causa de Antônio de Sant’Anna 

Galvão, faz-se necessária a apresentação de algumas considerações 

metodológicas para o entendimento do processo canônico de santificação como 

fonte histórica. 

2.1.1 Apresentando as chaves de leitura 

Em nosso entendimento, a abordagem deste tipo de conjunto documental 

exige a elaboração de uma categorização bem definida que permita a 

identificação das características formadoras de cada tipo de texto e, por 

consequência, do discurso presente em cada elemento das partes que compõem 

o conjunto do volume processual. No caso específico de Frei Galvão, sua 

santificação percorre etapas que acompanham o aprofundamento do discurso 

de cada agente participante na elaboração do documento escrito e apresentado 
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para o julgamento de seu mérito. Nesta perspectiva, a Ordem Processual 

Cumulativa1 utilizada para a leitura do texto presente nos atos de canonização 

foi elaborada como uma linha condutora estruturada em alguns pontos, a fim de 

demonstrar com clareza a forma pela qual o grupo interessado na canonização 

de Frei Galvão se colocava no interior do texto para aumentar a credibilidade do 

pleiteante. As ordens que serão utilizadas no decorrer deste capítulo são as 

seguintes: 

Ordem processual cumulativa. 

1. Apoio do Estado à Causa. 

2. Argumentação da Causa. 

3. Aspecto Institucional. 

4. Caracterização de Frei Galvão como Santo. 

5. Caracterização da Obra (Trabalho). 

6. Confrontos Políticos. 

7. Cronologia dos Quatro Processos. 

8. Documentação Institucional. 

9. Cronologia Sacerdotal – página 76. 

10. Elemento Sobrenatural. 

11. Literatura de Apoio à Causa. 

12. Manifestação O Metropolitano. 

13. Obstáculos. 

14. Política de Governança. 

15. Prática de Santidade. 

16. Realce de Posições Políticas do Candidato. 

17. Relevância Política. 

18. Testemunhos Leigos. 

18. Valores de Santidade. 

19. Valorização da Ordem Franciscana. 

20. Mobilização Popular. 

                                            
1 Termo que designa, em certa medida, uma escalada valorativa presente na escrita 

processual, com o objetivo de cumprir todas as etapas procedimentais para o sucesso da 
causa de Antônio Galvão de França. 
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Esta Ordem processual cumulativa tem por objetivo facilitar o 

entendimento da estrutura processual presente na causa de Frei Galvão e, ao 

mesmo tempo, permitir a visualização da elaboração de sua santidade a partir 

das diferentes características presentes na formação discursiva no interior do 

texto canônico produzido pelo Vaticano. Esta produção, iniciada no Brasil e 

finalizada em Roma, segue uma linha condutora que pode ser analisada como a 

elaboração de um candidato tipicamente brasileiro e também mostra sua 

relevante participação na aproximação entre a Igreja Católica brasileira e as 

autoridades eclesiásticas romanas. Vamos agora à apresentação dos pontos-

chave da causa de Antônio Galvão de França. 

A causa de Frei Galvão, assim como as demais, é constituída por três 

partes básicas. A primeira é caracterizada pela apresentação da fundamentação 

histórica, que tem como ponto de partida o levantamento das fontes históricas 

referentes ao candidato. Esta etapa tem por objetivo a verificação da 

autenticidade e do teor desses escritos em sua introdução. O relator2 do 

processo descreve as razões pelas quais Antônio Galvão de França deve ser 

considerado um candidato ideal à santidade. Na referida introdução temos: 

In tale quadro storico, così dettagliatamente delineato trova la sua naturale collocazione, 
il Servo di Dio; e questo è un altro merito dei compilatori della Positio, che sono riusciti 
ad inserire organicamente la figura di Padre Antonio nel contesto sociale, politico e 
religioso del suo tempo. Da queste considerazioni preliminari scaturiscono alcuni 
elementi essenziali per una corretta valutazione della Causa e la sua oggettiva 
interpretazione. Il Servo di Dio nacque in un ambiente che quasi spontaneamente lo 
predispose a percorrere il cammino verso quella che poi sarebbe divintata la sua naturale 
vocazione. La sua era una famiglia religiosa, di buona estrazione sociale senza 
preoccupazioni economiche che ne turbassero oltre misura la serenità: il padre era “la 
persona di maggior autorità politica e sociale nella sua terra” (p. 43, II). La madre, dopo 
aver messo alla luce undici figli, morì a 38 anni di età, con fama di aver dato sempre pita 
lit ai poveri, tanto che dopo la sua morte non si trovò nessuno dei suoi vestiti, avendo 
dato tutto per amore di Dio. I genitori di Fra alvaro praticavano la carità verso il prossimo 
[…] Attualmente, si parla nella tradizione della famiglia della pietà e liberalità del nobile 
capitão-mor, che assisteva ogni giorno alla santa messa e alla porta della Chiesa 
distribuiva elemosina ai poveri (p. 44, II). In un contesto del genere I’orientamento 
spirituale del giovane Antonio ebbe una sollecitazione rilevante, irrobustita poi 
successivamente dalla solida educazione intellettuale e religiosa negli anni di seminario 
di Belém (p. 49, II) e definitivamente affermata da quella che era la sua evidente 
vocazione. Non a caso, del resto, la Pollio nota che “terminato il tempo di noviziato, 
Antonio Galvao de França […] fin da allora era modello di virtù e di santità” (Ato de 
canonização e beatificação de Antônio Galvão de França. Voto do Relator, 1993, p. 30). 

                                            
2 Função atribuída ao responsável pela apresentação da causa aos demais membros do 

colegiado da congregação para causa dos santos; este também vota a favor ou contra o 
prosseguimento do processo. No caso de Frei Galvão, essa função foi ocupada pelo Frei 
Cristoforo Bovi. 
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No fragmento é possível notar uma gradativa construção feita pelo relator 

da causa para demonstrar a relevante participação de Frei Galvão em seu 

contexto social e sua atuação como religioso, e os valores transmitidos por ele 

para sua comunidade. Anteriormente a esse fato, o relator desenvolve uma longa 

descrição biográfica endereçada a pontuar os elementos fundamentais que 

transformam a causa de Frei Galvão em alvo de interesse dos sensores 

históricos responsáveis pela coleta documental efetuada durante a elaboração 

do texto processual. O relator do processo afirma: 

Il servo de Dio Fra Antônio di Sant’Anna Galvão de França. Nacque nel 1739 a 
Guaratinguetá, diocesi di Rio de Janeiro. Siccome S. Paolo Divenne diocesi nel 1745, 
Fra Antonio praticamente ha vissuto ed è morto nella diocesi di S. Paolo. L’ambiente in 
cui nacque e visse isuorimi anni fu cristiano e religioso; la famiglia era benestante e 
risorse economiche notevoli e godeva di prestigio sociale e di fluenza politica. A 13 anni 
fu inviato a studiare nel Collegio (Seminario) di Belém, diretto dai Gesuiti e dove già si 
trovava il fratello José che lo lasció nel 1752. Nel 1756 ritornò a Guaratinguetá. Il Servo 
di Dio desidero entrare nella Compagnia di Gesù, ma il padre si oppose temendo le 
burrasche pombaline sui religiosi di quest’Ordine. 

Antonio, perciò, si diresse verso i Frati Minori Scalzi. Nel 1760 entrò nel noviziato situato 
in Macacu e l’anno seguente fece la professione solenne. L’il Iuglio luglio 1762 gli fu 
conoscenza l’ordinazione sacerdotale. Successivamente venne destinato al convento di 
S. Paolo per iniziare il corso di filosofia e teologia e partecipò al lavoro apostolico dei suoi 
confratelli. Il 9 novembre 1766 si consacrò alla Madonna come figlio e schiavo e firmò 
l’atto con il proprio sangue. Finiti gli studi fu nominato predicatore, confessore, portinaio 
del Convento di S. Francesco a S. Paolo (1768) e confessore del Recolhimento De Santa 
Teresa (1769-70). In questi uffici fu confermato nel 1770 e 1773. Nel 1774 fondò il 
“Recolhimento de N. Sra. da Conceição da Luz da Divina Providência” a S. Paolo. Fece 
la visita canonica a il Convento di S. Luiz de Tolosa nella città di Itu in qualità commissario 
Visitatore Delegato. Il 29 Giugno 1775 il Vescovo di Paolo – sotto pressione del Capitano-
generale D. Martin Lopez Lobo de Saldanha – ordinò la chiusura del Recolhimento da 
Luz ma nell’agosto del medesimo anno,·aperto con il permesso del vescovo di S. Paolo 
al 9 agosto 1776, fu nominato Commissario del T.O.F. di S. Paolo e in questo ufficio 
confermato negli anni seguenti. Nel 1780 il Capitano-generale di S. Paolo, D. Martim 
Lopes, fece condannare a morte di forca un soldato. Questa condanna scatenò una 
resistenza da parte del Vescovo, della Camera Municipale di S. Paolo e di alcune 
persone importanti. Fra Antonio unì a loro la sua voce di protesta. Il Capitano-generale 
si vendicò della resistenza condannando un padre benedettino e Fra Antonio all’esilio a 
Rio de Janeiro. Fra Antonio partì senza indugio verso il suo esilio. Il Governatore, di fronte 
alla ribellione del popolo, dovette revocare la sentenza e il frate poté ritornare a S. Paolo. 
Il 6 ottobre 1781, il Servo di Dio fu nominato Presidente e Maestro del Noviziato di 
Macacu. Il Vescovo di S. Paolo, però, si oppose al trasferimento e così Fra Antonio 
rimase a S. Paolo. A causa dello stato precario e dello spazio ridotto del Recolhimento 
da Luz, il Servo di Dio costruì un nuovo “Recolhimento” che fu inaugurato dopo 14 anni 
di lavoro. Il 24 settembre 1796 ottenne il privilegio di una Presidenza e di un Guardianato; 
e nel 1798 fu eletto Guardiano del Convento di S. Francesco di S. Paolo. Anche questa 
volta il Vescovo, le religiose del “Recolhimento” e la Camera protestano affermando che 
questo ufficio avrebbe ostacolato il suo fecondo apostolato per le religiose. Fra Galvão, 
però, non fu esonerato dal Guardianato, ma continuò ad avere cura delle “recolhidas” per 
un anno e mezzo, con soddisfazione di tutti. El 1801 fu confermato nello stesso. Nel 1802 
ricevette il privilegio di Definitore concessogli con rescritto del Cardinale Pacca, Nunzio 
Apostolico a Lisbona. Nel 1804 fece la visita canonica al Convento di S. Luiz de Tolosa 
nella città di Itu, come Commissario Visitatore Delegato. Nel 1807, con breve del 
Cardinale Pacca, fu nominato Visitatore Generale e Presidente del Capitolo del 1808, ma 
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l’anno seguente rinunciò a questi incarichi per motivi di salute. Nel 1881 fondò, dietro 
richiesta del Vescovo di S. Paolo, il “Recolhimento de Santa Clara” a Sorocaba; ritornò a 
S. Paolo dopo 11 mesi. Visse ancora 10 anni, prima nel convento di S. Francesco, ma 
quando le diminuite forze gli impedirono di fare la spola tra il Convento e il “Recolhimento” 
egli ottenne l’autorizzazione dei Superiori. E del Vescovo a rimanere nelle dipendenze 
della sua opera, negli ultimi anni. Abitava in una delle tre piccole stanze presso il 
Recolhimento. Nella sua ultima malattia si trasferì in un bugigattolo dietro al tabernacolo 
in fondo alla chiesa, per l’insistenza delle religiose, che gli volevano prodigare qualche 
sollievo e conforto. Mori verso le ore dieci del mattino del 23 dicembre 1822 (Ato de 
beatificação e canonização Antônio Galvão de França. Voto do Relator, 1993, p. 4-5). 

Neste grande fragmento é possível constatar que a construção elaborada 

pelo relator se baseia na apresentação dos fundamentais elementos biográficos 

do candidato. Dessa forma, ocorre um movimento que irá caracterizar toda a 

escrita do documento, visando ao convencimento do valor da santidade de Frei 

Galvão, e todos aqueles que falam por ele no interior do processo em defesa de 

sua santidade. A primeira ordenação processual que utilizaremos será a 

argumentação da causa, pois neste primeiro momento ocorre uma 

argumentação preliminar para introduzir Frei Galvão ao contexto dos dignos aos 

altares. 

Pensamos que esses aspectos biográficos ocupam um papel primordial 

no sucesso de uma causa de Santificação, pois a vida do candidato demonstra 

para as autoridades eclesiásticas a relevância e a força do argumento 

apresentado tanto pelo postulador quanto pelo relator, aumentando, assim, a 

chance de êxito para a canonização. 

Ainda na introdução redigida pelo relator, fica clara a preocupação em 

demonstrar que a estrutura presente no documento acompanha a normativa 

exigida pelo Vaticano, apresentando todos os elementos necessários para a 

apreciação dos responsáveis pela continuidade do processo em todas as suas 

etapas. Referente a essa estrutura temos: 

Le surriferite scarne notizie cronologiche sono state sviluppate e documentate nel 
Volume II della Posizione, che presenta in 17 Capitoli una “Biografia Documentata”. Per 
la composizione furono compulsati: 6 archivi diocesani e parrocchiali, 9 archivi di Ordini 
Religiosi e Monasteri e 6 archivi civili. Inoltre fu fatto uso di pubblicazione il biografiche, 
delle quali 9 sono state esplicitamente menzionate e videro la luce tra 1922 e 1987 (IVI, 
pp. 255-259). In terzo luogo furono utilizzati gli atti processuali e infine le molteplici notizie 
bibliografiche. La “Biografia Documentata” è stata ben curata ed è di piacevole lettura, i 
capitoli sono brevi e dopo una semplice indicazione degli argomenti espongono la 
materia e chiudono con “rilievi conclusivi”. Ad ogni capitolo sono stati aggiunti come prova 
i documenti repetiti negli archivi. Il I capitolo espone brevissimamente il contesto storico-
geografico e socio-religioso del Servo di Dio (pp. 21-39). La nascita, l’ambiente familiare 
e la prima formazione di Fr. Antonio sono stati descritti nel II Capitolo. Notiamo che il 
certificato battesimale non è stato trovato. Inoltre manca qualsiasi informazione concreta 
sulla formazione ricevuta nel collegio-seminario diretto dai Gesuiti dove il Servo di Dio 
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visse dal 1752 al 1756. Così pure difettano notizie circa gli anni 1756-1760, dopo l’uscita 
dal seminario di Belém e prima dell’entrata tra i Francescani. I documenti allegati 
riguardano piuttosto i diversi parenti del Servo di Dio. In III Capitolo narra l’arrivo dei 
Francescani nel Brasile e la storia dei Frati Francescani Scalzi in S. Paolo. Il 15 aprile 
1760, all’età di 21 anni, il Servo di Dio ricevette l’abito dei Francescani Scalzi e scelse il 
nome di Fra Antonio di Sant’Anna Galvão. Terminato il noviziato, a norma del “diritto 
allora” vigente emise la professione solenne il 16 aprile 1961 e l’anno successivo ordinato 
sacerdote. Dopo l’ordinazione iniziò il corso di filosofia e di teologia. L’Estensore della 
Bibliografia annota: “Di questi anni di formazione non esistono documenti” (III, p. 76). La 
consacrazione del giovane frate a Maria come “filho e perpétuo escrava” il 9 novembro 
1766, non era un fatto insólito, come risulta dal Rituale Romano Serafico del 1758 (ivi, p. 
77). Il Capitolo IV espone i vari uffici del Servo di Dio: predicatore, confessore, portinaio 
del convento di S. Paolo, confessore del “Recolhimento de Santa Teresa”, Delegato 
Visitatore del convento di Sao Luiz de Tolosa nella città di ltu, Commissario del T. O. F. 
di S. Paolo. Per poter esprimere un giudizio circa la nomina del Servo di Dio sarebbe 
stato utile sapere quanti sacerdoti francescani di furono in quel tempo a S. Paolo, perché 
una nomina dipende spesso anche dal personale disponibile. I “Rilievi conclusivi” (p. 94) 
sembrano andare oltre le premesse documentate, quando si afferma: “La personalità di 
Fra Galvão (per gli avvenimenti narrati) è ricca di profonda religiosità, di chiara 
intelligenza e di straordinaria virtù. Il suo zelo apostolico e l’amore per i poveri lo spinsero 
a dedicare tutto stesso, ossequioso dei suoi Superiori religiosi, presso i quali godeva 
grande stima” (IVI, p. 94) (Ato de beatificação e canonização de Antônio Galvão de 
França. Voto do Relator, 1993, p. 6-7). 

A estrutura observada no processo permite a análise muito clara da 

intenção interna presente nesse documento para a formação de uma linha 

cronológica sólida. Por esse motivo acreditamos que a santificação, já na 

introdução, fica bem caracterizada. É possível utilizar mais um elemento da 

Ordem processual cumulativa das que apresentamos anteriormente: 

Caracterização da Obra (Trabalho). 

Essa tentativa de descrever a trajetória de serviços prestados pelo 

candidato representa uma mudança na postura adotada pela Igreja, ao 

considerar com nova relevância e maior importância a atuação cotidiana 

desenvolvida pelo futuro santo em sua relação com a comunidade em que 

convive, e também é responsável pelo desenvolvimento de sua fama de 

santidade, que será apresentada durante toda a estruturação do texto 

processual. 

Nas páginas seguintes (7 a 40), até o fim da introdução, o relator expõe e 

relata resumidamente o conteúdo de todos os capítulos processuais, incluindo 

os volumes 1 e 2, para, a partir de então, declarar sua posição: 

La presente Causa potrebbe aiutare a recuperare in questo momento storico del Brasile 
e dell’America Latina la rilevanza che ha la vita evangelica di molti dei suoi missionari e 
figli, protagonisti dell’evangelizzazione e allo stesso tempo frutto eminente della stessa 
nella storia ecclesiale di questi paesi. Fra Antonio di Sant’Anna Galvão appartiene a 
questa numerosa schiera, che dovuto cause contingenti della storia non è stata ancora 
sufficientemente riconosciuta dalla Chiesa con la beatificazione e canonizzazione, 
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almeno del più significativi. Passo quindi a rispondere alle domande del Rev.mo Relatore 
Generale (Ato de beatificação e canonização de Antônio Galvão de França: Voto do 
Relator, 1993, p. 15). 

Antes de concluir sua posição, o relator da causa, na última frase de seu 

voto, deixa clara a relevância da elevação de Frei Galvão a um possível 

candidato a santo: “alla fine della lettura dei Vota seguì ancora una breve 

discussione, la quale confermò la pressappoco totale unanimi” (Ato de 

beatificação e canonização de Antônio Galvão de França, 1993, p. 15). Após 

apresentação breve da introdução, passa-se a analisar algumas considerações 

importantes para a compreensão da estrutura discursiva em tal processo 

legislativo. 

2.2 Quem “fala” no processo? Virtudes teologais 

Um elemento bastante perceptível neste fragmento se reflete na conduta 

específica do relator e em sua posição de realce da importância da referida 

santificação para o contexto vivido pela Igreja Católica brasileira naquele 

período; por isso, acreditamos que este trecho representa muito bem o 

movimento de interesse político que ocorre em torno da causa de Antônio Galvão 

de França. Com base nesses fatos, já é possível utilizar a primeira referência 

teórica do filósofo francês Paul Ricoeur, em sua obra A história, a memória, o 

esquecimento, para compreender alguns aspectos escondidos nesses primeiros 

fragmentos documentais apresentados. 

O pensamento deste autor permite a elaboração de alguns caminhos de 

análise que seguem a interpretação não só daquilo que foi escrito, mas do foi 

compreendido por aqueles que receberam o escrito no interior do processo. 

Entre esses grupos temos: Franciscanos, a Irmandade do Mosteiro da Luz, 

Episcopado do Estado de São Paulo e também a população local de 

Guaratinguetá-SP, tanto as autoridades eclesiásticas brasileiras como, e por 

consequência, as autoridades da Igreja presentes em Roma, que receberam a 

causa de Frei Galvão e a interpretaram, dando a força argumentativa necessária 

para que a causa pudesse ter êxito no ano de 2007. Sobre essa dinâmica entre 

interpretação e intencionalidade, Ricoeur descreve que 

pode-se até falar, caso se queira, em memória-repetição a respeito dessas celebrações 
fúnebres, mas apenas para acrescentar logo em seguida que essa memória-repetição 
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resiste à crítica e que a memória-lembrança é fundamentalmente uma memória crítica 
(RICOEUR, 2012, p. 92-93). 

No que se refere à santidade, em nosso entendimento, esta também se 

constitui em uma maneira de interpretar e construir uma memória sobre 

determinado indivíduo para realçar tanto os valores representados por ele quanto 

por suas instituições. 

Nessa linha, as ideias desenvolvidas pelo autor procuram demonstrar 

como um pensamento se desenvolve baseado em um conjunto de fatores que 

permite dirigir o discurso a um determinado público-alvo, tendo como objetivo a 

reprodução de si próprio. 

Outro aspecto que considero de fundamental importância no 

desenvolvimento de um estudo que envolve a análise das etapas de construção 

de uma devoção como a de Frei Galvão, se constitui na interpretação dada pelos 

agentes difusores de uma tradição vinculada a esse religioso e o realce dado a 

alguns aspectos para maior aceitação deste franciscano no rol de santos 

católicos. 

Levando em consideração estes elementos, voltamos às considerações 

feitas por Ricoeur sobre a manipulação da memória para demonstrar como é 

elaborada a partir de pontos que permitem a rememoração e a manutenção de 

uma Memória específica. Sobre isso o intelectual francês diz que 

é fácil vinculá-los, respectivamente, aos diversos níveis operatórios da ideologia. No 
plano mais profundo, o das mediações simbólicas da ação, a memória é incorporada à 
constituição da identidade por meio da função narrativa. A ideologização da memória 
torna-se possível pelos recursos de variação oferecidos pelo trabalho de configuração 
narrativa (RICOEUR, 2012, p. 98). 

Noto que as conclusões do autor se encaixam muito bem naquilo que 

pretendemos esboçar, como uma possível interpretação para a santidade de Frei 

Galvão que, a nosso ver, é produto de um contexto histórico bem definido, 

representando os interesses e as aspirações de diferentes esferas sociais 

ligadas ou não à Igreja Católica paulistana. 

Entre os grupos envolvidos nesse processo podemos citar pelo menos 

três principais e dois secundários: respectivamente, a Irmandade do Mosteiro da 

Luz, a Ordem Franciscana e o Episcopado de São Paulo, representado 
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primeiramente por Dom Duarte Leopoldo e Silva;3 e a Comunidade de 

Guaratinguetá e a Cúria Romana. 

O termo secundário para designar a Comunidade de Guaratinguetá e a 

Cúria Romana se destina a distinguir com clareza a função que cada grupo 

exerceu na elaboração da santificação de Frei Galvão. 

Os três principais tiveram grande influência nas primeiras fases do 

processo de santificação, enquanto os secundários participaram, a nosso ver, de 

um processo já relativamente consolidado. 

Ao analisar esse processo, um dos elementos que deve ser levado em 

conta é a maneira pela qual a devoção a Frei Galvão vai sendo absorvida pelo 

ponto de vista discursivo no interior dos grupos envolvidos. Cremos que, como 

todo movimento histórico, a mobilização em torno do franciscano brasileiro 

ocorreu de forma lenta e gradual, começando pela iniciativa primária das irmãs 

do Mosteiro da Luz a partir de 1922. Essa mobilização representa o início de 

uma dinâmica de valorização do religioso de Guaratinguetá e, por conseguinte, 

da Ordem Feminina, a qual, a partir daquele momento, sua santidade também 

representaria; portanto, o discurso empregado em torno dessa personalidade de 

São Paulo é a expressão de uma compreensão interna de si mesmos que 

aparece claramente nos testemunhos presentes no ato de canonização. Para a 

fundamentação deste raciocínio, baseamo-nos na análise de Paul Ricoeur sobre 

o papel desempenhado pelo texto como fonte de significado e de expressão. 

O texto é, para mim, muito mais que um caso particular de comunicação inter-humana: 
e o paradigma do distanciamento na comunicação. Por esta razão, revela um caráter 
fundamental da própria historicidade da experiência humana, a saber, que ela é uma 
comunicação na e pela distância (RICOEUR, 2012, p. 44). 

O que pretendemos trazer à análise na devoção a Frei Galvão é como a 

elaboração de sua santidade vai se construindo e consolidando conforme a 

necessidade institucional dos grupos sociais envolvidos diretamente no 

desenvolvimento do processo jurídico de santificação deste brasileiro 

(Irmandade da Luz e Ordem Franciscana). 

                                            
3 Arcebispo de São Paulo de 1908 a 1938. Para mais informações biográficas, consultar: 

ABREU, Alves (coord.). Dicionário histórico-biográfico da Primera República (1889-1930). 
São Paulo: Editora FGV, 2015. verbete “Dom Duarte Leopoldo e Silva”, p. 225-228. 
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Essa necessidade gera, a nosso ver, a estrutura discursiva do processo, 

de modo a destacar ou omitir elementos necessários para uma determinada 

qualidade desse santo, fazendo com que os interessados em sua canonização, 

por meio de sua “fala”, procurem demonstrar a importância de levar um de seus 

representantes à condição de santidade. 

A argumentação desenvolvida durante a elaboração do texto processual 

deixa claro que todos os elementos trazidos têm a função de oferecer uma 

retórica que possui uma dupla característica: a demonstração da importância de 

Frei Galvão em seu tempo e para seu país; e o enquadramento deste santo no 

modelo preconizado pela Igreja Católica. 

Por essa razão, muito embora o processo de canonização siga a 

padronização determinada por Roma, a função ocupada pelo postulador da 

causa exerce grande influência no sucesso ou no fracasso de tal peça jurídica, 

já que depende desta a seleção e a interpretação dos fragmentos textuais para 

a montagem desse tipo de documento canônico. 

Sigamos sucessivamente ambos os movimentos. A primeira “localidade” que a 
hermenêutica procura desencravar é certamente a da linguagem e, de modo mais 
especial, a da linguagem escrita. Importa-nos reconhecer os contornos desse primeiro 
lugar, pois meu próprio empreendimento, no segundo estudo, poderá aparecer como 
uma tentativa de novamente regionalizar a hermenêutica mediante a noção de texto. 
Convém, pois, precisarmos por que a hermenêutica possui uma relação privilegiada com 
as questões de linguagem. Basta, parece-me, partirmos de um caráter absolutamente 
notável das línguas naturais, exigindo um trabalho de interpretação no nível mais 
elementar e mais banal da conversação. Este caráter é a polissemia, vale dizer, este 
traço de nossas palavras deterem mais de uma significação quando as consideramos 
fora de seu uso em determinado contexto. Não me interessa aqui pelas razões de 
economia que justificam o recurso a um código léxicical apresentando um caráter 
também singular. O que nos interessa, na presente discussão, é que a polissemia das 
palavras recorre, em contrapartida, ao papel seletivo dos contextos relativamente à 
determinação do valor atual que adquirem as palavras numa mensagem determinada, 
veiculada por um locutor preciso a um ouvinte que se encontra numa situação particular. 
A sensibilidade ao contexto é o complemento necessário e a contrapartida inelutável da 
polissemia (RICOEUR, 2012, p. 18-19). 

A contribuição de Paul Ricoeur a este estudo se aplica por sua visão do 

papel desempenhado pelo discurso e suas implicações no desenvolvimento 

histórico de determinado pensamento ideal ou intenção. Levando isso em 

consideração, pensamos que a devoção a Frei Galvão se constitui 

primordialmente como uma maneira “de falar” da Ordem e Irmandade 

mencionadas anteriormente, para se fortalecerem como importante marco para 

a Igreja Católica no Brasil. 
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Retomando o ponto central – o de análise de alguns elementos da causa 

de Antônio Galvão de França e de como tal processo evidencia os discursos dos 

grupos sociais mencionados anteriormente –, iniciamos aqui a abordagem de 

uma segunda parte das três que compõem a estrutura primordial do processo de 

verificação da santidade de Frei Galvão, em que se analisa, com grande cuidado 

e rigor, a presença das sete virtudes fundamentais para a elevação de um cristão 

à condição de santo. 

Tal parte está representada pela análise e caracterização das virtudes 

presentes na biografia do candidato e pela verificação da influência delas em sua 

atividade cotidiana como homem e sacerdote. Por isso, acreditamos ser 

fundamental uma abordagem específica daquilo que a Igreja Católica considera 

como virtudes e como estas são elaboradas no decorrer do desenvolvimento do 

texto produzido durante o processo de canonização. 

Com esse intuito utilizo, inicialmente, a contribuição importante de André 

Comte Sponville, em seu Pequeno tratado das grandes virtudes: 

A virtude, repete-se desde Aristóteles, é uma disposição adquirida de fazer o bem. É 
preciso dizer mais, porém: ela é o próprio bem, em espírito e em verdade. Não o Bem 
absoluto, não o Bem em si, que bastaria conhecer ou aplicar. O bem não é para se 
contemplar, é para se fazer. Assim é a virtude: é o esforço para se portar bem, que define 
o bem nesse próprio esforço. Isso levanta certo número de problemas teóricos, que tratei 
em outra parte. Este livro pretende ser, inteiro, de moral prática, isto é, de moral. A virtude 
ou, antes, as virtudes (pois há várias, visto que não se poderia reduzir todas elas a uma 
só, nem se contentar com uma delas) são nossos valores morais, se quiserem, mas 
encarnados, tanto quanto quisermos, mas vividos, mas em ato. Sempre singulares, como 
cada um de nós, sempre plurais, como as fraquezas que elas combatem ou corrigem 
(SPONVILLE, 1999, p. 5-6). 

O conceito de virtude acompanha um conjunto de valores abrangentes 

fundamentalmente ligados a elementos teológicos, elaborados não só pela 

instituição católica como também pela sociedade que ela influencia. O processo 

de canonização, em sua segunda parte, promove uma descrição minuciosa das 

virtudes presentes na biografia do candidato, mediante suas ações, seu trabalho 

e até sua morte, promovendo, assim, a possibilidade de fortalecimento contínuo 

de uma conduta semelhante à tomada pelo grande modelo que deve ser 

seguido, ou seja, Jesus Cristo. Porém, temos que ter em mente que a virtude 

para a santidade tem em si mesma mais uma característica marcante: o adjetivo 

“heroica” dá a ela uma conotação bastante restritiva, demarcando bem que nem 

todo cristão pode ser alçado à condição de santidade. 
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Antes de desenvolver a maneira que o conceito de virtude é utilizado em 

um processo de canonização, consideramos fundamental a apresentação de 

uma definição estrita do conceito que estamos lidando, para, em um segundo 

momento, partimos à descrição de suas divisões no documento observado neste 

estudo: 

Virtudes. Aristóteles define la virtud como “una disposición que le hace a un bueno”. En 
la ética clásica griega, había cuatro virtudes principal es, frecuentemente llamadas 
virtudes “cardinales”. Estas son la prudencia, la justicia, la temperancia y la fortitud. La 
prudencia es la disposición que le permite a quien la tiene hacer juicios correctos 
respecto a los valores y conducta. La justicia es a práctica de darle a cada cual lo que le 
corresponde. La temperancia es la virtud que le permite a quien la tiene gobernar sus 
propios deseos, y en particular el deseo de abusar de lo que en sí mismo es bueno. Por 
ultimo, la fortitud capacita para practicar todas las virtudes a pesar de las dificultades, 
oposición o posibles consecuencias. A estas cuatro “virtudes cardinales”, la tradición 
cristiana ha afeado las tres “virtudes teologales” que la gracia le infunde al creyente. 
Estas son la fe, la esperanza y el amor. Juntas, estas siete virtudes son la contraparte 
de los siete pecados cardinales que son la raíz de todo pecado: el orgullo, la avaricia, la 
lujuria, la envidia, la glotonería, la ira y la desidia (GONZÁLEZ, 2010, p. 198-199). 

Observando o papel ocupado pela virtude, é possível estabelecer uma 

análise de que é produto de um processo de amadurecimento espiritual, 

particular a cada indivíduo, e destacado pela Igreja Católica, em cada candidato, 

como elemento mais evidente de sua vida cristã. Essa aplicação da virtude 

permite o entendimento de que a santidade se constitui gradativamente e 

representa por consequência o grupo dos “escolhidos” por Deus. 

Dessa forma, pretendemos elaborar uma abordagem que mescle a 

análise das virtudes como conceito e a forma como aparecem e influenciam na 

elaboração do discurso presente no processo de canonização de Frei Galvão, 

que viria a ser o primeiro santo brasileiro. 

No início do positio sobre as virtudes, temos: 

Il Servo di Dio P. Antonio di Sant’Anna Galvão, al secolo Antonio Galvão de França 
(1739-1822), è un religioso francescano della Riforma Alcantarina, allignata in Brasile, 
già durante la sua prima stagione (sec. XVI-XVII). Ha perso la sua vita interamente nella 
nativa diocesi di S. Paolo, variamente addetto agli uffici della fraternità francescana con 
compiti di responsabilità, ma soprattutto dedito ad una carità “continua”, che trae la sua 
forza nella vita contemplativa, legata al Monastero delle Suore Concezioniste da lui 
fondato. Soprattutto il discreto inserirsi nella compagine sociale e religiosa del suo tempo, 
in una delle pagine più travagliate della storia del Brasile gli rese una diffusa fama gli 
santità già mentre era in vita, ivi compreso il profumo di fatti straordinari legati alla sua 
carità e alla sua a fede; ma più fortemente in morte e dopo morte questa fama di santità 
è andata sempre crescendo, valicando i confini della diocesi di San Paolo, del Brasile e 
dello stesso continente amerindio, dove, tuttavia resta maggiormente conosciuto. La 
Causa del Servo di Dio mi venne affidata il 15 aprile 1991 dal Congresso Ordinario della 
Congregazione delle Cause Dei Santi e il Postulatore, P. Antonio Ricciardi OFM a mi 
presentò, come collaboratrice, Suor Célia B. Cadorin, Piccola Suora dell’immacolata 
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Concezione, che già da alcuni anni aveva intrapreso lo spoglio di archivi, biblioteche e 
altri rilievi documentario merito al religioso alcantarino. Lo studio del materiale 
(documentario/archivistico, processuale e biografico) ci ha convinti che la figura del Servo 
di Dio esse esse affrontata con il rigore della metodologia storica e con una puntuale 
ricostruzione della fama di santità, attraverso la convergenza delle fonti archivistiche, 
processuali e biografiche, la cui notevole estensione ha richiesto un non facile dominio, 
anche per la lingua portoghese nella quale viene redatta: ditono arcaico, ma più spesso 
involuto! La “Positio super vita virtutibus et fama sanctitatis”, che è risultata, si articola in 
due volumi distinti che, però, hanno avuto un camino redazionale unitario: il primo 
raccoglie la informato sulle virtù e il “Summarium” dei Processi, il secondo è la Biografia 
documentata del Servo di Dio, condotta, per la prima volta, su fonti di prima mano (Ato 
de beatificação e canonização de Antônio Galvão de França. Informação do Relator, 
1993, p. 1).4 

No fragmento, a virtude aparente demonstra que o candidato, no caso Frei 

Galvão, possui uma conduta de acordo com os valores defendidos e 

incentivados pela Igreja Católica na normatização para a santidade. Fica 

evidente o destaque dado a sua vida contemplativa, o que favorece a 

interpretação de que a elaboração de sua santidade passa pela valorização de 

sua ordem religiosa, no caso os Franciscanos. É necessário ter em mente que a 

santidade, além de possuir um parâmetro predefinido pelo Vaticano, vincula-se 

à tradição constituída a partir de um determinado “encaixe” entre o candidato 

específico e a população que o produz como modelo a ser seguido de acordo 

com tal localidade ou sociedade. 

Outro ponto importante na referida introdução se reflete na apresentação 

da dinâmica de trabalho executado pela postuladora Célia Cadorin para 

especificar, caracterizar e demonstrar as virtudes, com o objetivo de fortalecer a 

fundamentação dos valores para a causa de Antônio Galvão de França. 

Com essa perspectiva, é preciso ressaltar que o conceito de virtude 

presente no processo de canonização é produto de um longo desenvolvimento 

institucional que teve seu apogeu do período medieval, principalmente pela 

contribuição de Santo Agostinho5 e Santo Tomás de Aquino,6 por meio de suas 

                                            
4 Segundo a estrutura do documento, é possível notar que, em cada parte do conjunto 

processual, a numeração da página segue a orientação de se iniciar ao término de cada etapa 
do referido documento; por essa razão, a numeração poderá se repetir ocasionalmente. 

5 Santo Agostinho, teólogo, nasceu na região Norte da África em 354 e morreu em 430. Entre 
suas principais obras, encontram-se: O livre arbítrio e Confissões. É considerado Doutor da 
Igreja. 

6 São Tomás de Aquino foi um importante teólogo, filósofo e padre dominicano do século XIII. 
Foi declarado santo pelo Papa João XXII, em 18 de julho de 1323. É considerado um dos 
principais representantes da escolástica (linha filosófica medieval de base cristã). Foi o 
fundador da escola tomista de filosofia e teologia. 
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reflexões voltadas à relação do ser humano com Deus e ao desenvolvimento de 

uma linha de conduta genuinamente cristã. 

Estes dois doutores da Igreja influenciaram a construção de um 

pensamento associando a virtude ao desenvolvimento espiritual por meio do 

conhecimento. Santo Agostinho considerava que a graça de Deus poderia ser 

alcançada por meio da disciplina e do controle de seus impulsos. Tomás de 

Aquino, por sua vez, elaborou um entendimento da virtude como elemento 

constituído por meio do conhecimento pessoal, através da elaboração de um 

sistema que considera o bem algo presente na estética da religião, propondo 

assim que Deus pode ser alcançado por um tripé formado pela fé, pelo 

conhecimento e pelo belo. 

Os dois intelectuais forneceram a base para aplicação do conceito de 

virtude desenvolvido no decorrer da Idade Média e no começo do Renascimento, 

que em certa medida alcançou os envolvidos na canonização do religioso 

brasileiro. 

Retomando a análise da documentação presente na causa de 

canonização de Antônio Galvão de França, notamos que o início da 

apresentação de suas virtudes está caracterizado pela retomada de alguns 

elementos cronológicos do processo, entre os quais se pode citar o começo da 

mobilização popular em torno de sua tumba e a apresentação da cronologia 

processual por meio da utilização de fragmentos. O primeiro processo foi iniciado 

em 1938; em sua continuidade, o documento descreve: 

INFORMATIO SUPER VIRTUTIBUS 

Fra Antonio de Sant’Anna Galvão, la cui vita abbiamo tessuto nelle pagine della Biografia 
documentata, fu un giovane, poi frate francescano alcantarino, che come scia luminosa 
ha illuminato l’ambiente dove è vissuto e come calamita ha attratto le persone con la 
forza delle sue virtù e la testimonianza della sua vita. Il Doc. 3 del Capitolo XI, risalente 
agli anni 1802/06, “vivente il Servo di Dio” (concluso dopo la sua morte), è una cronistoria 
con precisi dati personali, arricchita da voci che traducono la santità in vita e in morte del 
francescano di Guaratingueta. La tomba non ha sepolto che il corpo di Fra Galvão, 
perché la sua memoria è rimasta intatta tra la gente di S. Paolo, massime tra le Suore 
del “Recolhimento da Luz”, che hanno tramandato non solo il ritratto fisico, ma il ricordo 
della vita, dei consigli, degli orientamenti e della santità del loro fondatore. Questa 
tradizione è passata nel Processo instaurato nel 1938, sotto il governo pastorale di Dom 
Duarte Leopoldo e Silva, dove abbiamo testi che permettono constatare un legame mai 
distrutto – come un filo storico – tra la vita, la morte e il dopo morte del Servo di Dio. È 
possibile presentare graficamente gli anelli della tradizione conservata e trasmessa con 
semplicità dalle Suore del “Mosteiro Da Luz”. Il grafico totale della tradizione è costituito, 
o meglio, può essere diviso in quattro (4) gruppi di suore: Il primo gruppo, che è quello 
fondamentale o nucleo-base è costituito da diciannove (19) suore convisse con Fra 
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Galvão 48 anni, dal 1774 al 1822: testi de visu. Il secondo gruppo è costituito da otto (8) 
suore con vissute con le 19 suore o grande parte delle suore del primo gruppo: testi de 
auditu a videntibus. Il terzo gruppo è costituito da sette (7) suore, che dipendono dalle 
otto (8) suore del secondo gruppo: testi de auditu auditus, che hanno testimoniato nel 
Processo del 1938. Il quarto gruppo del quale notiamo la maggiore importanza 
comprende tre (3) suore convissute con quattro (4) suore del primo gruppo (testi de visu), 
con le otto suore del secondo gruppo (testi de auditu a videntibus) e le rimanente del 
terzo gruppo (testi de auditu auditus) (Ato de beatificação e canonização de Antônio 
Galvão de França. Verificação das virtudes, 1993, p. 7). 

Observando este trecho é possível enquadrá-lo na categorização 

documental dirigida à argumentação da causa, pois é constituído de elementos 

que levam em consideração a elaboração de uma tradição tanto vinculada à 

devoção quanto à evolução da Santificação do referido candidato. Também é 

importante ressaltar que, pela primeira vez, ocorre o aparecimento explícito do 

nome de uma importante autoridade eclesiástica envolvida na canonização de 

Frei Galvão: Duarte Leopoldo e Silva. 

Outra categoria possível de ser aplicada se refere à valorização da ordem 

Franciscana e sua importante participação no contexto sacerdotal de Antônio 

Galvão de França, deixando clara a importância de tal ordem religiosa para o 

contexto institucional católico. 

Tais valores irão influenciar diretamente na maneira pela qual algumas 

características de Frei Galvão serão desenvolvidas, ao mesmo tempo em que 

ocorre uma gradativa construção de um conjunto biográfico que irá contribuir 

para elaboração de uma representatividade adequada para os anos de 1990. O 

processo de canonização de Antônio de Sant’Anna Galvão pode ser observado 

como um conjunto documental estruturado para permitir a introdução de dois 

tipos de registros. 

O primeiro, voltado à caracterização de sua trajetória educacional e 

intelectual para, em seguida, fornecer elementos de sua relação com o serviço 

sacerdotal, a influência dessa atividade e a elaboração de seus valores como 

santo franciscano. O segundo tipo de registro é uma documentação vinculada 

aos aspectos teológicos que fazem de Frei Galvão um representante importante 

para a necessidade da Igreja Católica brasileira na década de 1990. 

Essa necessidade está representada na valorização das obras 

executadas pelo religioso e sua importância para a valorização e o resgate do 

cristianismo em São Paulo e, por consequência, no Brasil, possibilitando a 

interpretação de uma santidade vinculada essencialmente a uma espiritualidade 
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desenvolvida num processo de construção contínuo, ininterrupto, segundo o 

modelo franciscano. 

Além desses aspectos anteriores, o texto processual já estabelece uma 

conexão com uma possível memória que vinha sendo construída em torno do 

candidato, para, na sequência, apresentar a estrutura e o movimento que será 

feito para a exposição das virtudes, a qual se dá por meio da utilização de dados 

quantitativos e qualitativos dirigidos a demonstrar, através do número de 

testemunhos: a veracidade, o alcance da santidade de Antônio Galvão de França 

e sua relevância para os grupos interessados em sua canonização. 

Esses dados são organizados de maneira a demonstrar de forma sólida o 

número de pessoas diretamente envolvidas com os valores apresentados pelo 

religioso do Vale do Paraíba, mesmo após a sua morte. Por essa razão é 

possível notar a inclusão de testemunhos de mulheres internas na Irmandade da 

Luz com o objetivo de caracterizar a formação de uma memória dirigida a manter 

inalteradas a função e a representatividade de Frei Galvão. Tais dados são 

trazidos e comentados da seguinte forma: 
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Figura 1 – Ato de beatificação e canonização de Antônio Galvão de França. Verificação das virtudes, 1993, 
p. 8). 

Estes dados podem representar a primeira possibilidade de leitura com 

relação ao jogo institucional-político, envolvendo, principalmente, a Irmandade 

do Mosteiro da Luz como um dos principais grupos interessados na canonização 

de Frei Galvão. É possível notar que a base de um processo de canonização 
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pode ser interpretada a partir dos discursos defendidos por esses grupos, fato 

que irá desembocar na maneira pela qual as virtudes do candidato à santidade 

são apresentadas e desenvolvidas. 

Esse desenvolvimento também acarreta uma intenção que 

gradativamente fica cada vez mais clara durante a escrita do documento, 

representada pela busca da afirmação do Mosteiro da Luz como elemento 

central e chave para as primeiras etapas de elaboração da candidatura de Frei 

Galvão à santidade, como será visto mais adiante neste estudo. 

Característica fundamental se observa no fato de a escrita do processo 

jurídico ser elaborada de maneira a considerar o período de 1938 a 1991 como 

peça única, deixando claro, assim, que a Igreja Católica considerava o processo 

histórico, apesar de lento, ininterrupto. Este elemento favorece a interpretação 

de que os atores envolvidos na construção da devoção estão voltados a manter 

a tradição já constituída, preservando, assim, o fundamento original da causa. 

Além de observar a perspectiva dos agentes diretos presentes na 

canonização, temos de considerar a preocupação institucional da Igreja Católica 

em não dar espaço a interpretações de um possível erro na concessão de um 

título de santo. Dessa forma, fica evidente que as autoridades romanas preferem 

tratar os processos de Frei Galvão como uma longa discussão que se inicia no 

ano de 1938 e se encerra no ano de 2007, sem demonstrar as interrupções 

ocorridas neste caso. 

Acreditamos que esse fator será fundamental para constituição de uma 

memória vinculada às virtudes e aos elementos biográficos utilizados para a 

elaboração do método adequado à manutenção do modelo discursivo defendido 

e esperado pelo Vaticano em suas canonizações. O trecho a seguir aponta a 

relação com o método para verificação das virtudes no processo de Antônio 

Galvão de França: 

II presente capitolo si propone illustrare attraverso gli scritti del Servo di Dio ma 
soprattutto con i Processi e le biografie scritte, la santità di vita e la pratica delle virtù “in 
gradu heroico” di Fra Antonio de Sant’Anna Galvão dei Frati Minori Discalciati. 

1) Gli Scritti del Servo di Dio presentano solo caratteristiche ascetico-spirituali, mai 
mischiate con accenni politici economici, molto meno mondani o profani. L’antologia dei 
Capitolo XIII della Biografia documentata è un florilegio che permette di comprendere la 
fisionomia spirituale del Servo di Dio Fra Galvão nei suoi scritti tiene di mira la gloria di 
Dio e l’aiuto alle persone che desiderano vivere per Dio. E la voce di un direttore spirituale 
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o del fondatore di un Monastero, che si fa sentire in tutte le pagine dei nove scritti lasciati 
dal Servo di Dio. 

2) Dai Processi risulta come afferma Suor Oliva Maria de Jesus, Badessa, teste 6 e de 
auditu auditus: “Le Suore anziane dicevano che era molto fervoroso e santo”. Suor 
Tarcilla Maria do Carmo teste 8 e de auditu auditus, che ha conosciuto Suor Gertrudes 
dos Anjos (1805-1885), attesta: Altenfelden, alla pagina 279, afferma la pratica eroica 
delle virtù: “Che gioia infinita non godrebbe Fra Galvão: dopo aver vissuto tutta l’esistenza 
nella pratica eroica di tutte le virtù, nella mortificazione nel lavoro e nella preghiera, nel 
vedere conclusa la sua missione nel mondo, vicina la fine della sua vita terrena”. 

Sor Miryam o Suor Oliva Maria de Jesus, Badessa, nel libro: “Vida do venerável Servo 
de Deus Frei António de Sant’Ana Galvão” dei 1928 e ristampato nel 1936 (adoperano 
l’ultima edizione), ai riferirsi agli scritti dei Servo di Dio (p. 188) dice: “In questo libro si 
capisce facilmente lo splendore delle virtù che hanno arricchito l’anima santa di questo 
grande religioso brasiliano e insegne francescano” (Ato de beatificação e canonização 
de Antônio Galvão de França:Verificação das virtudes, 1993, p. 11.13). 

Neste fragmento notamos que a estrutura do documento acompanha uma 

forma específica que pretende destacar o candidato por meio de dois 

movimentos simultâneos. O primeiro é voltado a descrever, mediante os 

depoimentos de religiosas do Mosteiro da Luz, a prática cotidiana da santidade 

e realçar as virtudes esperadas de uma figura tão representativa para os 

membros desta organização religiosa. O segundo busca um levantamento sólido 

de obras literárias relacionadas ao candidato para demonstrar sua relevância 

social e política. Em continuidade à introdução da verificação das virtudes de Frei 

Galvão, temos: 

Molte pagine della sua vita mai saranno lette in questo mondo, o meglio, molti tratti delle 
sue eroiche virtù forse saranno sempre sconosciuti. Fra Basílio Rower, il grande storico 
dell’Ordine Francescana in Brasile, nel suo libro “Páginas da História Franciscana no 
Brasil” scrive: “Si tratta […] di un Religioso, che ha riempito la città con lo splendore di 
virtú, che ha beneficato tante località della Capitaneria di S. Paolo”. 

Nel 1954 Lucio Cristiano ricorda Frei Antonio de Sant’Anna Galvão: 

La sua memoria (Fra Galvão) vive nella stima dei suoi Confratelli, che edificó per piü di 
mezzo secolo con l’esempio delle sue virtù, Affonso de Taunay, nel libro “Velho São 
Paulo”, stampato nel 1955, conferma: “Dei primi anni dei ‘recolhimento’ non ci sono che 
poche notizie. Si sa, però, che questo di giorno in giorno prosperava molto all’elevato 
concerto esistente tra i paulista e paulistani delle virtù di Fra Galvão”. Maristela, lo 
pseudonimo di Suor Maria Beatriz do Espírito Santo nella biografia “Frei Galvão – 
Bandeirante de Cristo”, stampata nel 1954 e ristampata nel 1978, alla pagina 148, riporta 
la testimonianza del Prof. Taunay: “invitato a cena in casa di Donna Joana Coutinho […] 
ho incontrato il Padre Chico” (Mons. Francisco de Paula Rodrigues) (Ato de canonização 
e beatificação de Antônio Galvão de França. Verificação sobre as virtudes, 1993, p. 13). 

Observando os cortes documentais analisados, é possível verificar que as 

virtudes são apresentadas por meio de um encadeamento de elementos que 

permitem a visualização do papel desempenhado pelo candidato tanto no 



108 

aspecto individual quanto no coletivo e social, favorecendo, em nosso 

entendimento, uma interpretação positiva com relação ao futuro santo e 

preparando, assim, o caminho para a descrição das virtudes para a santidade. 

Com isso, pode-se perceber que ocorre uma valorização da Ordem 

Franciscana e também da Irmandade do Mosteiro da Luz, que pode ser 

percebida pelo destaque dado à produção escrita vinculada a Frei Galvão. 

Acreditamos que os dois trechos analisados anteriormente se enquadram em 

duas categorias analíticas apresentadas anteriormente, que seguem a seguinte 

lógica: valorização da Ordem Franciscana e elaboração de um conjunto literário 

de apoio à causa. Dessa forma, contribuíram para a formação de um conjunto 

argumentativo sólido que será aprofundado no decorrer do texto processual, 

principalmente na análise das virtudes heroicas, como veremos nas páginas 

seguintes. 

Em paralelo a essa análise, buscaremos refletir sobre alguns aspectos 

importantes que podem ser visualizados no interior do texto e, sobretudo, 

interpretados como indícios da intencionalidade dos grupos sociais envolvidos 

no processo de canonização em questão. Para atingir esse objetivo, seguiremos 

uma linha teórica dirigida à questão do discurso e seu papel social, bem como 

sua relação com a política no desenvolvimento institucional católico. Sobre esse 

ponto de vista, a contribuição de Bruno Latour será de grande utilidade, 

principalmente no que diz respeito a seu conceito de “ações em rede”. O 

sociólogo aponta a dinâmica entre valores e aquilo que é transmitido a partir do 

que é escrito da seguinte forma: 

A outra abordagem não admite o pressuposto básico da primeira. Afirma que não há 
nada de específico na ordem social; que não existe nenhuma dimensão social, nenhum 
“contexto social”, nenhuma esfera distinta da realidade a que se possa atribuir o rótulo 
“social” ou “sociedade”; que nenhuma “força social” está aí para “explicar” os traços 
residuais que outros domínios não explicam; que os membros sabem muito bem o que 
estão fazendo, mesmo quando não falam a respeito para satisfação dos curiosos; que 
os atores nunca estão inseridos num contexto social e são, por isso mesmo, muito mais 
que meros “informantes”; que, portanto, não há sentido em acrescentar “fatores sociais” 
a outras especialidades científicas; que a relevância política obtida por meio de uma 
“ciência da sociedade” não é necessariamente desejável; e que a “sociedade”, longe de 
representar o contexto “no qual” tudo se enquadra, deveria antes ser vista como um dos 
muitos elementos de ligação que circulam por estreitos canais. Se provocada, essa 
segunda escola de pensamento alardeava como seu slogan as famosas palavras que a 
sra. Thatcher proferiu certa feita (mas por razões diferentes): “Sociedade é coisa que 
não existe” (LATOUR, 2012, p. 21-22). 
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Utilizamos as ideias deste autor para ampliar o horizonte de abordagem 

do tipo de processo que estamos descrevendo e suas implicações sociais, 

institucionais e políticas. Sua contribuição é importante para visualizarmos os 

fatores formadores dos grupos sociais representados no interior do processo 

canônico em análise. 

No que toca aos relatos escritos, eles exigem um julgamento preciso, mais difícil o: texto 
que comenta diversas citações e documentos é mais, menos ou tão interessante quanto 
às expressões e atitudes dos atores? Se é fácil para você passar por estas provas, então 
a ANT7 não lhe diz respeito” (LATOUR, 2012, p. 53). 

Estes elementos, associados aos diferentes níveis de intencionalidade, 

fazem da teoria de Bruno Latour um importante ponto de diálogo para 

compreender como se estabelece uma relação entre o que precisa ser dito e o 

que se quer dizer, para que se possa atingir um objetivo comum a determinado 

grupo; neste caso, a canonização de Frei Galvão. 

Essa direção fica evidente na conclusão do parecer do relator da causa 

de Frei Galvão, sobre a forma pela qual a Igreja Católica deveria entender e 

analisar as características desse brasileiro, considerando-lhe algumas 

particularidades. O relator afirma: 

Credo non vi siano vuoti apprezzabili, sia nel dettato biografico che nella Informatio super 
virtutibus et fama sanctitatis il revmi Consultori hanno dinanzi un materiale 
sufficientemente adatto a pronunciarsi sulla estensione e il respiro della, e ricerca 
sull’autenticità dei documenti e la loro utilizzazione come anche sul merito dell’essercizio 
eroico delle virtù, che risultano nella fama di santità notevole in vita e in morte e 
consolidatasi e ampliatasi dopo de la morte fino ai nostri giorni anche per l’apporto del 
processi e della pietà dei popolo brasiliano, che continua a tributare a P. Antonio de 
Sant’Anna Galvão l’ovazione di una santità, espressa soprattutto nella profondità della 
fede che sosteneva una carità operosa (Ato de beatificação e canonização de Antônio 
Galvão de França. Voto do relator, 1993, p. 3). 

A conclusão do relator ante as características presentes no 

desenvolvimento da devoção a Frei Galvão encontra conexão com a teoria de 

Bruno Latour, de que todos os aspectos presentes na formação do grupo social 

são produtos de um conjunto de fatores que têm origem no jogo de interesses 

de determinado grupo sobre outro. Assim, na escrita do processo canônico de 

Frei Galvão há um movimento que tem em sua conclusão o florescimento de 

ações dirigidas a garantir o efeito esperado. 

                                            
7 Sigla em inglês para Actor Network Theory (Teoria ator-rede). Para maior aprofundamento, 

ver LATOUR, Bruno. Reagregando o social: introdução à teoria do ator/rede. Bauru, SP: 
Edusc, 2012. 
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Esta teoria estabelece uma visão das relações sociais por meio de um 

aspecto diferente com relação às abordagens tradicionais das Ciências Sociais. 

Com isso, a linha adotada pelo autor permite a utilização da interpretação do 

termo agregado por ele para uma visão mais ampla dos vetores formadores dos 

grupos humanos, e como esses grupos se relacionam entre si e de como, em 

seu conjunto, cada setor se relaciona particularmente com suas necessidades e 

interesses, formando um grande coletivo e não uma sociedade (LATOUR, 2012, 

p. 30-49). 

A aplicação da teoria de Latour se apresenta como importante ferramenta 

para o desenvolvimento de uma abordagem diferenciada dos volumes do 

processo de canonização de Frei Galvão – documentação central da presente 

tese. Tal abordagem se caracteriza pelo mapeamento discursivo de traços da 

biografia de Frei Galvão, destacados durante a escrita do texto, que formam a 

rede de conhecimento e convencimento que dão consistência ao processo 

gradativo de aproximação dele à condição de santidade. 

Nesse sentido, a descrição das virtudes não faz parte somente da 

normativa mas também exerce a importante tarefa de apresentar os elementos 

presentes na biografia do futuro santo que o relacionam com sua comunidade e 

principalmente com o seu tempo, fazendo dele um modelo para todos os fiéis, 

sem deixar de lado seu aspecto humano. 

Na continuidade da análise da transcrição de fragmentos de nossa 

documentação, voltaremos a tratar especificamente das virtudes que 

caracterizam a santidade de Frei Galvão, de como estas estão descritas no texto 

processual e de como sua caracterização influencia na construção da imagem 

de um santo que representa, em última instância, cada grupo envolvido na 

elaboração da referida devoção. 

Nesse sentido, a seguir apresentamos a definição que o documento dá à 

primeira das virtudes teologais: fé. 

Le virtù teologali ricevute nel battesimo hanno illuminato Fra Antonio Galvão nella via da 
seguire: vívere una vita di fede incondizionata a Dio con una firma speranza nella sua 
Divina Provvidenza, un amore indiviso a Gesù Cristo ed una dedizione totale ai fratelli. 

FEDE 

La Bibbia sottolinea che il giusto vive mediante la Fede om (ROM 1,17). Tutta la vita di 
Fra Galvão e animata dalla Fede come provano i suoi scritti e le sue opere. 
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1 – Gli Scritti dei Servo di Dio sono la manifestazione della mentalità e del senso intimo 
della sua vita di fede in Dio. L’introduzione dello Statuto delle suore del “Recolhimento 
da luz” e un inno di adorazione, di Lode e di fiducia in Dio:”‘ADONAI Domine Rex 
saeculorum quiserdes super thronum tuae magnitudinis, et dominans in aeternum, ad 
maiorem nominis tui gloriam et Virginis Matris tuae animarum que salutem. Nel § dello 
Statuto tratta della fondazione, che secondo il Servo di Dio: “Sono Case dedicate ai 
Signore, perché in esse abitano i suoi chiamate scelti; dove fioriscono le virtù, 
specialmente la Carità, la Povertà, l’Obbedienza e la Castità. Sono Case dove 
abbondano le sofferenze, dove si ottiene la corona di un lungo martirio. a) Espressione 
concreta della Fede di Fra Galvão e l’operare sempre per la gloria di Dio. Questa glória 
ha mosso Fra Galvão a dare una importanza particolare alla vita liturgica. Nel§ 2 dello 
Statuto: “Da obrigação do Coro e Oficio Divino” prescrive: Recitano, in Coro, le Suore 
con gravi ll l’Ufficio Divino Romano Serafico, sempre cantato (anche se sono poche); nel 
giorno duplex, l’inno Te Deum laudamus al termine del mattutino. 

La vicaria non permetta che si commettono sbagli grave di distrazioni, semitoni, errori del 
pronuncia e scompostezze nel sedere, a maggiore culto, perfezione e riverenza nelle lodi 
divine. Debbono usare il Canto Gregoriano negli Uffici, Cult Le Lodi Divine; nelle feste 
però di affluenza siano chiamati Cantori di fuori e non cantino le religiose” (ATO de 
beatificação e canonização Antônio Galvão de França: Verificação das virtudes, 1993, p. 
17). 

Na continuidade da descrição desta virtude, temos: 

Negli appunti delle Suore: “Dottrine e Consigli del Signor Padre Definitore Fra Antonio de 
Sant’Anna Ga1vão” si puó osservare il rigore e la serietà con cui tratta la materia: 

“Il Signor Padre ci ha comandato di mandare in Coro per l’Ufficio Divino con meno di 
cinque Suore, che preghino bene’ (Cap. 1). “Ci raccomanda molto il Coro e gli atti di 
comunità, e ci ha detto che se il Coro comincia a scadere e a finire, allora ê tutto perso 
finito, perché é da questo che ci viene ogni soccorso. Non abbiamo reddito, non abbiamo 
nulla: tutto viene da qui perché solo Dio i Colui che ci di tutto” (Cap.2). 

Ê ancora la della gloria di Dio, che porta Fra Galvão a scrivere ne]§ 17 dello Statuto: “Do 
profundo respeito que se deve ao Templo do Senhor e a seus Ministros”: 

templi, per maggior comodità e facilità degli esercizi spirituali, si trovano contigui ai 
donnitori delle religiose; questo motivo, che ha scoperto la prudenza, non sia causa di 
rilassatezza e di meno rivolta al Tempio di Dio, dove Vivo e Sacramentato confessiamo 
essere presente. 

le religiose i el Coro e nel Confessionale devono avere profondo rispetto ed evitare in 
questi luoghi, tanto sacri, conversazioni che non son necessarie. Rispettare i Confessori, 
i Sacerdoti, attraverso le  persone ci vengono dati benefici celestiali. 

b) Nel § 7 dello Statuto, lo zelo per la Casa dei Signore suscita nel Servo di Dio il rispetto 
all’Eucaristia: 

“Qualunque ‘recolhida’ che venga a trovarsi nel Coro, anche fuori della comunità, deve 
osservare il silenzio rigoroso per essere que es? luogo di profondo rispetto II causa della 
maestà di Cristo nostro Giudice e Salvatore”. 

Fra Galvão nutriva un amore speciale per Gesù-Eucaristia. Non solo ha costruito una 
Chiesa con un Tabernacolo particolarmente bello come ê rimasto fino ad oggi, ma ha 
dato orientamenti precisi per i giorni nei quali le Suore ricevono l’Eucaristia: “Ha ordinato 
che la Domenica e il Giovedì, giorni della Comunione, non si vada in portineria a parlare 
con la gente di fuori; se sono genitore o fratelli, andare prima a dirlo a Dio, e poi salutarli. 
congedarsi  dicendo che ê giorno di Comunione e non si puó rimanere in portineria” 
(Cap.17). 
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L’amore a Gesù-Eucaristia porta Fra Galvão ad insegnare, ad prescrivere, come si 
constata nel § 17 dello Statuto, a nondimeno care le autorità ecclesiastiche e civili, e i 
benefattori della Casa: 

“Frequentare i Sacramenti e pregare Dio per gli Eccellentissimi Rev. Signori Prelati di 
questa Diocesi, per il popolo che benefica questa Casa, specialmente per la N. Sovrana, 
per il Principe Reggente e per tutta la reale Famiglia.” 

c) ln sintonia al rispetto all’Eucaristia bisogna aggiungere che Fra Galvão inculcare uno 
spirito apostolico e missionario: 

“Le sue comunioni siano applicate per la pace, per la concordia XII, 243 della santa 
Chiesa nostra Madre, per la pace e concordia fra i Principi Cristiani; per l’estazione delle 
eresie, per la conversione degli infedeli. […] Perché illumini i confessori e i predicatori; 
per tutto il popolo cristiano, particolarmente questo di S. Paolo”. 

d) Un aspetto della Fede di Fra Galvão, che si trova disse- nato nei suoi scritti (Statuto, 
§ 13 e 16) e la devozione allo Spirito Santo. Quando tratta della elezione della Badessa 
(Regente) e della Portinaia, così scrive nel §11 dello Statuto: 

“ La Badessa (Reggente) e la Portinaia sono elette canonicamente VII,173 dalla stessa 
comunità […] Devono, anzitutto, per bene fare la nuova elezione, supplicare lo Spirito 
Santo con l’inno ‘Veni Sancte Spiritus’ e Maria Santissima con il titolo della Concezione 
como il canto ‘Tota Pulchra’ per otto giorni consecutivi. e) Espressioni della sua Fede, 
sono le devozioni che Fra Galvão stesso dichiara:- sae cui la devozione alla Vergine 
Maria con il titolo di Immacolata. II “Recolhimento da Luz”, secondo il § 1 dello Statuto, 
avrà come patrona Maria Santissima: 

“La patrona Maria Santíssima Signora nostra […] con il titolo della Collezione […] 
assoggettando all’Ordine delle Religiose  Concezioniste, approvato da Giulio Secondo”. 

II nome dei “recolhimento” non poteva essere altro che: 

“Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providencia” come la sintesi 
o il marchio della sua opera: Maria è Divina Provvidenza! E il binario che regge ancora 
oggi le Suore Dei ‘Mosteiro da Luz’”. 

II Servo di Dio attraverso i suoi scritti manifesta una tenerezza filiale verso Maria 
Santissima. II § 10 dello Statuto tratta: 

“Da particular devoção que as religiosas deste novo Convento devem ter a Maria 
Santíssima em seus cultos e obsequias”. 

di lode alla Madonna, e un vera trattato di prati chi devo zioni, che prova cosa insegnava 
e, a fortiori, come lui stesso viveva: 

“Essendo la Regina degli Angeli, Maria Santíssima, tragli Vol, 173 l’Avvocata dei 
peccatori, 

di tutte le Religioni, Comunità e Corporazioni panicolare patrona, non solo per 
consolazione della vita temporale, come anche Mediatrice per la vita eterna. Dalle sue 
mani arrivano i benefici della Divina Misericordia. 

Questa verità viene manifestata a voi dai benefici concessi a questa Casa, grazie alla 
Grande e Liberalissima Signora. Perci tutte devono vívere in continuo ringraziamento, 

cercando non solo la santità di costumi e di viTa religiosa, ma anche una particolare 
attitudine nel culti e lodi, cantando solennemente tutti i sabati […] Benedicta. Cantando 
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gli Uffici Divini della Concessione e dell’Assunta. […] Cantando in tutte (este della stessa 
Signora. […] 

Cantando annualmente nei rispettivi tempi, ogni volta che finisce il Coro, Ie antifane 
seguenti: 

“Alma Redemptoris Mater,·Ave Regina Coelorum, Regina Coeli laetare, Salve Regina 
Mater Misericordiae […] Cantando ogni sabato dopo Compieta le litanie. Pregando ogni 
giomo dopo le cinque dei pomeriggio la sua carona in comunild. Digiunando il 7 dicembre 
non essendo Domenica, e in tutti i 5 abati, con il permesso della Badessa. Tutto sia fano 
coln special tributo di amare alia Purissima Signora nella sua Concezione, della quale voi 
vi dichiarate di essere figlie”. 

Le proprie vesti delle suore devono testimoniare l’onore a Maria immacolata. Nel§ 4 
dichiara: che vesti estreme e sottane interne devono essere di colore bianca, simbolo 
della purezza, con la quale devono essere omate le figlie della SS.ma Vergine nella sua 
Concezione purissima”. 

II documento, che riporta in modo straordinario ed incon-fondibile ed è l’espressione 
massima della spiritualità francesca-no/mariana di Fra Galvão, è senza dubbio la “Cedola 
irrevocable consegna filiale a Maria Santissima, mia Signora, degna Madre e Avvocata”. 

Questa “Cedola” en tetto della sua formazione nell’Ordine Francescano, che difendeva 
con giuramento, il privilegio dell’immacolata Concezione di Maria, Madre di Dio. 
Riportiamo i brani più significativi della “Cedola”: 

“Sappiano tutti quanti questa lettera e cedola vedranno come io, Fr. Antonio de 
Sant’Anna, mi consegno come figlio e perpetuo schiavo della Vergine Santissima 
Madonna mia, con donazione libera, pura e perfetta della mia persona, perché disponga 
di me secondo la sua volontà, piacere e beneplacito, come vera Madre e Madonna mia. 
[…] Da ogni in poi como per vostro conto e 5ono tutto vostro; nel mio cuore arde sempre 
il fuoco della vostra pietà e s’infiamma ai desideri dei più giusto, dei più puro, dei più 
perfetto delle virtil. […] E prego tutti questi riferiti Santi, che preghino Voi per me, e mi 
servano come testimonia e perche resti prova che questa mia determinazione stata fatta 
nel mio perfetto giudizio, faccio questa cedola con la mia propria calligrafia, e firmata col 
sangue dei mio petto”. 

Devozioni ai Santi, particolarmente a Sant’anna Come francescano, nutre una devozioni 
speciale a San Francesco e a S Pietro d’Alcantara, grazie alla Grande e Liberalissima 
Signora. Per  tutte dovremmo vivere in continuo ringraziamento. cercando non solo la 
santità di costumi e di la religiosa ma anche una particolare, attitudine di culti e 
lodicantando solennemente tutti i sabati (.”) Benedicta. Cantando gli Uffici Divini della 
Concezione e dell’Assunta. […] Cantando in tutte le festa (este della stessa Signora. […] 
Cantando annualmente nei rispettivi tempi, ogni volta che finisce il Coro, le antifone 
seguenti: Alma. Redemptoris Mater,·Ave Regina Coelorum., Regina Coeli laetare Salve 
Regina Mater Misericordiae (.”“) Cantando ogni sabato dopo Compieta le Pregando ogni 
giomo dopo le cinque dei pomeriggio la sua carona in comunitá Digiu nando il 7 dicembre 
non essendo Domenica, e in tutti ilsabati, con il permesso della Badessa. Tutto sa fano 
con speciale tributo di amare alia Purissima Signora nella sua Concezione, della quale 
voi vi dichiarate di essere figle”. 

Le proprie vesti delle suore devono testimoniare l’onore a Maria Immacolata. Nel § 4 
dichiara:”le vieste e sottane interne devono essere di colore bianco, símbolo della 
purezza con la quale devono essere omate le figlie della SS.ma Vergine nella sua 
Concezione purissima”. 

II documento, che riporta in modo straordinario ed inconfondibile ed ê l’espressione 
massima della spiritualità francescano/mariana di Fra Galvão, ê senza dubbio la “Cedula: 
consegna filiate a Maria Santíssima, mia Signora, degna Madre Avvocata”. Questa 
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“Cedola” ê frutto della sua formazione nell’ordine Francescano, che difendeva con 
giuramento, il privilegio dell’immacolata Concezione di Maria, Madre di Dio. 

Riportiamo i brani più significativi della “Cedola”: “Sappiamo tutti quanto questa lettera e 
cedola vedranno come io, Fr. Antonio de Sant’anna, mi consegno come figlio e perpetuo 
schiavo della Santissima Madonna mia con donazione libera, pura e perfetta della mia 
persona, perché disponga di me secondo la sua volontà, piacere e beneplacito, come 
vera Madre e Madonna mia. […] Da ogni in poi corro per vostro conto e sono tutto vostro; 
nel mio cuore arde sempre il fuoco della vostra pietà e s’infiamma ai desiderio dei pio 
giusto, dei pio puro, dei più perfetto delle virtù. 

[…] E prego tutti questi riferiti Santi, che preghino Voi per me, e mi servano come 
testimoni imputabili di questa mia filiale consegna e schiavi. E perché resti prova che 
questa mia detenninazione stata fatta nel mio perfetto giudizio, faccio questa cedola con 
la mia propria calligrafia, e firmata con sangue del mio petto”.- devozioni ai Santi, 
particolarmente a Sant’anna Come francescano, nutre una devozione speciale a San 
Francesco e a San Pietro d’Alcantara. 

Una particolare devozione aveva il Servo di Dio a SantaAnna, patrona della sua famiglia 
e della sua persona fin dal giorno dei voti religiosi, quando lascio il cognome “ de França” 
e assume “de Sant’Anna”. 

ln occasione della “Accademia dos Felizes”, nell’agosto 1770, Pra Galvão su  lavori, in 
latino, ne dedica quindici in onore di Santa Anna, la madre della Madre di Dio (Cf. Positio, 
Cap. IV, 96). 

Per mantenere operativa la virtù della Fede, la vita spirituale di Fra Galvão, oltre la 
Celebrazione Eucaristica quotidiana, l’Ufficio Divino, comprendeva anche la meditazione 
e le preghiere secondo la Regola francescana. 

Come prova di questa vita spirituale arricchita soprattutto dalla meditazione giornaliera, 
il Servo di Dia scrisse nel § 9 dello Statuto “das recolhidas da Luz”: “Non e’ Corporazione, 
n Religione o Comunità, che risplenda v:1, 172 in virtí’i, senza il sommo erudito della 
Orazione Mentale. Con essa possiamo avere, umilmente. una certezza morale del nostro 
profitto e della nostra salvezza; e senza essa, un continuo abisso di tutti i mali. ‘Vostre 
Carità’ prestino molta attenzione alia dottrina sopraddetta. Per le Religiose di questo 
Convento avranno due ore di orazione mentale […] Oltre alle due ORE, puo (se lo 
desidera) qualunque religiosa avere più tempo di orazione, secondo lo Spirito di Dio e 
quanto i propri dove lo permettano”. 

2. Dalle deposizioni dei testi dei Processo dei 1938 emerge una Fede salda e profonda, 
vissuta e testimoniata da) Servo di Dio.Suor Anna da Incarnação, teste 2, de auditu a 
videntibus(]857-1939, entrata nel “recolhimento” nel 1879) afferma:”Le Suore anziane 
dicevano che era grande il suolo , per liturgiche, per gli apparati e per la pulizia della 
Chiesa”. 

Suor Maria Teresa de Jesus teste 1 e de auditu a videntibu.s(1854-1945, entrata nel 
“recolhimento” nel 1872) riguardo ai culto divino attesta: 

il Servo di  Dio voleva che le son   fiori (artificiali) (...)”. 

– Quanto alia devozione di Pra Galvão all Eucaristia, Suor Ana da encarnação teste 2 e 
de auditu a videntibus afferma: 

“Quando sono entrata non si faceva la Comunione tutti i giorn(...). Ma solo il geoverdi e 
la Dommica; solo ie cuoche potevano comunicarsi tutti i giomi; e questo per infervorarle 
permetteva FraGalvão, con molta gioia e consolazione”. 

Da quanto esposto, appare chiaro come il Servo di Dio visse la Fede, praticandola 
costantemente, non senza i segni dell’arduo e, pertanto, in módo eroico (Ato de 
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beatificação e canonização de Antônio Galvão de França. Verificação das virtudes, 1993, 
p. 18-22). 

O postulador8 procura elaborar um esquema mental que se inicia pela 

caracterização da virtude descrita a partir dos elementos mais próximos do 

candidato (caracterização da virtude circunscrita ao Mosteiro da Luz). 

Posteriormente, a descrição evolui para o levantamento de elementos que 

caracterizam essa virtude na própria obra do candidato (escritos). Na sequência, 

há um levantamento sobre as reflexões e as análises feitas por terceiros sobre 

tal candidato. 

A fé é apresentada como uma virtude atrelada a um elemento 

característico da religiosidade brasileira: a relação dos devotos e dos santos. 

Nessa direção, podemos perceber que a fé é atribuída como primeiro elemento 

para a constituição de um novo candidato à santidade, a partir do qual a Igreja 

estabelece uma vinculação que será fundamental para eficácia do movimento 

devocional. 

A fé como virtude é estabelecida por meio de uma cronologia que 

acompanha a biografia de Frei Galvão dos primeiros tempos da infância até a 

sua morte; assim, essa virtude é essencial para o desenvolvimento das outras 

seis e, por consequência, para a aceitação de Antônio Galvão de França como 

modelo a ser seguido. 

Observando os elementos utilizados para a elaboração da escrita 

processual, é possível notar que é construída para fundamentar a causa e segue 

uma importante linha condutora, desenhada a partir da intencionalidade que 

pretende adotar. Como ponto de partida, três elementos básicos irão se repetir 

na descrição das demais virtudes, são eles: 1) Testemunhos do Mosteiro da Luz; 

2) Apresentação das obras de Frei Galvão e os estatutos da irmandade 

concepcionista elaborados por ele; e 3) Comprovação de tais virtudes a partir de 

reflexões feitas pelos leigos ilustres, dando fundamentação a cada etapa da 

escrita processual. 

Na sequência se inicia a apresentação da segunda virtude teologal, a 

esperança, que irá conduzir ao fortalecimento dos valores primordiais 

                                            
8 O documento do processo de canonização de Frei Galvão possui uma particularidade muito 

importante, já que foi elaborado pelo Frei Desidério José Kalverkamp, postulador da causa 
de Frei Galvão de 1984 a 1993, sendo posteriormente substituído, por motivo de falecimento, 
pela irmã Célia Cadorin. 
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representados por um bom cristão, e como este pode servir de modelo para sua 

comunidade: 

SPERANZA 

Dalla esposizione della Fede eroica, segue come conseguenza la vita di Speranza dei 
Servo di Dio, perché ha mantenuto fisso il suo cuore dove sono i veri gaudi. Quindi Fra 
Galvão ha potuto dire con profonda verità: “Nel Signore ho sperato e ho provato il suo 
aiuto” (SI 40,1). Fra Galvão ha sperato sempre nel Signore fin dalla giovinezza cercando 
il volere di Dio, disposto a compiere il suo piano su di lui. Sarebbe entrato nella 
Compagnia di Gesù, ma La furia dei Marquês de Pombal lo ha indirizzato ai Francescani 
e in quest’Ordine ha trovato la sua gioia nella consacrazione totale come religioso 
alcantarino e nella oblazione di sé stesso nella ordinazione sacerdotale. La vicenda 
terrena dei Servo di Dio fu un susseguirsi di eventi, che possono essere qualificati un 
continuo e rinnovato cominciare nella fiducia in Dio:-Ad appena 13 anni parte per studiare 
nel Seminario di Belém, nella lontana Bahia. 

– Ritoma in famiglia a Guaratinguetá e riparte per Macacu a Rio de Janeiro per fare il 
Noviziato e la professione nell’Ordine Francescano; e ricevere l’ordinazione sacerdotale. 

– Parte, in seguito, per S. Paolo, dove studia Filosofia e Teologia nel Convento di S. 
Francesco.- Nominato Portinaio, Confessore dei Laici e Predicatore inizia la sua vita 
apostolica. 

– Passa ad essere il Confessore dei “Recolhimento de Santa Teresa”, incarico che dà un 
nuovo indirizzo alia sua vita. 

– Riceve le chiave dei nuovo “Recolhimento da Luz” come simbolo dei nuovo ministero: 
fondatore, guida e padre di un convento di “recolhidas”. Sorpreso dalla morte quasi 
repentina di Suor Helena Maria do Espírito Santo, deve prendersi cura delle giovani 
“recolhidas”. 

– Provato con la chiusura dei “recolhimento” per ordine dei Capitano-generale della 
Capitaneria di S. Paolo, lascia tutto nelle mani di Dio. 

– Riprende il “recolhimento” quando riceve, dai Vescovo di S.Paolo, l’ordine di 
ricominciare. 

– Dinanzi la precarietà dei povero “recolhimento da Luz” progetta una nuova costruzione, 
che lo rende itinerante per elemosinare, muratore o ingegnere presso gli operai.Esiliato, 
parte subito per Rio de Janeiro senza dire una parola. 

– Eletto Guardiano dei Convento di S. Paolo deve andare capítulo a Rio de Janeiro: parte 
a piedi “more apostólico”. 

– Ritornato, continua la costruzione della Chiesa, quando lo sorprendono privilegi speciali 
dei suoi superiori. 

– Nominato Visitatore Generale e Presidente dei Capitolo dei 1808, rinuncia a causa delle 
malattie. 

– Riparte sotto richiesta dei Vescovo di S. Paolo per la fondazione di un nuovo 
“recolhimento” a Sorocaba. 

– Ritorna a S. Paolo, nel suo Convento e nel suo “recolhimento” quando La morte gli apre 
le porte dei paradiso e lui fa il suo ultimo e definitivo viaggio in questo susseguirsi di fatti 
e di incarichi, Fra Galvão molte volte avrà pregato il Salmo 26 e detto con molta fiducia: 
“Spera Nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore”. 
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1 – Dagli scritti dei Servo di Dio, la Speranza ha una veste singolare e si caratterizza 
notoriamente dalla fiducia nella Divina Provvidenza. 

Nella “Relação breve” ad un certo Colonnello definisce lo scopo – il Carisma – della sua 
fondazione: 

“Le Religiose […] hanno come /stituto il vivere la Divina Providenza”. Per ottenere questa 
grazia di “vivere” e non solo di avere fiducia, Fra Galvão si rivolge al Signore con la 
preghiera: 

“La Divina Provvidenza sia servita a non levare i suoi occhi daV, 115 quelle che 
desiderano essere vere serve e meritino per le loro opere nell’accettazione dello stesso 
Signore, a gloria e decoro delle sue fedeli spose”. Fra Galvão ha voluto che questa fiducia 
fosse tanto sentita e soprattutto vissuta, che dedico praticamente il § 2 dello Statuto per 
inculcare nelle sue Suore questa virtù, frutto di fede e di speranza: 

“Secondo l’indefettibile Parola dei Vangelo di San Matteo Cap. 6, VII, 1 70 

25-34, certissimamente le povere ‘recolhidas’ troveranno il sostentamento, essendo la 
!oro vita santa, giusta e piena di buone opere; finch tali rimarranno, riceveranno dai 
Signore il necessario provvedimento alia vita quotidiana, perché Lui con la sua 
Provúdenza vestire e sistemi con le elemosine sponte oblatas”. 

Non contento, nel § 13 dello Statuto esorta le Suore a servire Dio con fedeltà per cosl 
essere degne della Divina Provvidenza. Quando orienta Suor Helena Maria do Espírito 
Santo, sua penitente, sulle visioni o rivelazioni dice: 

“E affinché possiate avere luce per queste ponderazioni, domandate al Signore chiarezza 
e discernimento, che Lui darà; domandatelo con umiltà fede e speranza”. 

– La lettera alla “Madre Reggente e alle Suore”, scritta nel momento di lasciar S. Paolo 
per andare in esilio a Rio de Janeiro, ê un cantico dove la fiducia costituisce il ritornello 
della sua speranza: 

“A Dio, in cui solo dobbiamo sperare. 

Abbiate a. figlie, adesso ê l’occasione di V. Carità avere patimento; {alevi animo per 
amore di Dio, abbia Je paventa per amore di Dio.Vivete unite […] vivendo nella sua 
Provvidenza, sperarlo solo in Lui. […] sperate e confidate in Dio, che non mancherá mai. 
Già […] hanno vissuto sei anni, dando a Dio la gloria per la sua Provvidenza nella quale 
vivono; chiedo che contini lino in questa vita per ancora il gloria dei Signore; siano forti, 
confidano in Dio che mai mancherà; manchem io, il cielo, la tena, ma Signore ma il non 
mancherà mai”. 

– Solo una grande Speranza ed una filiale fiducia in Dio hanno permesso a Fra Galvão 
di realizzare la costruzione dei Monastero della Chiesa in un’epoca tanto difficile, poiché 
la Capitaneria di S. Paolo non disponeva di tanti mezzi economici. Fiducioso 
dell’assistenza dei Signore ha percorso lunghissime e poverissime strade nell’interno di 
S. Paolo per elemosinare il necessario aiuto. Non sorprende il modo di esprimersi nella 
“Relação breve”diretta ad un certo Colonnello: 

“Come però la chiesa vecchia andò in rovina […] e il dormitorio ê troppo piccolo ed iI 
numero di quelle che vogliono la vita de la Provvidenza sta in crescendo, si ê foodato il 
nuovo ‘recolhimento’ e la chiesa […] Questo edificio […] opera della Provvidenza 1.a […] 
si spese nella costruzione […] e penso che ancora se ne spenderanno altri tanti, però 
non c’ê preoccupazione perché chi li ha dati fatti con tanta facilità e liberalità, ne donerà 
ancora a gloria de Ia sua ammirabile Provvidenza”. 

Splende e sintetizza i due poli di attrazione della spiritualità galvanina il titolo della sua 
fondazione: “Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina providência”. Non 
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c’è più mistero: tutto detto: Maria Immacolata e Divina Provvidenza al Ecco la Fede e la 
Speranza in una divina simbiosi, fondamento della vita ascético apostolica di Fra Galvão 
(Ato de beatificação e canonização de Antônio de Sant’anna Galvão de França. 
Verificação das virtudes, 1993, p. 24-26). 

A esperança é apresentada de maneira a possibilitar a interpretação de 

algumas características importantes na construção da santidade de Frei Galvão, 

como seu prestígio como construtor de conventos e, ao mesmo tempo, sua 

atuação como governador e administrador do Convento da Luz, participando 

diretamente na elaboração do estatuto interno desta ordem religiosa. Tais 

valores são próximos aos considerados como ideais para um futuro santo, 

representante da sociedade brasileira. 

Outro elemento essencial está centrado na tentativa de caracterizar uma 

cronologia sacerdotal específica com relação a Frei Galvão, mostrando a 

gradativa ascensão social e política do religioso na sociedade brasileira e o papel 

desempenhado por ele no fortalecimento do catolicismo em seu contexto 

biográfico. 

Nesse sentido, é possível aplicar pelo menos três categorias daquelas 

apresentadas logo no início do capítulo, que dizem respeito, respectivamente, a: 

cronologia sacerdotal, política de governança e relevância política; pontos 

básicos para o entendimento do processo presente no texto do documento e de 

seus elementos de persuasão para que tal candidato fosse aceito e elevado à 

condição de Santo. 

Do ponto de vista teórico, a abordagem desses elementos discursivos 

permite a elaboração e o entendimento de um movimento que combina aspectos 

espirituais e, principalmente, cotidianos vinculados a Frei Galvão, e são 

relembrados por aqueles que escrevem sobre ele, defendendo a sua 

canonização. Ao mesmo tempo, podemos perceber a maneira pela qual a 

postuladora da causa estrutura seu pensamento argumentativo para fortalecer a 

temática positiva com relação ao candidato. 

Sobre o papel do discurso e seu fundamento, diz Chartier que 

as representações do mundo social assim construídas, embora aspirem a universalidade 
de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de 
grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos 
proferidos com a posição de quem os utiliza. As percepções do social não são de forma 
alguma discursos neutros: produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) 
que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a 
legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas 
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escolhas e condutas. Por isso esta investigação sobre as representações supõe-nas 
como estando sempre colocadas num campo de concorrências e de competições, cujos 
desafios se enunciam em termos de poder e de dominação. As lutas de representações 
têm tanta importância como as lutas econômicas para compreender os mecanismos 
pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os 
valores que são os seus, e o seu domínio. Ocupar-se dos conflitos de classificações ou 
de delimitações não é, portanto, afastar-se do social – como julgou durante muito tempo 
uma história de vistas demasiado curtas –, muito pelo contrário, consiste em localizar os 
pontos de afrontamento tanto mais decisivos quanto menos imediatamente material 
(CHARTIER,2002 , p. 17). 

Ainda sobre a descrição da esperança como virtude, temos: 

3 – DA ALTRI DOCUMENTI 

Il “Termo de vereança” fanno il 12 novembre 1774 e trascritto nelle “Actas da Camara 
Municipal de S. Paulo, 1771-1776, Vai. XVI”, 347 e si conferma che l’opera di Fra Galvão 
viveva della Divina Provvidenza. Bisogna sottolineare che il Verbale è stato scrítto dal 
notaio della Camera del Senato di S. Paolo, che dice: 

“Attestiamo che questa fondazione molto utile ai popolo non solo perché serve di 
accomodazione a tante giovani che desiderino vívere santamente ma paghi come sono 
iülla Divina Provvidenza ed entrano senza dote non sono di peso né perturbano e famiglie 
né il popolo”. Conferma dell’asserito dai membri della Camera di S. Paolo, è il “Registro 
dos Religiosos Brasileiros”, libro che conserva le biografie dei Frati Minori della Provincia 
dell’Immacolata Concezione di Rio de Janeiro, scritto tra 1802/06 dai segretario della 
Província, dove ê dichiarato:Dalla sua direzione e assistenza costante fu  un grande 
Convento […] dove sono entrate malte vergini […] che vivono dalla Divina Provvidenza, 
senza capitale e senza redditi […] e si chiama Convento dela Divina Provvidenza, eretto 
grazie alle cure dei Padre Gaivão, Direttore di questo vivaio di sante” (ATO de 
beatificação e canonização de Antônio Galvão de França Verificação das virtudes, 1993, 
p. 26-28) 

O encerramento da apresentação da virtude esperança ocorre da 

seguinte maneira: “Dall’esposto, possiamo affermare che la Speranza dei Servo 

di Dio si traduce nella parola fiducia, che gli permetteva di pregare: Sei tu, 

Signore, la mia Speranza, la mia Fiducia fin dalla sua giovinezza” (Sl 70,5) (Ato 

de beatificação e canonização de Antônio Galvão de França, 1993, p. 28). 

Após a transcrição de uma grande parte da apresentação dessa virtude, 

é possível notar que a santidade de Frei Galvão é elaborada por meio de 

elementos vinculados a sua participação na construção de importantes obras 

para a cidade de São Paulo e ao efeito destas para o cotidiano da comunidade, 

o que pode representar a tentativa de caracterizar o futuro santo como alguém 

identificado com um catolicismo que necessitava constantemente se reconstruir 

e se adequar às necessidades sociais e políticas de cada contexto. Por essa 

razão, a santidade de Frei Galvão começa a ser identificada gradativamente com 

valores representativos para a sociedade brasileira a partir da entrada de seu 

processo canônico para julgamento das autoridades romanas, em 1993. 
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Um exemplo dessa identificação está na valorização do fato de Frei 

Galvão ter atuado em algumas cidades do estado de São Paulo, como, por 

exemplo, nas cidades de Sorocaba e Itu, ao mesmo tempo em que essa atuação 

se encontra diretamente ligada à elaboração de construções de seminários e 

conventos, permitindo a associação de sua figura com um santo construtor, tanto 

material como espiritualmente. 

Nessa perspectiva, a teoria apresentada por Bruno Latour amplia a 

possibilidade de avaliar as razões que levaram ao sucesso a causa de 

santificação deste religioso franciscano do Vale do Paraíba; questão que será 

aprofundada no próximo capítulo. Por ora, vamos à análise da terceira virtude 

teologal para santidade: a caridade. 

CARITÀ VERSO DIO 

secondo Giovanni, “Dio e amare, e chi vive nell’amore e unito a Dio” (I Gv 4,16) e cerca 
di svegliare il desiderio di Dio nei fratelli; il suo operare mira solamente Dio, bene supremo 
i santi sono dominati da una costante tensione verso Dio , conosciuto, amato, Iodato, mai 
offeso, che porta ad una vita di rinuncia, ad uno zelo per la gloria dei Signore e per la 
salvezza del prossimo. 

1 – Dagli scritti del Servo di Dio 

 chi ama Dio non vuole dispiacere mai, neanche nelle cose  Fra Galvão preferisce morire 
che offendere il Signore: 

Se io per la mia miseria […] toglietemi prima la vita, piuttosto che offenda il vostro 
benedetto Figlio, Signore mio” – e firma questa protesta con il proprio sangue nell ‘atto di 
consacrazione a Maria Santíssima, nel J 766. Ne gli orientamenti che dà a Suor Helena 
Maria do Espírito, sua penitente, raccomanda: “poi […] chieda […] per sé stessa, per non 
dispiacere a Dio in ma di amarlo e servito sempre di più […]. Per questo ‘recolhimento 
perché nessuno sia fuori della grazia del Signore se aumento tutte le virtù”. Nella lettera 
alla Madre Reggente e alle Suore, quando parte per L’esilio a Rio de Janeiro, scrive: 

“disilludetevi dei mondo, che lutto e niente. Non abbiate arnicizieon persone di fuori, vi 
domando questo per il Sangue di Gesü Cristo; scappate quanto potete dai signori 
secolari, mentre così farete avrete Dio con vai”. 

“al ico e chiedo, per le Viscere di Nostro Signore Gesù Cristo, che mai parlino dei direlti 
degli per dire a V. Carità e domandare per il Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, che 
giammai scoprono o nolino anche se in materia lieve, i difetti di alcuna persona che viva 
fuori la porta, nemmeno delle  sorelle spirituali che vivono dentro”. 

Nel 13 dello Statuto insiste con le Suore e con sé stesso: v. 1, 178. 

“Vivano avvertire V. Carità, che le anime religiose devono trattare VII, 175 solo con Dio, 
al quale ci consacriamo e con il quale si sono sposate le nostre anime. […] sia il 
comportamento della religiosa come in presenza di Cristo Vivo, il suo Divino Sposo”. 

E continua: 
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“siano prudenti e fedeli al loro Divino Sposo comportandosi con VII. 17 quella modestia 
e compostezza che deve risplendere nelle religiose, Spose di Cristo”. 

Non contento, suggerisce atteggiamenti, che sembrano uno specchio del suo particolare 
modo di vivere come religioso: 

“tutte le religiose che si sono consacrate a Dio non possono trovare, nelle cose del mondo  
che tormento”. 

E ancora: 

“vivrà pià soddisfatta e gioiosa colui che fugge dalle creature e Vll. 176 dalle foro 
consolazioni […] riceverà molte grazie e fortezza e godrà quella pace e allegria con la 
quale lo Spirito Santo addolisce tutti i lavori di questa vita”. 

– Una caratteristica di chi ama veramente e non volere che ‘Amato Sia offeso, dunque la 
conversione dei peccatori ê un sintomo. 

II Servo di Dio ricorda a Suor Helena Maria, sua penitente: “Pregate […] perché Dio 
Signore Nostro alzi i Peccatori con il suo Xll. 243 potente bracellio dai miserie abisso 
delle golpe in cui si trovano”. Una dimostrazione – nota nei Santi – dell’amore a Dio e la 
ricerca e la conformità a la sua Volontà. Fra Galvão cammina su questi sentieri biblici e 
teologici perché ê sempre stato tutto dedito alla realizzazione dei disegni dei Signore, o 
meglio, della Divina Provvidenza su di lui. Perciò scrisse a Suor Helena Maria, sua 
penitente:”chieda […] che si faccia in lei la volontà divina. […] e aumento XII, 243 tutte le 
virtù e si compia in essa (‘recolhimento’) la volonté de Signore, che fondò questo 
‘recolhimento’” (Ato de beatificação e canonização de Antônio Galvão de França. 
Verificação das virtudes, 1993, p. 28-29). 

A caridade está caracterizada neste documento de forma a demonstrar a 

relação de Frei Galvão e sua espiritualidade com seu cotidiano no serviço 

sacerdotal, bem como a administração exercida por ele na condução das 

atividades da Irmandade da Luz. Isso permite uma leitura que agrega tanto o 

santo devoto quanto o trabalhador, ligando Frei Galvão à grande maioria da 

população brasileira, que une sua religiosidade a seu trabalho. Com esses 

elementos, fica clara a proximidade da representatividade de Frei Galvão com a 

sociedade que ele representa. Podemos analisar esse movimento em um 

processo histórico: 

Desta forma, pode pensar-se uma história cultural do social que tome por objeto a 
compreensão das formas e dos motivos – ou, por outras palavras, das representações 
do mundo social – que, à revelia dos atores sociais, traduzem as suas posições e 
interesses objetivamente confrontados e que, paralelamente, descrevem a sociedade tal 
como pensam que ela e/ou como gostariam que fosse. Nomear estes motives abre um 
primeiro debate: será necessário identificar como símbolos e considerar como 
“simbólicos” todos os signos, atos ou objetos, todas as figuras intelectuais ou 
representações coletivas gragas aos quais os grupos fornecem uma organização 
conceitual ao mundo social ou natural, construindo assim a sua realidade apreendida e 
comunicada? (CHARTIER, 1986, p. 19). 

Outro ponto importante a ser observado no fragmento documental anterior 

é a subdivisão que a virtude da caridade possui. A primeira característica 
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realçada no texto processual refere-se à caridade para com Deus; em seguida, 

desenvolve-se a descrição da mesma virtude vinculada ao cuidado com o 

próximo. Na sequência, continuaremos uma transcrição resumida dessa virtude 

para imediatamente concluir a apresentação das virtudes teologais e iniciar a 

caracterização das quatro virtudes cardeais: temperança, justiça, fortaleza e 

prudência. 

Ainda sobre a caridade, observa-se: 

2 – Dalle deposizioni dei testi nel Processo dei 1938 soror Maria Teresa de Jesus, teste 
1 e de auditu a videntibus, che entrata nel “recolhimento” nel 1872 ha vissuto con 
qualcure testi de visu e con otto Suore teste de auditu a videntibus, afferra: “nelle 
ricreazioni piace a Fra Galvão parlare di Dio e diceva alle Suore che dovevano trattare 
sempre di argomenti spirituali. […] Le Suore anziane dicevano che lui aveva sempre dato 
prove dei suo amare a Dio”. 

soror Anna da Incarnação, teste 2 e de auditu a videntibus, afermta: “Affermavano le 
Suore anziane che lui viveva sempre assorto in Dio, alla presenza di Dio. 

[…] Sofferente, non si lamentava e voleva che anche le Suore fosero generos e opportas 
ero le prove”. 

La tête de visu, Lucrécia Galvão Cananea, che ha conosciuto il Servo di Dio perché nata 
a S. Paolo nel 1813, attesta e conferma: 

“Fra Antonio de Sant’Anna Galvão […] camminava per strada sempre con la testa bassa, 
raccolto, come in preghiera” (ATO de beatificação e canonização de Antônio Galvão de 
França:Verificação das virtudes, 1993, p. 30) 

CARITÀ VERSO IL PROSSIMO 

Nella vita di Fra Galvão, la carità verso il prossimo ha un peso e una rilevanza 
particolarissimi. E vero che per tutti i cristiani quello che importa e amare, lodare e servire 
il Signore, ma secondo S. Giovanni “chi ama Dio, deve amare anche i fratelli”, perché “se 
uno non ama il prossimo che si vede, certo non ou à amare Dio che non sua madre” (T 
Gv 4, 20-21). E ancora: “Chi ama suo fratello, dimora nella luce e non ve in lui occasione 
di inciampo” (I Gv 2, 10). Amare, secondo lo stesso Apostolo, e “dare la nostra vita per i 
fratelli” (I Gv 3,16), o con un solo gesto eroico o a goccia a goccia nel quotidiano servire. 

Fra Galvão e il religioso nel quale il cuore e di Dio, ma le mani ed i piedi sono dei fratelli. 
Erede di genitori segnati dall’aiuto ai poveri, tutto il suo essere e impastato dalla carità. E 
come il suo ontologico, proprio dei Santi. 

l – Dagli scritti di Servo di Dio – possiamo attestare che altro non si respira che l’aria 
evangélica: amore a Dio e ai fratelli. 

Nello Statuto, quello che colpisce e costituisce il suo riassunto e che Fra Galvão trata 
praticamente solo di due argomenti:la vita liturgica (coro, Ufficio Divino, orazione mentale, 
devozione alla Madonna, sacramenti) e vita comunitaria (governo, lavori, ammissione, 
atteggiamenti). Uno, fonte; l’altro, acqua che vivifica !e persone. 

Nel § 12 dello Statuto svolge il compito della Badessa o Reggente: 

“La Badessa ricordi che Nostro Signore l’ha messa in questo ufficio, non per essere 
padrona e trattare le suore come schiave ma si per essere Madre e Maestra, che con la 
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sua dottrina ed esempio i conduca alla perfezione; e le sostenga nelle difficoltà di questa 
L’abito teologal 33 impresa, commiserando delle loro affiúoni e necessità, cercando di 
aiutare tutte, consolando, riprendendo e punendo come prudente e amore vole Madre. 

Non deve meravigliarsi, la Badessa, molto meno spaventarsi che le suore commettano 
certe mancanze, perché vivere senza esse, in questo mondo, e impossibile; però che 
questi siano meno le suore si impegnano sempre a correggersi, non lasci di avvertire, di 
riprendere e anche punire le mancanze più gravi, ma raccomandiamo che ciò sia fatto 
con malta ponderati nel tempo e prudenza, spogliandosi totalmente di qualunque 
passione o motivo che non sia puramente quello di piacere a Dio Signore nostro, perché 
cosí la correzione farà frutto; al contrario, risulteranno più disordini che profitto. La carità 
ê docile e benigna; chi ha questa virtu non se trata con facilità, non giudica male, né si 
turba per qualche cosa, ed è molto ingegnosa per acquistare e comporre gli animi e 
caratteri piu sconvolti. Questa virtu deve rifulgere molto nella Badessa perché molto 
necessaria alla edificazione, alla consolazione e alla tranquillità delle suore. 

[…] Raccomandiamo molto alla Badessa, che abbia particolare cura delle 
ammalate,dando rapido rimedio alle loro necessità, consolandole e animandole nei lavori 
e nei dolori che patiscono, affinché si conformino alla Divina Volontà; e anche se dura 
molto L’infermità, giammai dia la Badessa dimostrazione d’impazienza, perché pô 
causare angoscia agli ammalati: molto rispetto alla loro malattia e stato miserabile. 

Abbia cura di esaminare in questo punto la diligenza e la carità della infermiera se questa 
è negligente, ponga subito un’altra più premurosa, scegliendo per questo ministero la più 
caritatevole, di buon genio e di lieta condizione. 

Deve la Badessa visitare le sue religiose ammalate alcune volte al giorno, e far loro 
dimostrazoni di carità, amare, esercitandosi, a bene foro, con le sue mani in qualche 
lavoro, come usano le mamme con le loro figlie malate. La Badessa sia come Mamma, 
a cui incombe tutto il buon maneggio e premura nel servizio delle ammalate, in modo che 
non sentano la mancanza della tenerezza delle madri e sorelle, che per amore dei 
signore hanno lasciato nel mondo, 

[…] Finalmente raccomandiamo che le avvertenze della Badessa siano tutte soavi, piene 
di modestia e ancora di cortesia”. 

Dall’ incentivo a la carità, passa Fra Galvão, nel § 15 dello Statuto ad avvertire con 
somma energia contro il vizio della mormorazione: 

“Evitino Vostre Carità il vizio cosí dannoso alle anime religiose e abbiamo di esso ancora 
maggiore spavento che dei demonio, perché insensibilmente corrompe i buoni di spirito 
e tutte le virtù. I disordini, lo scandalo delle comunità religiose procedono dalla 
mormorazione. 

[…] Dico ancora a V. Carità e lo chiedo per le viscere di Nostro Signore Gesú Cristo, che 
mai dicano anche in materia lieve, i difetti di nessuna persona, che viva fuori del convento, 
né delle loro sorelle spirituali. […] solo li rivelino con gli occhi in Dio, al Confessore o alla 
Badessa, perché essi con prudenza possano impedire I disordini”. 

Come padre spirItuale nel § 16 esorta: 

“Affinché l’’anima religiosa possa giungere alia tranquillità dello spunto a la perfetta caritá 
nell’amore del prossimo, deve sempre temere, fuggire e detestare il vizio della 
mormorazione”. 

- La vera carità porta la cornice della delicatezza. Basta leggere la lettera di Fra Galvão 
al sacerdote Antonio Ferraz per ammirarne la finezza di tratto. 

La tenerezza del Servo di Dio spicca e brilla, però, nella “lettera- testamento”, scritta nel 
cammino verso l’esilio: 
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“Tune sono figlie mie e le amo in Dio Nostro Signore Gesù Cristo. Domando a tutte che 
perdonino le mie imprudenze, che giammai ho fatto per male, Dío lo sa. Portatevi con 
costanza e abbiate coraggio, perché tutto finisce”. 

– Un’altra manifestazione della carità del Servo di Dio e lo scambio di beni spirituali tra 
fui e la sua penitente, Suor Helena Mana, atteggiamento proprio dei Santi. 

– Nel documento “Dottrine e Consigli” si può toccare con mano la delicata carità di Fra 
Galvão, non nei gesti grandiosi, ma nelle piccolissime cose della vita quotidiana. 

“Raccomanda a noi molto la santa umiltà e la carità di una verso 

l’altra. 

[…] Ci raccomanda molto, molto la santa […] carità e mansuetudine, 

pace, unione Ira le Suore” (Cap. 3). 

“Solo Dio e il vero Giudice, e solo a Lui spetta giudicare il prossimo. 

Questa virtù e molto raccomandata dal nostro Padre che mai mai si giudichi nessuno” 
(Cap. 6). ‘ 

“Raccomanda ancora a chi sarà vicaria nel Coro: ammonire le Suore con molto buon 
modo e bontà, rilevare le cose il più che sipuò’. quando lo sbaglio e piccolo non dire nulla 
e quando si può lasciare per avvertire fuori del Coro, ma sempre con molto buon modo 
e mansetudine” (Cap. 38). 

– La carità e la delicatezza di Fra Galvão va incontro al modo di procedere e dell’epoca 
nell’atteggiamento con gli schiavi, negri dell’Africa, importati solo per lavoro: 

“ci raccomanda molto che mai si dica parole ingiuriose agli schiavi, […] perché. sono 
nostri fratelli” (Cap. 29) (Ato de beatificação e canonização de Antônio Galvão de França. 
Verificação das virtudes, 1993, p. 32-34). 

Em seguida, o documento mantém sua estrutura, utilizando informações 

ligadas ao primeiro processo de 1939 e também a outros documentos (como 

demonstrado anteriormente para fundamentar a presença da virtude da caridade 

e das outras virtudes já apresentadas), no nível heroico em relação à biografia 

do candidato. Do ponto de vista discursivo, acreditamos que a forma utilizada na 

descrição dessa virtude possibilita a identificação do processo de valorização da 

Ordem Franciscana e dos valores representados por ela. Ao mesmo tempo, Frei 

Galvão é apresentado com características típicas brasileiras, como, por 

exemplo, a maneira de exercer sua atividade litúrgica e de conduzir sua função 

de confessor para as recolhidas da Irmandade da Luz. 

Como se deve ter percebido, a apresentação das primeiras três virtudes 

foi elaborada de forma a facilitar a compreensão do texto presente no 

documento. Não se pretende aqui sua análise na íntegra pelo fato de este tipo 
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de verificação ocupar grande parte do primeiro volume, tornando a análise 

integral inviável para a presente tese. 

2.3 A quem é dirigida essa “fala”? Virtudes cardeais 

Além das virtudes teologais, temos as virtudes cardeais, que são 

respectivamente: temperança, fortaleza, justiça e prudência. Diferentemente das 

teologais, a Igreja considera que o cristão não recebe essas quatro virtudes no 

ato do batismo, devendo, portanto, desenvolvê-las durante a vida. 

Passemos agora à apresentação das virtudes cardeais: 

C – VIRTÚ CARDINALI 

PRUDENZA 

La Prudenza come virtù cristiana, che in forza del battesimo fa agire da cristiano e da 
figlio di Dio, cresce nell’uomo con l’età e con l’azione dello Spirito Santo, massime con il 
dono del Consiglio. Nella Bibbia, la Prudenza è preferibile all’oro e all’argento e viene 
chiamata “fonte di vita per chi la possiede” (Pv 16,20). 

Nella vita di Fra Antonio Galvão abbiamo una manifestazione continua della virtù della 
Prudenza, sia in famiglia sia nel tempo della sua formazione, nell’atteggiamento con i 
Superiori e Confratelli dell’Ordine, come con le autorità ecclesiastiche e civile, con le 
Suore del “Recolhimento da Luz” e il popolo che lo cercava per chiedere consiglio. 

1 – Dagli scritti del Servo di Dio possiamo comprovare la Prudenza nel suo modo di agire 
e di comportarsi. 

Quando giovane sacerdote fu nominato Confessore del “Recolhimento de Santa Teresa” 
a S. Paolo e li ebbe conoscenza delle ispirazioni che Suor Helena Maria do Espírito Santo 
riceveva di Nostro Signore; scrisse allora orientamenti significativi “circa le visioni o 
rivelazioni”: 

“Le visioni […] possono essere di Dio o dei demoni. […] Avverto che il demonio non può 
agire nell’anima; questo lo può solamente Dio. 

E affinché possiate avere luce per queste ponderazioni, domandate al Signore chiarezza 
e discernimento, che Lui darà: domandatelo con umiltà, fede e speranza”. 

Avverte la sua penitente e prudentemente chiarisce: 

“Se sono di Dio lasciano una grande conoscenza della propria viltà; lasciano amore alla 
virtù, disprezzo del mondo e di sè stesso. Lasciano desideri di perfezione, pace, 
sicurezza. tranquillitá, tutto nell’anima”. 

Nella storia del “Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência” 
scritta da Fra Galvão nel 1774, si constata che non si è fidato dei proprio giudizio sulle 
rivelazioni del Signore a Suor Helena Maria, ma tutto sottopose “ad un rigoroso esame 
[…] da parte di tulli i Maestri Ecclesiastici che erano allora nella città” in occasione 
dell’esilio a Rio de Janeiro scrisse in fretta una lettera a alla Madre Regente e alle Suore 
del “recolhimento”, alle quali raccomanda: 
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“Quando vogliono scrivere, mandino le lettere in modo sicuro io vado a Rio de Janeiro”. 
‘ 

Come direttore e padre fondatore insiste: 

“Non abbiamo amicizie con persone di fuori (dei ‘recolhimento’). Imploro io questo per il 
Sangue di Gesù Cristo. Evitino quanto possono i signori secolari, perché nella misura in 
cui così procedono avranno Dio con loro”. 

Nello Statuto, che secondo il Censore Teologo Mons. Roberto Mascarenhas Roxo, 
sarebbe lo scritto più importante di Fra Galvao, la Prudenza emerge come virtù-sorella 
della carità. 

Nel § 6: “Da conversação e comunicação com pessoas de diversas sexos”, Fra Galvão 
exorta le Suore sui danni delle portiniere e della conversazione con persone di sesso 
diverso: 

“É notório e nessuno l’ ignora che la rilassatezza. il disonore e la perdizioni dei Monasteri 
ha avuto inizio nelle Portinerie e nei Parlatori. 

ln veritá è lamentabile che molte giovani, bene morigerate nelle case dei loro genitori, 
senza avere la libertà di familiarizzarsi coi propri fratelli abbiano dopo la libertad, nei 
chiostri, di trattare con tutto il mondo. […] Perciò e vietato a tutte le religiose, nei parlatori 
o in qualche altra parte, parlare con persone di sesso diverso che non siano genitori o 
fratelli, senza il permesso espresso dell Exmo e R.mo Prelato come ordinano i Decreti 
Pontifici. 

Nel § 12: “Advertência à Prelada acerca da vigilância, prudencia, zelo e cuidado que 
deve ter”, il Servo di Dio orienta la Badessa sul modo di agire. Sono indicazioni precise 
di come governare con bontà e prudenza: 

“La Badessa […] incoraggi le religiose, le conforti e consoli nelle difficoltà. […] cerchi di 
aiutare, consolando, ammonendo e castigando come prudente e amorosa madre. 

Nel § 14 tratta delle qualità delle giovani ammes e nel “recolhimento”. Fra Galvão insiste: 

“Per nessun pretesto, se anche di vinu conosciuta, non saranno ammesse maniache, 
freneiche e lunatiche”. 

Poi aggiungere: 

“se nell’anno di provazione presentano indizi che i loro cuori si trovano ancora nel secolo, 
la Suora Maestra, […] dopo di aver fatto avvertenze con prudenza e caritá parlerà alla 
Badessa”. […] 

3. 1 – DA ALTRI DOCUMENTI RIGUARDANTI IL SERVO DI DIO 

Dalla lettera della CamEra di S.Paolo al Ministro Provinciale, scritta nel 1798, per 
chiedere lésonero dall’ufficio di Guardiano di S.Paolo, abbiamo: 

è uomo religiosissimo e prudente consigliere; tutti vanno da lui per avere luce e conforto” 
(Ato de beatificação e canonização de Antônio Galvão de França. Verificação das 
virtudes, 1993, p. 39-41.42). 

Uma finalização dirigida a justificar a prudência por meio de uma citação 

bíblica conclui que Frei Galvão é prudente, da seguinte forma: “Grazie alia 

conosciuta Prudenza. Fra Galvão potrebbe essere presentato, secondo il 
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Vangelo, come ‘il servo buono e prudente’ (Mt 24,45-51)”.9 (Ato de beatificação 

e canonização de Antônio Galvão de França, 1993, p. 41). 

Analisando cuidadosamente a estrutura discursiva da apresentação da 

prudência como a quarta virtude para a santidade, é possível notar o 

desenvolvimento histórico incipiente do Mosteiro da Luz e, por meio de sua 

evolução institucional, para ao mesmo tempo caracterizar a prudência de forma 

evidente com o objetivo de fundamentar a descrição das atividades 

desempenhadas por Frei Galvão durante sua vida social e apostólica. A 

prudência, em nosso entendimento, ajuda no processo de compreensão do tipo 

de santo que se pretende moldar, ou seja, esta virtude é elaborada de maneira 

que seu desenvolvimento represente tanto a Irmandade da Luz quanto a Ordem 

Franciscana. 

Em todos os fragmentos documentais utilizados nesta descrição é 

possível visualizar uma simultaneidade entre a valorização da disciplina 

franciscana em seu desenvolvimento espiritual e, ao mesmo tempo, a construção 

de um local voltado para uma necessidade específica da cidade de São Paulo, 

garantindo, assim, sua relevante participação na educação religiosa feminina. 

Este conjunto de fatores trazem consigo alguns significados para o 

entendimento da importância que esta santidade vem ganhando no decorrer do 

desenvolvimento do texto processual. Essa importância fica clara na tentativa da 

construção de um discurso voltado à elaboração de um Santo característico do 

Brasil. Nessa direção, acreditamos que a prudência possa ser vista como um 

elemento que cumpre uma função diferenciada com relação às virtudes 

anteriores, pois estabelece uma conexão direta com o processo político que 

estava em andamento nesse período; questão que será tratada com maior 

aprofundamento no decorrer do presente estudo. 

Assim como a prudência, a fortaleza também desempenha papel 

importante na elaboração da santidade de Frei Galvão pelo fato de remeter a 

importantes períodos de sua biografia e fortalecer sua relevância política na 

época colonial brasileira. Além disso, esta virtude pode ser relacionada a valores 

diretamente identificados com a grande maioria da população brasileira; fator 

fundamental para um santo pioneiro na história da Igreja Católica no Brasil. 

                                            
9 Parábola do mordomo (cf. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulo, 2013, p. 1748). 
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Passa-se agora à retomada da transcrição de fragmentos presentes nesta 

canonização referentes a tal virtude: 

FORTEZZA 

La virtù della Fortezza spinge a compiere o accettare l’arduo della vita con coraggio e 
con un fine soprannaturale, grazie al dono speciale dello Spirito Santo. 

Per raggiungere le virtù cristiane, tutti hanno bisogno di questa virtù. E la fortezza che 
aiuta a sopportare con pace e perfino con gioia le difficoltà della vita come mezzo di 
santificazione personale e di contributo per l’avvento dei Regno di Dio. 

Segni di fortezza, come dono dello Spirito, sono: energia e costanza nella pratica della 
virtù; fervore nel servizio di Dio;coraggio nelle difficoltà e perseveranza nel compimento 
dei propri doveri e della legge di Dio e della Chiesa. 

Uno sguardo sulla vita di Fra Antonio Galvão conferma che lui ha vissuto questa virtù fin 
dalla giovinezza e man mano che passavano gli anni più evidente appare la Fortezza del 
Servo di Dio. 

[…] 

La lettera alla Madre Reggente e alle Suore, scritta nel momento doloroso dei suo esilio, 
ê una prova evidente della Fortezza di Servo di Dio. Pensa solamente alle sue figlie 
lasciate all’improvviso le conforta con parole di padre, ma non dice nulla in difesa propria, 
non critica l’atto ingiusto del Capitano-generale di S. Paolo. Soffre in silenzio ed 
eroicamente lascia tutto per andare a Rio de Janeiro: 

“Dio, nel quale solo dobbiamo sperare […] Tutto e niente”. 

Nella “Relação breve” espone ad un certo Colonnello la storia della fondazione del 
“recolhimento”, ma silenzio assoluto riguardo alia sua persona, agli sforzi e ai lavori fatti 
presso le autorità civili e ecclesiastiche. Scrive con referenze di Suor Helena Maria, egli 
rimane nell’ombra: 

“ln questa fondazione sono state prese prudenti precauzioni e circospezioni necessarie. 
Ci sono state contrarietà (opposizioni) prima e dopo, che Dio nella sua Provvidenza ha 
permesso e lei(Suor Helena Maria) con la sua sapienza. che sembrava più divina che 
umana, raddolci, e dispose tutto per bene”. 

Nella raccolta fatta dalle Suore e conservata sotto il titolo: 

“ Doltrinas e Conselhos” lasciati da Fra Galvão, non mancano incentivi per vívere con 
Fortezza il quotidiano della vita religiosa soprattutto claustrale: 

Dice che se una soffre tutto quello che trova di sofferenza proveniente da altre suore, si 
farà santa, perché la sofferenza aiuta molto a rivolgersi a Nostro Signore. 

Dice e consiglia che per quanto si facciano cose che la natura sente, mai lamentarsi, che 
si soffra solo per Nostro Signore, e soffra con sé stessa, senza lamentele e scuse, e che 
si ami molto il desprezo e l’umiliazione. 

Ci raccomanda molto, moiro […] soffrire e tacere, […] tutto con mansuetudine senza 
lamento e in silenzio” (Cap. 3):. 

“Ci ha detto che la persona per arrivare alla perfezione deve rinnegare la sua volontà 
anche in cose lecite; quando desidera una cosa, allora non si faccia; quando altri vogliono 
che si faccia a loro volontà e non la nostra: in tutto ci si sottometta e si rinneghi la propria 
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volontà; avere pazienza quando le cose non sono come si desidera e si vuole; che S. 
Francesco per essere Santo si è mortificato in tutto e rinnegò la sua volontà in tutto. 

[…] Questa virtü dell’abnegazione della propria volontà il Signor Padre cela raccomanda 
molto, e dice che senza questo non si può essere perfette” (Cap. 33). 

2 – Dalle testimonianze del Processo 

Nonostante i testi non siano stati interrogati esplicitamente, possiamo riportare: 

Suor Maria Teresa de Jesus, teste 1 e de auditu a videntibus, afferma: 

“Fra Galvão predicava molto sul disprezzo del mondo. Diceva alle Suore che, avendo 
dato le spalle al mondo, lo disprezzassero per sempre”. 

Alla stessa religiosa fu chiesto: Quando fu calunniato, sopportò con pazienza, senza 
lamentarsi? e Suor Maria Teresa attesta: 

“Quando fu calunniato lo disse alle Suore, ma solo per chiedere preghiere per la 
conversione del suo calunniatore. Un certo uomo, che lo aveva calunniato, rimase con il 
cancro nella lingua; pentito, confesso per iscritto il suo peccato ed in seguito mori”. 

Nella malattia, afferma Suor Maria Teresa: 

“Non si lamentava di nulla. Le Suore dicevano che lui si conservava sempre allegro”. 
Suor Anitta da lncarnação, teste 2 e de auditu a videntibus, attesta: 

“Nelle sofferenze non si lamentava e voleva che anche le Suore fossero generose 
suportassero le prove” (Ato de beatificação e canonização de Antônio Galvão de 
França:Verificação das virtudes, 1993, p. 44-45). 

A sequência textual se caracteriza pela manutenção da estrutura 

primordial utilizada para as outras virtudes. Traço importante para melhor 

fundamentação da causa, a qual está pautada em três elementos básicos: 

primeiramente ocorre a apresentação de uma documentação ligada à Irmandade 

do Mosteiro da Luz para caracterizar com clareza a herança deixada por Frei 

Galvão durante sua biografia; em um segundo momento é possível observar a 

construção de um encadeamento de informações voltadas para uma produção 

bibliográfica, com o objetivo de caracterizar a relevância do candidato em sua 

sociedade; e, por último, buscam-se as documentações provenientes de outras 

fontes, como, por exemplo, a documentação legislativa retirada da Câmara e da 

Assembleia do estado de São Paulo. É possível notar na continuidade a 

apresentação da fortaleza como virtude cardeal: 

3 – Dalle biografie su il Servo di Dio 

Possiamo constatare la Fortezza di Fra Galvão, che all’età di appena 13 anni lasciò la 
famiglia benestante per andare nel lontano Seminario de Belém (Bahia), poi entrò 
nell’Ordine Francescano per vívere nella povertà e nel lavoro sia come religioso, sia nella 
costruzione del “recolhimento” e nella formazione delle “recolhidas”. 
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Sor Miryan, nella “Vida do venerável Servo de Deus”, stampata nel 1936, riferisce fatti 
che ben provano la Fortezza di Fra Galvão: 

“La prima provazione (morte di Suor Helena Maria, la fondatrice de] ‘Recolhimento da 
Luz’) venne direttamente dalle mani di Dio, e Fra Galvão adorò con sommissione gli 
imperscrutabili disegni dell’Altissimo. 

La seconda, venne attraverso il suo rappresentante, il Vescovo della Diocesi, e ancora 
questa volta non c’è una parola di lamento da parte dei servo di Dio, che compie 
fedelmente gli ordini dei suo superiore Ecclesiastico, ordinando il ritorno delle Suore in 
famiglia e di chiudere il Convento” (p. 48-49). 

“Gli ultimi anni sono stati di continua e grande sofferenza, che lui sopportò con la 
rassegnazione di un santo dando i più belli esempi di pazienza e di conformità, alle sue 
figlie ed alle persone che lo visitavano” (p. 192). 

Maristela, nel libro “Frei Galvão – Bandeirante de Cristo”, quando scrive sul “Prisioneiro 
da Caridade”, 117 ricorda il fatto di Caetaninho: 

“Tra i difensori di Caetaninho si trovava il Servo di Dio, che uni la sua voce di protesta in 
difesa dei povero soldato, insieme ad un monaco della comunità dei Benedettini. 

Dá tempo Fra Galvão era caduto in disgrazia (sgradimento) di Martin Lopez, il Capitano-
generale di S. Paolo […] e quello che particolarmente arrabbiava il governatore era la 
libertà evangelica con la quale il Servo di Dio rimproverava le disonestà dei figlio dei 
Capitano-generale, per il quale il prepotente governatore pretendeva diritti principeschi. 

Nonostante tutte le proteste, Caetaninho fu giustiziato. Non soddisfatto, il crudele 
Capitano-generale cercò di vendicarsi delta resistenza opposta dai grandi signori, 
scaricando la sua rabbia sopra Fra Galvão e il monaco benedettino […] e li ha condannati 
all’esilio a Rio de Janeiro. 

[…] L’ordine era perentorio: lasciare S. Paolo entro 24 ore. Era verso sera, quando il 
Servo di Dio fu sorpreso dall’ordine del Capitano Saldanha. Immediatamente si dispose 
a partíre […] dopo aver fatto, in gran fretta, i pochi preparativi. 

[…] alcune persone tentarono di persuaderlo che l’ordine era ingiusto 

[…] Fra Galvão rispose: ‘ia sono francescano ed obbedisco’ e parti a piedi” (Ato de 
beatificação e canonização Antônio Galvão de França. Verificação das virtudes, 1993, p. 
46-47). 

A fortaleza é descrita como elemento ligado à trajetória sacerdotal de Frei 

Galvão como exemplo de obstinação e, principalmente, de valor institucional no 

que abrange suas relações pessoais e também como confessor e membro da 

cúpula do Mosteiro da Luz. 

Ainda nesta linha, notamos que Frei Galvão adquire, depois de sua morte, 

uma importância política que está bem evidenciada na mobilização que ocorre 

entre políticos do estado de São Paulo, o que, em nosso entendimento, dá a 

relevância necessária para este candidato a santo ser confirmado pela Igreja 

como tal. 
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Assim como a fortaleza, o processo fundamenta a Justiça na base 

evangélica, o que representa a necessidade primária de um apoio institucional 

indiscutível e inquestionável. 

Ao se aproximar da estrutura utilizada na apresentação da fortaleza como 

virtude cardeal, é possível observar que o encadeamento de informações 

utilizadas na escrita do texto obedece a uma lógica discursiva que pretende 

estabelecer uma aproximação de Frei Galvão tanto de sua comunidade como 

elaborá-lo com o santo representante de sua ordem religiosa. Com isso, Frei 

Galvão cumpre um papel fundamental para o desenvolvimento dos valores 

franciscanos e, por sua vez, fortalece a relevância e a participação da irmandade 

Mosteiro da Luz no contexto social cristão de sua época. 

Outra característica possível de ser observada se refere à tentativa de 

uma gradativa produção de uma santidade dirigida a destacar valores vinculados 

a dois aspectos fundamentais: o primeiro se verifica na recorrência do resgate 

do cotidiano no Mosteiro da Luz e o seu desenvolvimento teológico como 

irmandade religiosa; fato este que favorece a elaboração da santidade bem 

caracterizada tanto sobre o ponto de vista prático como do teológico. 

O segundo elemento presente nessa santidade conserva Galvão como 

um representante franciscano por intermédio de sua atividade espiritual e 

também por meio do fato de alguns movimentos ocorridos durante sua vida 

poderem ser utilizados para facilitar a identificação do futuro santo. Isto pode ser 

observado pelo destaque que é dado a um relato do exílio de Frei Galvão no Rio 

de Janeiro, fazendo com que esse sofrimento se vincule imediatamente com a 

santidade que está sendo elaborada. 

De modo geral, a fortaleza é descrita no texto processual de forma a 

realçar cronologicamente as etapas biográficas de Frei Galvão, consideradas 

essenciais para a consolidação de sua santidade e, por sua vez, de sua obra 

sacerdotal como instrumento de convencimento ante autoridades eclesiásticas 

romanas. Esse objetivo é mantido na descrição da próxima virtude: a justiça. 

Assim como as demais virtudes, a justiça é apresentada inicialmente por 

pelos testemunhos oferecidos pela Irmandade da Luz, retirados dos seus 

primórdios. A justiça, no texto processual, é apresentada da seguinte forma: 

GIUSTIZIA 
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Secondo il Vangelo, la Giustizia può essere sinonimo di santità: “Beati quelli che hanno 
fame e sete della Giustizia” (Mt 5,6.) cioè della santità. 

La Giustizia è l’abito soprannaturale che porta a dare a ciascuno un ciò che gli appartiene. 
Impone, dunque doveri sia verso sia verso i fratelli; doveri civili e sociali; doveri verso i 
parenti, I superiore ed i benefattori. È una virtù amplissima e facilmente trascurabile, 
perciò il Salmo 111 dichiara che “il giusto sarà sempre ricordato”. 

Fra Antonio Galvão rimane tra la gente come l’uomo santo e giusto, fedele a Dio e buono 
con tutte le persone 

1 – Dagli scritti del Servo di Dio risultano molti brani su questa virtù, che lui ha vissuto 
con intensità senza lunghi discorsi. 

Nel § 8 dello Statuto ricorda che la comunione dei beni è una forma di carità e di Giustizia: 

“Come nella primitiva Chiesa nella quale la Carità Cristiana meglio risplendeva, i beni 
erano comuni, e nessuno poteva dire, senza offesa, questo è mio; siano anche qui i beni 
comuni, ad imitazione I quella antica armonia spirituale”. 

Nel § 12 ammonisce la Prelata o Badessa: 

“Anche se le più virtuose si mostrano più amabili, tuttavia non convine che la Badessa si 
lasci guidare da affetto particolare per alcuna religiose, in modo che motivi diffidenza 
nelle altre. Abbia sempre diligenza affinché tutte intendano che sono igualmente amate 
e stimate, perché al contrario possono addolorarsi e rattristare altare, e da ciò possono 
seguire perturbazioni nella comunitá”. 

Nel § 17 avverte sul rispetto profondo ai Ministri del Signore e la gratitudine sia alle 
autorità ecclesiastiche come civili, en come ai benefattori del “recolhimento”: 

“Rispettare i Confessori e i Sacerdoti, attraverso le cui persone ci vengono dati benifici 
celestiali. […] pregare Dio per gli Eccellentissimi e Reverendissimi Signori Prelati di 
questa Diocesi e per il popolo che benefica questa Casa, specialmente la Nostra 
Soberana, il Principe Reggente N. Signore, e tutta la Famiglia Reale”. 

Nella lettera alla Madre Reggente e alle Suore, quando parte per l’esílio (Rio de Janeiro), 
ricorda un debito da pagare: 

“Madre Reggente, io mando a pagare la seta che fu presa nel negozio del Signor José 
Antonio do Rosário, e per il momento non avrò più cura di questi particolari” (Ato de 
beatificação e canonização de Antônio Galvão de França. Verificação das virtudes, 1993, 
p. 48). 

Do ponto de vista estrutural, nota-se que a justiça é tratada como uma 

virtude que espelha a santidade e é apresentada de forma mais direta, interligada 

ao cotidiano do religioso e a sua relação intrarreligiosa. 

Em sua continuidade, o texto processual mantém a abordagem adotada 

para as virtudes anteriores, no sentido de que, na sequência, ocorre a 

apresentação da justiça como virtude por meio das informações do primeiro 

processo de 1938 para, posteriormente, se retomar a descrição tanto das obras 

produzidas com base na vida do futuro santo como de documentos legislativos, 
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em defesa da causa que está sendo elaborada na documentação abordada. 

Ainda sobre a justiça temos: 

2 – Dalle testimonianze delle Suore nel Processo del 1938 risulta che il Servo di Dio 
aveva un grande amore a Dio, all’Eucaristia, ai Santi ed ai fratelli, massime ai più 
bisognosi, che lui nel silenzio della notte non solo visitava, ma ne pagava i debiti. Suor 
Oliva Maria de Jesus, teste 6 e de auditu auditus entrata nel recolhimento” nel 1894 e ha 
vissuto con molte Suore che avevano conosciuto testi de visu, nella sua deposizione 
attesta: “Dicevano le Suore che era molto desideroso di mettere la pace nelle famiglie; 
che amava i poveri e spesso pagava i loro debiti. Anche di notte andava a visitare gli 
ammalati. Cercava di animare e consolare gli affetti”. La virtù della giustizia comprende 
anche il modo di trattare le persone con affabilità e bontà. Suor Oliva Maria, Badessa, 
afferma: “Era molto amabile. Dopo la sua morte le Suore ne hanno sentito molto la 
mancanza, perché il successore era assai diverso di lui”. Alla domanda: “Come trattava 
le persone”, Suor Oliva rispose: “Con molta affabilitá, mansituditune e pazienza”. Suor 
Maria Teresa de Jesus, teste 1 e de auditu a videntibus, conferma: “Le prime Suore 
concordano nel dire che era molto affabile, che accoglieva tutti con bontá. […] non si 
lamentava di nulla. Le suore dicevano che era sempre sereno, allegro e riconoscente per 
quanto riceveva”. Permetteva Fra Galvão alle cuoche – come compenso dei lavori 
pesanti – la comunione ogni giorno; bella dimostrazione di riconoscenza verso le persone 
più umili e sconosciute della casa. Suor Anna da Encarnação, teste 2 e de auditu a 
videntibus, afferma: 

“Quando sono entrata in Convento (1879) non si faceva la Comunione tutti i giorni, ma 
solo il Giovedì e la Domenica; le cuoche solo potevano comunicarsi tutti i giorni; e questo 
per infervorarle permetteva Fra Galvão con molta gioia e consolazione”. 

3 – Dalle biografie scritti su Fra Galvão. 

Presentiamo brani della “Vida do venerável Servo de Deus” di Sor Miryan, entrata nel 
Monastero nel 1894 e morta nel 1939: 

“Da lontano venivano le persone per ricevere sollievo alle loro sofferenze, presso il Servo 
di Dio, che tutti accoglieva ‘con manchas de Paternal bondade’” (p. 107). 

“Era lui una grande mansuetudine verso tutti e nei suoi consigli mai dimenticava di 
raccomandare questa bella virtú, soprattutto alle sue religiose” (p. 109). 

“Usciva anche nella notte, per visitare e soccorrere i malati, prestando loro ogni servizio 
ed aiuto” (p. 115). 

[…] 

Altenfelder Silva, in “Brasileiros Heróis da Fé”, 277, libro stampato nel 1928, sottolinea 
l’amore a Dio, ai fratelli ma anche alla Patria, gestante la sua indipendenza. 

“Fra Galvão ha imparato dalla Chiesa ad unire nel suo cuore tre amori diversi: l ’amore a 
Dio, l’amore al prossimo e l’amore alla sua terra natale. 

[…] Fra Galvão certamente sognava un Brasile libero dal giogo straniero, camminando 
con larghi passi nella strada del progresso. E con che fervore il santo religioso chiedeva 
a Dio l’indipendenza per la Patria amada”. 

3.1 – DA DOCUMENTI RIGUARDANTI IL SERVO DI DIO 

Riportiamo brani di un Verbale di una Tavola Rotonda presieduta da Fra Antonio Galvão 
come Commissario, il 29 agosto 1777, che si conserva nel “Livros de Actas: J-11-1727 a 
l789”, del. T.O.F. di S. Paolo. 
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“In questo evento rifulge il coraggio, la carità, ma soprattutto la Giustizia: perché la 
trasfonnatione del capitale del T.O.F. in beni immobili – decisione presa da Fra Galvão – 
fu senza dubbio un provvedimento sapiente e giusto. Come fu anche un atto di 
lungimirante Giustizia la proposta dei suffragi per i Fratelli deffunti, subito dopo la loro 
morte” (Ato de beatificação e canonização de Antônio Galvão de França. Verificação das 
virtudes, 1993, p. 49-50). 

A justiça aparece tanto do ponto de vista individual como institucional, 

servindo de virtude principal para a ordem das religiosas do Mosteiro da Luz. 

Teoricamente, a justiça como virtude liga o aspecto humano ao elemento 

espiritual (cotidiano do candidato e a sua porção transcendente). Socialmente, a 

justiça aparece como elemento de valorização direta do indivíduo e por meio dela 

se elabora um processo gradativo de construção da santidade de Frei Galvão e 

da maneira com que seus contemporâneos o enxergavam e o valorizavam como 

exemplo de homem justo a ser exaltado e seguido. 

Uma virtude que é apresentada no encerramento da descrição dos 

valores para santidade, e liga-se à importância das anteriores em demonstrar a 

existência da santidade de Frei Galvão, é a temperança, que cumpre uma função 

importantíssima na elaboração do discurso processual, sendo utilizada como 

uma forma de integração às demais virtudes. Vamos, então, à descrição da 

última virtude cardeal: 

TEMPERANZA 

La virtù della Temperanza regola l’inclinazione verso i piaceri dei sensi ed include una 
serie di aspetti come l’astinenza, la sobrietà, la mortificazione del corpo, la castità, 
secondo il proprio stato È una virtù che disciplina il fisico e lo psico-emozionale dell’uomo 
e perciò viene abbinata alla fortezza di spirito. Porta ad un equilibrio della personalità 
umana. Fra Antonio Galvão, data la formazione ricevuta da ragazzo nel “Seminario de 
Belém” dei Primi Gesuiti e da giovane tra i Francescani della riforma alcantarina, si 
distinse sempre per la penitenza e la mortificazione del corpo. 

1 – Dagli scritti del Servo di Dio, la Temperanza è come la terra che fa germogliar e, 
nascere e crescere le virtù. Nel § 1 dello Statuto avverte che il Convento o “recolhimento”: 

“Sono Case abbondanti di sofferenze, dove si raggiunge la corona di prolungato martirio”. 

E súbito, nel § 2: 

“Recitano, in Coro, le ‘recolhidas’ con gravità l’Ufficio Divino Romano […]. La Vicaria non 
pennetta che si commettono sbagli gravi e di distrazione, non permettendo […] 
scomposte nel sedere, a maggior culto, perfezione e riverenza delle lodi divine”. 

Nel § 13 insiste sul comportamento religioso: 

“Vivano avvertite […] che le anime religiose solo devono trattare con Dio, al quale ci 
siamo dedicati […]; come però sia necessario trattare con le creature perché siamo 
viaggiatori, sia il tratto della portandosi come la onesta matrona deve portarsi nella 
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presenza del religiosa com in presenza viva di Cristo il suo Divino Sposo, come suo 
sposo. 

[…] Quando parlano ai signori secolari, stiano con gli occhi bassi, poche parole e scelte 
con religiosa umile gioia […] senza riso e sempre sottovoce”. 

Ancora nel § 13, seconda parte: una avvertenza evangelica: 

“Non sfruttare le piccole cose o piccole leggerezze, perché dalle scintille trascurate 
seguiranno incendi orribili e completa distruzione di edifici spirituali. 

[…] Vivrà più soddisfatta e gioiosa, chi sa fuggire dalle creature e dalle loro consolazioni. 
quella che sar4 più mortificata e amica della solitudine e ritiro, piil. osservante, […] 
riceverà molte grazie e fortezza, e godrà quella pace e allegria con le quali lo Spirito 
Santo addolcisce tutti i lavori di questa vita”. 

Nel § 16 propone la grande virtù del silenzio: 

“In verità i più degno di rispetto, venerazione e lode il silenzio di una ignorante religiosa, 
che la loquacità discreta di un religioso sapiente. 

[…] aventino che nelle Divine Scritture lo Spirito Santo ci insegna ‘se qualcuno pensa di 
essere religioso, ma non frena la lingua e ingana cosi il suo cuore, la sua religione è vana’ 
(Gc 1, 26). 

[…] Attendano, carissime Suore, a questi Documenti e Parole dell’eterna verità perché 
vivano sempre con grande affetto la virtil. del silenzio […] E per finire, chiedo a tutte che 
fuggano come di bestemmie contro Dio il dire una all’altra parole piccarli e piccoli lamenti; 
però in caso (che Dio non lo permetta) cnsl lo facciano, prontamente, senza alcuna 
dimora, mutuamente domandino perdono”. 

2 – Dalle testimonianze del Processo del 193 

Suor Maria Teresa de Jesus, teste 1 e de auditu a videntibus, quando interrogada: “A Fra 
Galvão piaceva lavorare, era sempre occupato?” – attesta: 

“Sappiamo, questo dicevano tutte le Suore, che lui aiutava gli operai nella costruzione 
del Convento; che durante I suoi viaggi supponeva con serenità le inclemenze del 
tempo”. 

Alla domanda: “Fra Galvão amava la penitenza, si mortificava?”. 

“Si racconta che lui aveva molto spirito di penitenza e mortificazione; che voleva riservati 
a sé gli avanzi dei cibi delle Suore, quello destinato ai poveri”. Suor Anna da Incarnação, 
teste 2 e de auditu a videntibus, afferma: 

“Fra Galvão era povero e mortificato. Il su alimento era povero; voleva per sé quello che 
avanzava dalle Suore e queste, molte volte, avevano per pasto solo un poco di erba”. 

Suor Oliva Maria de Jesus, teste 6 e de auditu auditus, Badessa, alle domande: “Era 
mortificato e povero in tutto?” e “Fra Galvão faceva digiuno, era mortificato?” – attesta: 

“Si accontenta del necessario per vivere. Le Suore anziane dicevano che faceva molta 
penitenza. 

[…] É costante ricordo in Convento che egli voleva per sá gli avanzi dei pasti; che 
viaggiava sempre a piedi”. 

Suor Tarcilla Maria do Carmo, teste 8 e de auditu auditus, afferma: 
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“(Suor Rita) era molto pia e molto devota di Fra Galvão; raccontava che lui chiedeva 
elemosina per la costruzione e sempre riportava che questa casa era sudore di Fra 
Galvão”. 

Suor Maria Benedita da Annunciação, teste 10 e de auditus, afferma: tutte (le suore) lo 
consideravano un santo; dicevano che era un uomo di penitenza. 

3 – Dalle biografie scritti su Fra Galvão, riportiamo: 

Azevedo Marques, il primo storico a scrivere su Fra Galvão, in “Apontamentos da 
Provincia de São Paulo”, stampati nel 1879, Antonio de Sant’Anna Galvão: religioso 
francescano di morale austera e buona indole, per questo comunemente chiamato santo 
Affonso A. de Freitas, nel 1922, nella “Polyanthea” ha scritto: 

“Era Fra Antonio de Sant’Anna Galvão un uomo di buona famiglia, di severa morale e di 
carattere austero”. 

Altenfelder Silva, nel suo libro “Brasileiros Heróis da Fé”, 278, quando ricorda gli ultimi 
anni di vita del Servo di Dio, scrive: 

“Gli ultimi tre anni di vita, il Servo di Dio li ha passati nella sofferenza di gravi infermità 
con patientia e rassegnazione,  di persone abituate ad imitare in tutto il divino Modello, 
N. Signore Gesú Cristo. 

È che, per il giusto, il dolore ha più dolcezza che il miele per la bocca del peccatore”. 

Maristela, in “Frei Galvão: Bandeirante de Cristo”, scrive: 

“Nello Statuto che ha scritto per il Convento ‘da Luz’, nei consigli e Insegnamenti alle 
religiose, c’è sempre la sua preoccupazione: portare all’amore divino, indicando loro i 
mezzi: la più grande astensione dalle cose del mondo, la completa rinuncia di se stessa, 
l’austerità della modificazione e della povertà” (p. 160). 

“‘Bandeirante de Cristo’ dominò se stesso, si è arricchito dei tesori della grazia e ha 
conquistato la santità, la cui gloria gli appartiene per sempre. 

[…] Non sappiamo quali fossero le penitenze particolari del Servo di Dio, proprio perché 
lui avrebbe molta cura di nasconderle […] possiamo affermare che tutta la sua vita i stata 
di somma austerità” (p. 177-78). 

Sor Miryan, nel suo libro del “Vida do venerável servo de Deus”, più volte scrive sulla vita 
di mortificazione e di sofferenza di Fra Galvão: 

“Egli ha lavorato, poi, in questa opera di Dio con affetto e premura di padre, insegnando 
alle Suore a fare i primi passi nella via della virtù e della vita religiosa, e soprattutto a 
superare intrepide la rigida del sacrificio e dell’eroismo della perfezione evangelica” (p. 
67). 

“La costruzione era costata anni di lavoro e di sacrifici […] È stato lui il direttore dell’opera 
e assisteva continuamente i lavori della costruzione aiutando con le propri mani” (p. 85). 

“Fra Galvão raccomandava ancora alle suore la negazione della propria volontà, dicendo 
loro che senza questa, mai avrebbero raggiunto la perfezione” (p. 151-52). 

“Tale fu tutta la vita di questo grande Servo di Dio sulla terra. Una vita consumata dal 
fuoco divino; lunga immolatione di 84 anni” (p. 189-90). 

3.1 – DAI DOCUMENTI SU FRA GALVÃO: 
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Afferma Fra Adalberto Ortmann, nel suo articolo sul Servo di Dio, pubblicato nella 
“Revista do Arquivo Municipal”, nel 1942: “Il ‘recolhimento da Luz’ lavoro esclusivo di Fra 
Galvão. È stato. l’unico direttore della costruzione e continuamente era presente ai lavori, 
aiutando con le proprie mani” (Ato de canonização e beatificação de Antônio Galvão de 
França. Verificação das virtudes, 1993, p. 51-55). 

A temperança, assim como as virtudes anteriores, é apresentada 

seguindo a estrutura do processo que apresenta primeiro a justificativa 

evangélica e a maneira pela qual a Igreja caracteriza tal virtude. Posteriormente, 

buscam-se os vestígios da temperança nos escritos do próprio religioso. Ao 

mesmo tempo pretende-se, por meio dos testemunhos das congregadas do 

Mosteiro da Luz, um levantamento e uma comprovação da temperança de Frei 

Galvão em sua convivência comunitária, na sua atividade individual cotidiana. 

Nesse momento notamos que há um realce de valores específicos da santidade 

que perpassam todas as virtudes já citadas. Este valor é representado pela 

mortificação ou sacrifício que atua como um vetor de unificação do movimento 

eclesial em torno de sua figura. 

Assim como as demais virtudes (justiça, prudência e fortaleza), a 

temperança também é caracterizada por meio de uma tradição intelectual que 

gradativamente vai sendo constituída a fim de fornecer a base “teórica” 

historiográfica, dando maior fundamento para um movimento popular e, 

principalmente, institucional à referida devoção. 

2.4 Quais as consequências dessa “fala” 

Tendo em mente todos esses aspectos, é importante desenvolver uma 

abordagem teórica que permita a análise da estrutura de apresentação das sete 

virtudes heroicas e o seu impacto no desenvolvimento da santidade de Frei 

Galvão. Esse movimento também tem a participação de outras três virtudes, que 

serão apresentadas de forma sucinta a partir deste momento. 

Essas virtudes são as chamadas “virtudes estado”, que são: a castidade, 

a pobreza e a obediência. Diferentemente das outras sete, utilizaremos os 

aspectos gerais encontrados no processo sem apresentar a escrita processual 

diretamente, com intuito de dinamizar a leitura e o desenvolvimento do 

pensamento teórico que estamos elaborando. 

A obediência é apontada como a virtude que caracteriza com mais 

exatidão a vida de Frei Galvão. Esse valor é apresentado como uma descrição 
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de sua vida e de sua dinâmica de trabalho no interior tanto do Mosteiro da Luz 

quanto da própria ordem Franciscana. Por essa razão, em nosso entendimento, 

a obediência, diferentemente das virtudes anteriores, é usada de uma forma 

mais concreta, no sentido de que se utiliza maior base documental e, ao mesmo 

tempo, menor número de comentários feitos pela postuladora da causa. Esses 

documentos abrangem desde testemunhos até cartas encaminhadas à Câmara 

de São Paulo, a fim de ressaltar que o candidato, durante sua vida, por meio da 

obediência, passa a ser um modelo a ser seguido. 

Do ponto de vista processual, a obediência se torna o fundamento para a 

ligação biográfica entre Frei Galvão e o fortalecimento tanto da Ordem 

Franciscana quanto das Religiosas da Luz. Notamos que a obediência em Frei 

Galvão, até o momento, é a virtude fundamental para a construção de uma 

memória específica do candidato, tornando-o, gradativamente, uma tradição 

devocional. 

Diferentemente das virtudes anteriores, a castidade não é apresentada a 

partir de uma definição clara de si mesma do ponto de vista institucional. Porém, 

esta virtude dá elementos para a apresentação de uma espécie de manual que 

é inserido no texto do processo a fim de introduzir a caracterização da castidade 

na vida do religioso franciscano. Partindo desta estrutura, o documento utiliza-se 

de variada literatura vinculada à tentativa de uma construção biográfica dirigida 

a apresentar de forma clara tal virtude inserida em um modelo específico do 

Vaticano. 

Embora a castidade não aparente tanta relevância, conduz a um caminho 

muito importante que nos leva a entender como Frei Antônio de Sant’Anna 

Galvão se relacionava com sua comunidade e como sua memória vai sendo 

construída e interpretada de forma gradual para fortalecer o Mosteiro da Luz, a 

Ordem Franciscana e até mesmo o estado de São Paulo no âmbito institucional 

católico. 

A pobreza é abordada de forma a servir de modelo para a apresentação 

do candidato como um praticante desta virtude. Com isso, a autora procura 

considerar algumas caracterizações do cotidiano do religioso, ao mesmo tempo 

em que busca a reafirmação institucional de tal virtude. A santidade começa a 

ser mais bem evidenciada no processo por meio da pobreza, já que este valor é 

considerado um dos primordiais para o alcance da condição de santo. Está 
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atrelado a ela, também, um sentido específico para o valor da caridade, que se 

refere à atividade cotidiana de abandono dos aspectos materiais da vida e busca 

de um serviço espiritual e de auxílio aos menos afortunados. 

Levando em consideração essas características, notamos que a pobreza 

é utilizada também para o realce da Ordem Franciscana e a apresentação dos 

elementos que tornam Frei Galvão um Ffanciscano digno de santidade. 

O caminho percorrido pela escrita processual favorece a introdução de 

uma linha teórica específica dirigida à interpretação e à compreensão da 

dinâmica discursiva e de seu papel, desenvolvendo formas de elaboração de 

uma intencionalidade no interior dos processos históricos. 

Nesse sentido, Roger Chartier e Michel de Certeau, com suas abordagens 

específicas, debruçam-se sobre a escrita da história e também sobre como a 

cultura influencia na elaboração de uma escrita que possibilita uma abordagem 

do discurso como produto de conjunturas de interesses, imobilizações sociais, 

políticas e também econômicas, transformando um texto em um instrumento de 

convencimento que, na maioria das vezes, gera, também por consequência, o 

desenvolvimento de um pensamento majoritário, possibilitando a afirmação de 

um grupo social sobre outro. A respeito dessa questão, Michel de Certeau 

observa que 

essa relação do discurso com um fazer é interna ao seu objeto, já que, de um modo ou 
de outro, a história fala sempre de tensões, de redes de conflitos, de jogos de força. Mas 
é também externo, na medida em que a forma de compreensão e o tipo do discurso são 
determinados pelo conjunto sociocultural mais amplo que designa à história seu lugar 
particular. As sociedades estáveis dão lugar a uma história que privilegia as 
continuidades e tendem a dar valor de essência humana a uma ordem solidamente 
estabelecida. Nas épocas de movimento ou de revolução, as rupturas de ação coletiva 
ou individual se tornam o princípio de inteligibilidade histórica (CERTEAU, 1982, p. 57). 

Nessa perspectiva, é possível analisar o processo de canonização de 

Antônio Galvão de França como produto de um processo histórico que vinha se 

desenvolvendo durante os anos-chave do processo; por essa razão, a escrita 

desse documento possui características que demonstram com clareza o 

desenvolvimento institucional pretendido pelos envolvidos na sua elaboração. 

Seguindo essa lógica, podemos retomar o encadeamento dos excertos 

documentais que analisamos por meio da categorização apresentada no início 

deste capítulo. 
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Depois de analisar as virtudes para a santidade, podemos enquadrar 

esses fragmentos no interior de várias categorias colocadas anteriormente. 

Acredito que a primeira delas seja a caracterização de Frei Galvão como santo 

e, por consequência, a valorização da sua obra como sacerdote. No âmbito civil, 

a categorização aponta para a apresentação dos conflitos políticos envolvendo 

o candidato. Esse movimento proporciona um gradativo acréscimo fundamental 

para a estruturação da causa canônica que está sendo analisada. É importante 

ressaltar, também, que um dos principais elementos que auxiliam na constituição 

das virtudes presentes nos processos de Frei Galvão está representado pela 

especificidade de o último processo de 1991 conter informações presentes no 

primeiro processo canônico realizado em 1938. 

No âmbito bibliográfico, o processo possui em seu interior uma literatura 

que atua de forma conjunta para a constituição de uma tradição vinculada ao 

candidato e, desse modo, de fortalecimento de uma argumentação favorável a 

essa certificação. A partir desses livros, podemos perceber um gradativo 

processo de construção voltado à elaboração de uma cronologia específica, 

tendo o efeito de uma linha condutora que possui no seu interior uma marca 

discursiva clara, caracterizando Frei Galvão, a partir de suas obras, como 

modelo espiritual e educacional para sua comunidade, e, ao mesmo tempo, 

como um representante exemplar da Ordem Franciscana. 

Esses dois aspectos se encaixam em mais duas classificações inseridas 

na tabela apresentada anteriormente. São elas: a valorização da Ordem 

Franciscana e a categorização da obra de Frei Galvão. Teoricamente essas 

classificações permitem, em nosso entendimento, um diálogo com Roger 

Chartier, como apresentamos anteriormente, no sentido de que este autor 

elabora um pensamento que observa a construção histórica a partir de um 

movimento que destaca aspectos culturais na abordagem dos documentos 

históricos e na história como área de conhecimento. 

Em paralelo a isso, esse autor desenvolve uma análise dirigida ao estudo 

do discurso e a diferentes formas de interpretação. Em suma, defende que os 

discursos também devem ser considerados nas discussões sobre as atribuições 

específicas. E é exatamente neste ponto que ele dialoga com outro autor francês, 

Michel de Certeau, uma vez que ambos contribuem para nosso trabalho 

fornecendo elementos que conduzem a uma interpretação com relação ao 



141 

processo canônico de Frei Galvão como um conjunto de discursos que, 

integrados, dão assertividade ao modelo a ser seguido pela comunidade católica 

representada no interior do processo, por meio da forma como estão 

apresentadas as divisões dos fragmentos. 

Essas escolhas, sob nossa ótica, têm por objetivo básico a construção de 

Antônio de Galvão de França como modelo de cristão, utilizando o eventual 

prestígio obtido por ele como uma figura ilustre em seu contexto social. Essa 

perspectiva dá embasamento para a utilização do discurso presente na escrita 

processual, e a dinâmica entre quem escreve e quem lê relacionando-a com o 

efeito que provoca em nossa interpretação como historiador. Nesse sentido, 

Roger Chartier observa que 

o fundamento comum a ambos·decorre da aparente contradição em que se encontra 
envolvida toda a história, ou toda a sociologia da leitura: quer se considere o caráter 
todo-poderoso do texto, e o seu poder de condicionamento sobre o leitor – o que significa 
fazer desaparecer a leitura enquanto prática autónoma –; quer se considere como 
primordial a liberdade do leitor, produtor inventivo de sentidos não pretendidos e 
singulares –, o que significa encarar os atos de leitura como uma coleção indefinida de 
experiências irredutíveis umas às outras (CHARTIER, 2002, p. 121). 

A dinâmica apresentada por Chartier permite-nos fazer uma ligação direta 

com o pensamento de Michel de Certeau e sua elaboração em torno do papel 

desempenhado pelo texto na compreensão do discurso e de sua 

intencionalidade. E também como essa intencionalidade muitas vezes favorece 

a condução das mentalidades coletivas ou individuais, dependendo do objetivo 

dos mesmos integrados na produção de sentido. Michel de Certeau observa que 

mais um passo e a história será encarada como um texto que organiza unidades de 
sentido e nelas opera transformações cujas regras são determináveis. Efetivamente, se 
a historiografia pode recorrer aos procedimentos semióticos para renovar suas práticas, 
ela mesma se lhe oferece como um objeto, na medida em que constitui um relato ou um 
discurso próprio (CERTEAU, 1982, p. 50). 

Ampliando o horizonte desse tipo de abordagem, a documentação que 

analisamos preliminarmente neste capítulo se torna uma importante ferramenta 

para compreensão da dinâmica interna de um processo histórico que se 

desenrola a partir de um movimento que combina aspectos literários, políticos, 

retóricos e também teológicos. 

Este conjunto de fatores faz do processo de canonização de Frei Galvão 

um elemento fundamental na elaboração de um procedimento de análise do 

conjunto discursivo presente nesse tipo de documento, como uma nova linha 
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interpretativa para esse desenvolvimento devocional em particular, permitindo 

que tal texto funcione como uma mediação entre aqueles agentes presentes na 

elaboração do discurso processual e as autoridades eclesiásticas responsáveis 

por produzir o sentido válido para tal processo, fazendo desse franciscano do 

vale paraibano o primeiro santo brasileiro. 

Ainda sobre a perspectiva do processo de canonização como produto 

discursivo, acreditamos que o encadeamento que chamamos de categorias seja 

importante para demonstrar gradativamente o movimento de organização de um 

“historicizar” definitivo para a biografia de Frei Galvão. Todos os seus elementos 

constituintes conduzem para o mapeamento de uma matriz discursiva única, 

relacionando diretamente todos os grupos interessados nessa canonização, e, 

ao mesmo tempo, para a caracterização clara da importância dessa iniciativa 

para a consolidação da Igreja Católica no Brasil e na América Latina. 

Retomando brevemente o encadeamento das Processuais Cumulativas 

elaboradas para análise, podemos destacar que na apresentação das virtudes 

encontra-se o aparecimento de mais algumas peças processuais cumulativas, 

que organizamos da seguinte maneira: 

11) Literatura de Apoio à Causa. 

12) Manifestação O Metropolitano. 

13) Obstáculos. 

14) Política de Governança. 

15) Prática de Santidade. 

16) Realce de Posições Políticas do Candidato. 

17) Relevância Política. 

É importante lembrar que, assim como nas categorias apresentadas 

anteriormente, os critérios de seleção adotados seguiram um parâmetro simples, 

acompanhando a característica predominante em cada fragmento. Essas 

características se desenvolveram no decorrer da leitura do documento, sendo 

observada o máximo possível sua estrutura, com o objetivo de mapear as 

características destacadas em cada virtude, e a partir de então desenvolver uma 

linha de pensamento capaz de descrever não só a dinâmica presente no 

processo de construção do documento, como também a provável interpretação 
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realizada pelos grupos que participaram do movimento definitivo de aceitação de 

Frei Galvão como santo. 

É fundamental ressaltar, também, que nesse primeiro momento, voltado 

à análise do processo de canonização de Antônio Galvão de França, o objetivo 

foi a apresentação preliminar de suas características, deixando para os próximos 

capítulos o aprofundamento de aspectos importantes, tais como: a fama de 

santidade e o seu papel no desenvolvimento da tradição devocional vinculada a 

este santo. 

A conclusão do presente capítulo será dirigida a uma breve retomada 

teórica dos pontos fundamentais discutidos durante esta seção e à preparação 

dos aspectos que serão desenvolvidos nos próximos. 

Conclusões 

Levando em consideração o objetivo principal deste capítulo, que foi a 

descrição preliminar da estrutura do processo de canonização de Antônio Galvão 

de França, inicialmente se elaborou a caracterização da opinião apresentada 

pelo relator do processo e suas impressões sobre a referida causa e, ainda, 

como, por meio do seu parecer, desenvolveram-se suas considerações sobre a 

importância da canonização de Frei Galvão para a história da Igreja e os 

católicos brasileiros. Em seguida, discutiu-se brevemente a opinião do relator, 

demonstrando claramente a intenção da Igreja Católica de utilizar a devoção a 

Frei Galvão como marco histórico importante nas relações entre a Igreja Católica 

Romana e essa instituição presente no Brasil. 

Como corpo teórico adotamos, em um primeiro momento, a contribuição 

de Paul Ricoeur sobre o papel desempenhado pelo discurso na construção do 

fundamento da intencionalidade e o movimento proporcionado por essa 

dinâmica no interior do processo que consideramos como referência. Nesse 

ínterim, notamos que o texto processual possui em sua constituição 

características que combinam elementos literários, discursivos, políticos e 

teológicos, fornecendo uma possível base interpretativa a esse tipo de 

documento por meio de sua importância histórica para além de seu papel já 

evidenciado no âmbito canônico. Essa perspectiva abriu a possibilidade da 
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utilização, também, das considerações elaboradas por Roger Chartier em torno 

da representação e da cultura na escrita de documentos históricos. 

Em um segundo momento mostramos as categorias utilizadas na 

classificação do encadeamento dos excertos documentais presentes no 

processo. Esse encadeamento teve por objetivo a organização de um método 

de análise que permitisse o aprofundamento das características discursivas 

formadoras do texto dessa causa de santificação. 

Para iniciar a próxima etapa da análise do processo – observação das 

virtudes para a santidade –, apresentaremos, rapidamente, a contribuição de 

André Comte-Sponville, com sua obra Pequeno tratado das grandes virtudes, 

que traz uma definição para o conceito de “virtude”, facilitando, assim, a 

introdução das sete virtudes heroicas fundamentais em um processo de 

canonização. 

Após essa etapa de definição, transcrevemos as virtudes heroicas 

apresentadas no original italiano do processo canônico de Antônio Galvão de 

França, observando, em cada uma delas, a maneira como influenciam na 

elaboração da estrutura do texto canônico. Essa análise se pautou pela tentativa 

de encaixar as categorias apresentadas no início do capítulo nos trechos 

considerados fundamentais para a consolidação da santidade de Frei Galvão. 

A caracterização dessa santidade se constituiu pela apresentação do 

procedimento utilizado pela postuladora no levantamento das informações e na 

valorização de aspectos específicos da biografia do candidato a santo. Esses 

aspectos seguem uma lógica que procuramos descrever observando os valores 

e as representações que tal santidade contém para o contexto da Igreja Católica 

e, também, para o Brasil. A instrumentalização oferecida pelo texto processual 

permitiu a investigação de algumas observações vinculadas ao sentido que cada 

fragmento possui diante da grande elaboração objetiva desse instrumento legal 

da Igreja. 

Buscamos ainda esboçar uma linha teórica que fosse capaz de abarcar 

os fundamentos retóricos presentes neste documento e, a partir deles, 

considerar as ferramentas utilizadas por quem “fala” neste texto e qual o 

mecanismo de convencimento (realce biográfico) para consolidar o candidato 

como alguém digno de santidade. 
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Esse movimento, no nosso entendimento, vai se consolidando por meio 

da estruturação dos agentes sociais que participam direta e indiretamente do 

processo de mobilização para canonização desse franciscano. Por esse motivo, 

acredito que o texto analisado tem, em sua essência, uma disputa interna que 

evidencia claramente três grupos sociais: Ordem Franciscana, Irmandade do 

Mosteiro da Luz e Igreja no estado de São Paulo. 

Gradativamente, estes grupos desenvolvem uma linha discursiva 

caracterizada pela valorização das obras de Frei Galvão como sacerdote 

intelectual e educador e orientador espiritual, realçando-lhe os valores 

franciscanos. Em paralelo, percebe-se a tentativa da organização de uma 

literatura vinculada a este religioso, o que gera um lento pensamento histórico 

devocional. 

Tendo este contexto em mente, com relação ao documento, para 

interpretar os reais significados desta escrita utilizamos três autores-chave que 

permearam toda a discussão realizada durante o presente capítulo. O primeiro, 

Paul Ricoeur, com seu trabalho A memória, a história, o esquecimento, elabora 

o fundamento de uma memória carregada de intencionalidade e, por 

consequência, de interesses, fator importantíssimo para a compreensão de um 

relevante documento, como no caso de um processo de canonização. Já Roger 

Chartier, em sua obra A história cultural: entre práticas e representações, 

considera o discurso como um dos elementos imprescindíveis para a 

compreensão de um contexto cultural e seus valores. Nesta direção também se 

enquadram os aspectos relevantes da escrita processual que podem ser 

visualizados durante seu desenvolvimento. Chartier, por meio de sua abordagem 

histórica, permitiu que nossa documentação fosse observada com enfoque 

dirigido a estabelecer uma ligação entre o que era dito no documento e como ele 

podia ser utilizado como objeto histórico. E Michel de Certeau, em A escrita da 

história, contribuiu para o aprofundamento da análise sobre o desenvolvimento 

de uma perspectiva histórica capaz de visualizar uma mentalidade social 

presente em um documento e em sua historicidade. Esse movimento possibilitou 

a abordagem preliminar dos aspectos primordiais do documento que 

analisamos, gerando um pensamento que leva em consideração três aspectos 

básicos: a importância da Santificação de Frei Galvão para o contexto do Brasil 

e da América Latina; a descrição das virtudes e seu impacto na elaboração da 
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argumentação da causa; e a observação do processo canônico de Frei Galvão 

como único encadeamento histórico. 

Esse discurso do processo canônico deixa claro que o texto é produzido 

com objetivo de caracterizar Frei Galvão como um santo, ao desenvolver suas 

atividades em interação com a comunidade. Tal santidade é produto de um lento 

processo de amadurecimento pessoal e sacerdotal, permitindo-lhe influenciar 

todas suas esferas de atividade para que houvesse o reconhecimento de sua 

relevância para os grupos presentes neste texto processual, formando, assim, 

uma linha argumentativa sólida. 

Nesse sentido, cada virtude heroica é apresentada de maneira a permitir 

a visualização da construção de Frei Galvão como modelo exemplar para sua 

Ordem e suas protegidas, fator que na prática constitui uma prova de que esse 

franciscano, durante sua atividade, percorre um lento e contínuo caminho para 

a santidade, deixando frutos de seus valores positivos mesmo após sua morte. 

A fé, a caridade e a esperança como virtudes teologais são apresentadas 

seguindo um esquema argumentativo que percorre desde os primeiros anos de 

Frei Galvão e sua origem familiar até os últimos anos de seu sacerdócio e 

trabalho junto à Irmandade da Luz. A caridade recebe uma atenção particular 

nessa descrição, pois, como Franciscano, Antônio Galvão de França teve como 

uma de suas principais atividades sacerdotais a assistência aos pobres. Por 

outra parte, a fé e a esperança são utilizadas como vínculo à atividade espiritual 

exercida por ele como meio de aproximação a Deus. Este elemento é descrito a 

partir da Consagração de Frei Galvão à Virgem Maria e da famosa carta-poesia 

assinada com seu sangue, concretizando a realização das virtudes provenientes 

da ação divina. 

Na continuidade do nosso estudo, voltamo-nos para um elemento que, 

juntamente com as virtudes, forma o conjunto primordial de características para 

um santo: a fama de santidade. O próximo capítulo terá como fundamento a 

análise deste conceito presente na causa de Frei Galvão, com o objetivo de 

caracterizar o desenvolvimento e sua importância para a elaboração da 

santidade desse religioso. 

Levando em consideração os elementos temporais do processo de 

canonização, Frei Galvão tem suas quatro virtudes cardeais construídas a partir 

de aspectos relacionados aos seus posicionamentos como administrador e tutor 



147 

das religiosas do Mosteiro da Luz; ao mesmo tempo, as quatro virtudes cardeais 

(temperança, justiça, fortaleza e prudência) são desenvolvidas de maneira a 

caracterizar que o processo de transformação de Frei Galvão em santo ocorre 

de maneira lenta e gradual, à medida que realiza suas atividades sacerdotais e 

influencia de maneira positiva a comunidade presente em seu cotidiano. 

Esse processo de acréscimos gera um paulatino desenvolvimento 

valorativo que caracteriza Antônio Galvão de França como um santo capaz de 

representar tudo aquilo que a Igreja Católica espera de um santo brasileiro; 

expectativa essa que possibilitou o direcionamento da escrita processual para 

ratificar algumas particularidades da santidade do religioso franciscano. A seguir 

enumeramos algumas delas: 

1. Por ser religioso, Antônio Galvão de França se enquadra naturalmente em 

um conjunto de comportamentos que refletem o discurso da Igreja 

Católica como instituição. 

2. Dentro de tal modelo, Antônio Galvão de França tem sua descrição 

vinculada às suas atividades cotidianas, porém seus traços de 

personalidade são retratados de maneira que ele transpareça como um 

indivíduo extremamente equilibrado e pacífico, características de um 

modelo perfeito para um santo brasileiro. 

3. Soma-se a isso a participação direta da comunidade religiosa do Mosteiro 

da Luz, que contribui de maneira decisiva para identificação dos 

elementos que formam essa santidade e, consequentemente, fazem 

desta algo de fácil visualização. 

4. Todos esses fatores possibilitam a montagem de uma estrutura discursiva 

que fundamenta e consolida esta causa de canonização, mostrando para 

Igreja um grau de amadurecimento e desenvolvimento essencial para seu 

sucesso. 

Na continuidade do nosso estudo, voltamo-nos para um elemento que, 

juntamente com as virtudes, formam o conjunto primordial de características para 

um santo: a fama de santidade. O próximo capítulo terá como fundamento a 

análise deste conceito presente na causa de Frei Galvão, com o objetivo de 

caracterizar-lhe o desenvolvimento e sua importância para a elaboração da 

santidade desse religioso. 
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CAPÍTULO III 
A FAMA DE SANTIDADE PRESENTE NO TEXTO 

PROCESSUAL: CONSTRUINDO UMA MEMÓRIA 

Introdução 

Para além do conceito de virtude, outro elemento importante na escrita do 

texto processual se observa em um termo aplicado a este tipo de documento: a 

“fama de santidade”. Tema que será objeto central do presente capítulo, em que 

analisa-se o papel desempenhado por este conjunto de características que 

formam a gradativa construção de uma memória devocional no interior do 

processo de canonização, que vem sendo analisado no decorrer deste trabalho. 

A partir de então, estabelecer-se-á uma relação entre essa fama e o tipo de 

memória que é constituída, no sentido de identificar quais elementos são 

destacados para elaboração de uma tradição devocional. 

A santidade contém, em seu interior, uma relação de dependência com a 

efetivação de um passado específico, que está atrelado à reputação dada a um 

candidato a santo por meio de sua fama e conduz sua representação como 

modelo dessa reputação. Em um processo de canonização, a fama de santidade 

ocupa uma importante função na formação da tradição vinculada aos grupos 

interessados na santificação de um determinado indivíduo, que para eles merece 

ser reconhecido como digno de santidade. 

Nessa perspectiva, a fama de santidade atua como importante elo entre 

passado, presente e futuro, permitindo, assim, que a Igreja Católica visualize o 

desenvolvimento histórico das devoções e, por consequência, mantenha um 

relativo controle de quais modelos seus fiéis podem seguir. O que de fato 

representa o termo “fama de santidade” em um processo de canonização? Essa 

pergunta começará a ser respondida no próximo tópico de nossa reflexão. 

3.1 O que é fama de santidade? 

Além dos mártires e confessores, outros tipos de pessoas foram 

considerados dignas de culto, tornando ainda mais complexa uma definição de 

santidade. Sofia Boesch Gajano sublinha que a santidade se relaciona com a 



149 

percepção do caráter excepcional de um homem ou de uma mulher. Pierre 

Delooz também considera o santo como produto do olhar externo e sustenta que 

o reconhecimento oficial da santidade de uma pessoa tem origem na memória 

daqueles que o conheceram ou tiveram acesso a informações sobre sua vida. 

Isso significa dizer que um fiel é santo, antes de tudo, na opinião de outras 

pessoas, geralmente de sua comunidade ou ordem religiosa. Durante muitos 

séculos, no primeiro milênio da Igreja, essa memória era o fator fundamental 

para o estabelecimento de um culto, pois alguns santos eram escolhidos por 

pequenos grupos que iniciavam a sua veneração, sem a necessidade de 

inquérito ou tribunal (SILVA, 2012, p. 12-13). 

A expressão “fama de santidade” remete ao prestígio que um determinado 

indivíduo alcança durante sua vida e também após sua morte; este elemento 

constitui a base primordial em qualquer processo de canonização, pois essa 

fama desenvolve o interesse e a intenção de um determinado grupo social em 

transformar um de seus membros em uma representatividade santa. Para 

compreender com clareza a dinâmica desse processo de construção, no caso 

de Frei Galvão, é necessário compreender primeiramente como ocorre a fusão 

entre santidade e fama, para, posteriormente, buscar entender como a fama de 

santidade é apresentada na documentação analisada nesta tese. 

Segundo o Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Cândido de 

Figueiredo, a definição da palavra fama tem o seguinte sentido: “fama. Opinião 

pública. Voz geral. Qualidade daquilo que é notório. Reputação” (FIGUEIREDO, 

1913, p. 862). Tomando-se por base tal definição, é possível relacionar o 

significado da palavra com sua utilização e ampliação de sentido em um 

processo de canonização. 

A causa de um santo depende inicialmente da mobilização de seus fiéis, 

que levam às autoridades eclesiásticas evidências testemunhais da relação 

entre o santo e a população local, permitindo em alguns casos uma iniciativa 

episcopal para uma possível investigação sobre a relevância de um determinado 

indivíduo para aquele grupo, que, por sua vez, elabora mecanismos eficazes 

para que tal membro possua importância em seu contexto social. A formação 

destes mecanismos segue uma dinâmica que combina elementos sobrenaturais 

e concretos, usualmente associados a monumentos, construções, igrejas e local 

de enterramento do corpo do santo. 
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Esses elementos provocam a paulatina construção de uma fama pública 

que parece auxiliar no desenvolvimento gradativo de valores que são 

imediatamente identificados com aquele indivíduo, e sua característica biográfica 

vai sendo elaborada por meio de acréscimos progressivos. Esse movimento 

consolida um conjunto de fatos e possui uma dupla propriedade: se origina na 

capacidade de a narrativa permanecer com sua essência inalterada, mantendo 

seu padrão de acontecimentos, e se fundamenta pela possibilidade da tradição 

ser permeável com relação a possíveis acréscimos provenientes da necessidade 

que os produtores da tradição achem necessários para sua manutenção e 

principalmente difusão. 

Do ponto de vista prático, a fama de santidade pode ser dividida em dois 

momentos bem definidos: o primeiro, caracterizado pelo prestígio que um 

determinado representante da fé cristã adquire durante sua biografia; e o 

segundo começa a se desenvolver imediatamente após sua morte, quando os 

membros de sua comunidade iniciam um lento processo de mobilização em torno 

de sua tumba e passam a considerá-lo um exemplo de virtude devido à forma 

que caracterizam o seu falecimento. Esses fatores fazem parte de um movimento 

que, em última análise, se frutifica em um sentimento unificador do grupo, que 

encontra em seu morto ilustre um elemento de pacificação e estabilidade social. 

Neste mesmo sentido, as relíquias desempenham um papel fundamental 

no desenvolvimento de determinada memória, que se elabora gradativamente 

por meio de uma veneração que se constitui a partir de partes específicas da 

anatomia corporal do potencial santo. Esse mecanismo, para a Igreja Católica, é 

considerado o primeiro meio de rastreamento para uma futura devoção; ao 

mesmo tempo, também é utilizado como o primeiro mecanismo de controle para 

cultos ilegais. Levando em consideração esses elementos, o livro Relíquia: o 

destino do corpo na tradição cristã, de Nunes Júnior, em sua introdução nos diz 

que, 

de acordo com essa perspectiva, entre o corpo vivo e o corpo morto estabelece-se uma 
continuidade lógica, imediatamente apreensível. O corpo vivo, instrumento do bem e 
protagonista da virtude, após a morte, torna-se insígnia da vida heroicamente vivida, de 
acordo com o exercício radical dos preceitos evangélicos. É um corpo testemunho, ainda 
que silencioso. Assim, ao longo da história da Igreja, a tal corpo associaram-se práticas 
e rituais que visavam evidenciar o triunfo no árduo combate pela conquista da vida eterna 
e pelo desfrute do gozo beatífico. Sob a perspectiva de eternidade, inscreve-se uma 
relação entre o espaço e o tempo, expressa pela interminável fração do corpo relíquia e 
pela distribuição dos fragmentos, dessa forma, produzidos. A divisão do corpo implica a 
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possibilidade de sua presença simultânea em muitos lugares. O tempo, por sua vez, 
parece congelar-se na perenidade do culto, sempre possível de ser revitalizado, por meio 
da garantia material que um fragmento corporal, ainda que minúsculo, presentifica 
(NUNES JÚNIOR, 2013, p. 8). 

Esse prestígio público de um determinado indivíduo promove a 

elaboração de ligações específicas entre aquilo que é falado sobre ele e o grau 

de conservação que se procura manter em relação aos aspectos fundamentais 

de sua trajetória. Este fator influencia diretamente na maneira pela qual os 

responsáveis por essa manutenção desenvolvem a narrativa adequada para 

quem pretendem dar destaque, com interesse de gerar uma mobilização capaz 

de chamar a atenção da autoridade religiosa local, para posteriormente, em um 

processo mais avançado, alcançar as autoridades das instâncias superiores da 

Igreja Católica. 

A fama de santidade na história do cristianismo se desenvolve de mãos 

dadas com a própria santidade, sendo um conceito consequência do outro. Por 

essa razão, existe uma dependência prática de um para com o outro, no sentido 

de que, sem a fama de santidade, um processo de canonização não é possível 

de ser iniciado. 

Esses fatores evidenciam o papel fundamental desempenhado pela 

população devota como primeiro grupo interessado em propagar os valores 

positivos de um possível santo. Tais informações são difundidas por meio de 

transmissão oral e também pelo número de graças atribuídas a uma determinada 

pessoa da comunidade. Esse movimento caracteriza um processo gradativo e 

contínuo de uma tradição, que combina a forma que ocorre a difusão e a 

transmissão dos elementos importantes para que a lembrança de um 

determinado indivíduo e seus valores sejam constantemente transmitidos e 

reproduzidos. A partir daí se elabora uma linha condutora que apresenta os 

elementos comuns que consolidam essa tradição como verdadeira, como, por 

exemplo, a função que a população fiel atribui àquele que, para ela, possui 

atributos especiais à santidade. Esses atributos abrangem desde a capacidade 

de reunir um grande número de pessoas em torno de sua cripta, até as diferentes 

localidades atingidas por graças do candidato a santo. 

Outro elemento importante de ser observado é a maneira pela qual cada 

crente testemunha e relata a graça recebida, sem perceber que por trás de cada 

narrativa vai constituindo os parâmetros adequados àquele cristão, ao mesmo 
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tempo que começa a delinear a função e a importância deste em seu meio social. 

Nessa direção, a fama de santidade é um conceito que engloba duas etapas 

distintas em sua constituição: a primeira se refere às camadas populares 

responsáveis pela primeira iniciativa de reconhecimento; e o segundo momento, 

quando a Igreja Católica, através de sua intervenção direta, assume a 

responsabilidade em verificar e validar se a fama de santidade se constitui em 

algo concreto e benéfico para a instituição. Sobre toda essa dinâmica, Maurice 

Halbwachs nos diz que, 

assim, um homem muito piedoso, cuja vida foi simplesmente edificante, e que foi 
santificado após sua morte, se espantaria muito se retornasse à vida e pudesse ler sua 
legenda; esta foi composta, entretanto, com a ajuda de recordações preciosamente 
conservadas e redigidas com fé, por aqueles com quem passou parte de sua vida. Nesse 
caso, é provável que muito dos acontecimentos recolhidos, e que o santo não 
reconheceria, não tivessem acontecido; mas alguns deles, que talvez não o tivessem 
impressionado porque concentrava sua atenção na imagem interior de Deus, 
impressionaram àqueles que o rodeavam, porque a atenção deles se fixa 
(HALBWACHS, 1990, p. 20). 

Segundo o autor, a relação estabelecida entre a pessoa virtuosa e seus 

seguidores provoca o desenvolvimento de traços específicos, que marcam essas 

sociedades em seu modo de ser e de agir, gerando o aprofundamento das raízes 

identitárias e levando à formação de um conjunto de valores ligados diretamente 

com a herança deixada pelo santo, tanto material quanto simbólica. 

Essa fusão de elementos favorece o florescimento de uma mobilização 

social voltada à criação de um consenso, que envolve as várias esferas que 

compõem a organização da estrutura de uma devoção, fornecendo-lhe todo o 

conjunto necessário para seu nascimento e principalmente sua manutenção. 

Nesse sentido, o processo de canonização cumpre uma função muito importante 

durante a criação dessa estrutura, uma vez que, através dele, a Igreja Católica 

consegue os elementos cronológicos essenciais para consideração de uma 

devoção como um processo histórico, e não somente como produto do interesse 

de um pequeno grupo. 

Para observar esse “jogo” entre a fama de santidade e a santidade é 

importante ter em mente que o processo de elaboração dos dois conceitos 

depende de circunstâncias que envolvem elementos religiosos, políticos e 

econômicos, que servem de base para a consideração de uma devoção como 

relevante para a Igreja Católica. Outro aspecto é a necessidade teológica 
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presente no catolicismo desde suas origens institucionais, funcionando também 

como mecanismo de aperfeiçoamento legislativo, o que por fim provoca 

movimentos sociais e pré-devocionais com objetivo de evidenciar a relevância 

de um indivíduo para um determinado período, dentro do espectro cronológico 

utilizado pelos seguidores de Cristo. 

A analogia pretendida está relacionada à santidade como um fenômeno 

proveniente de uma origem comum, ou seja, Jesus Cristo, para posteriormente 

se dividir e se adaptar às variadas realidades temporais e culturais de cada 

contexto e interpretação que esses dois conceitos recebem; portanto, o espectro 

da santidade seria Jesus Cristo e as diferentes cores que surgem a partir dele 

caracterizam os outros santos, elementos formadores do mesmo espectro. 

Uma interpretação possível, em torno da fama de santidade, diz respeito 

ao aspecto público que essa dimensão adquire à medida que um indivíduo, 

através de suas atividades, gradativamente, constrói uma imagem e, com o 

passar do tempo, aumenta sua influência no comportamento cotidiano das 

pessoas próximas dele, muitas vezes de maneira espontânea, desenvolvendo 

laços afetivos que no final desse processo darão consistência para seu prestígio 

como um cristão digno de santidade. 

Como último elemento para apresentação do conceito de fama de 

santidade, consideramos importante salientar que tal termo designa, em nosso 

entendimento, um processo histórico de longa duração, que muitas vezes parece 

possuir uma relevância menor do que realmente possui, sendo fundamental para 

a compreensão de uma devoção em seu aspecto popular e, ao mesmo tempo, 

institucional-eclesiástico. Dessa forma, a fama de santidade representa, para a 

santidade, a ligação entre a camada popular e as autoridades eclesiásticas, sem 

a qual a veneração dos santos não existiria mesmo antes do estabelecimento 

formal dos processos de canonização. 

3.2 Fama de santidade em vida e após a morte e suas implicações na 
elaboração da santidade de Frei Galvão 

Após a apresentação de uma abordagem mais geral do conceito de fama 

de santidade, a análise se voltará para o caso específico de Antônio Galvão de 
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França, observando como este conceito é formulado e utilizado para a 

caracterização desse franciscano como primeiro santo nativo do Brasil. 

O procedimento de análise adotado foi elaborado de modo a mapear de 

maneira evidente as características dessa dimensão pública que a santidade 

possui, no caso de Frei Galvão, identificando qual sua influência na consolidação 

do modelo de santidade representado por este indivíduo. 

Como primeiro passo para essa identificação, é importante salientar que 

no caso de Frei Galvão, assim como no de outros santos, a diferenciação entre 

a fama de santidade em vida e após a morte é um elemento de fundamental 

importância no entendimento do processo de acréscimos simbólicos, 

necessários na demonstração da validade da santificação desse franciscano 

brasileiro. 

Para iniciar a análise do reconhecimento de sua santidade pública, é 

imprescindível a visualização da mobilização ocorrida, que teve como objetivo 

que seus ensinamentos e seu legado material ficassem preservados e, ao 

mesmo tempo, que sua transmissão alcançasse o maior número de pessoas 

possível. Isso garantiria a preservação das identidades vinculadas a sua 

trajetória bibliográfica e, por consequência, o destaque dos grupos sociais 

envolvidos, uma vez que, por meio da canonização de Frei Galvão, ocorreria a 

permanência, em certa medida, dos traços deixados por ele no universo católico, 

desenvolvendo uma história capaz de se propagar, pelo menos teoricamente, 

através dos tempos. 

Para compreender a formação desse processo histórico, é importante 

fazer uma breve retrospectiva de alguns aspectos já trabalhados no decorrer do 

presente estudo, principalmente no que diz respeito à descrição de alguns 

momentos biográficos de Frei Galvão, que, em nosso entendimento, irão 

influenciar diretamente na construção de sua imagem como homem virtuoso, 

digno de santidade. 

Nossa perspectiva de análise para este tópico será pautada na 

identificação das diferentes características que definem essas duas dimensões 

(fama pública em vida e após a morte por meio de sua função simbólica) para 

compreender gradualmente como se constitui a fama de santidade e como a 

Igreja Católica a utiliza para o enquadramento das futuras devoções. Em 
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paralelo, observaremos o mecanismo elaborado pelos devotos durante esse 

processo. 

A primeira obra produzida com o objetivo de fortalecer a 

representatividade de Frei Galvão (biografia) foi publicada por ocasião do 

primeiro centenário de sua morte, em 1922, por Manuel E. Altenfelder, um dos 

principais nomes citados na apresentação da literatura relacionada a Antônio 

Galvão de França. Este texto se caracteriza por ser a primeira tentativa de 

fundamentar, historicamente, a ligação desse religioso com o Mosteiro da Luz e 

a consequente influência de seu cotidiano no comportamento religioso da 

comunidade estabelecida na cidade de São Paulo, e também por ser a base 

segundo a qual sua santidade foi construída, mediante a evolução institucional 

desse recolhimento. Sobre esse assunto, o ato de beatificação e canonização 

de Antônio Galvão de França, o texto diz que 

Il Servo di Dio Fra Antonio de Sant’Anna Galvão fu ritenuto santo già in vita, sia dalle 
Suore del “Recolhimento da Luz”, sia dai suoi Confratelli e Superiori dell’Ordine 
Francescano, come dalle autorità civili ed ecclesiastiche, dal popolo della città e della 
Capitaneria di S. Paolo, dove ha vissuto dal 1762 al 1822, cioè 60 anni. 

1 – Documenti di spicco, perché scritti da persone illustri sia civili che ecclesiastiche e 
religiose, sottolineano la fama di santità del Servo di Dio negli anni della sua vita: 

a) Lettera del Vescovo di S. Paolo, Dom Matheus de Abreu Pereira, al Ministro 
Provinciale, in data 17 aprile 1798 disse: 

“medesimo R.P. (Fra Galvão), era come una colonna sulla quale poggiava il detto 
Convento, e che per le sue virtù esemplari e per lo zelo mi tranquillizza nel governo delle 
recolhidas”. 

b) Lettera della Camera del Senato di S. Paolo, scritta nello stesso giorno, mese ed anno 
(17 aprile 1798) al ministro Provinciale, per chiedere l’esonero dell’ufficio di Guardiano 
del Convento di S. Paolo, è ancora più incisiva: 

“tutti gli abitanti di questa città non possono rassegnarsi anche per un sol momento 
all’assenza del detto Religioso. […] questo uomo, tanto necessario alle Religiose ‘da Luz’ 
è preziosissimo a lutta questa Città e Villaggi della Capitaneria di S. Paolo; è un uomo 
Religiosissimo, e Prudente consigliere e tutti vanno a lui per avere luce e conforto; è 
l’uomo della pace e della carità; […] La gente crede – e con ragione – che su questi 
Popoli, per merito suo, scendono le Benedizioni del Cielo, e tutti ad una voce pregano e 
supplicano che non sia allontanato da loro” 

c) Non meno eloquente è la richiesta del Ministro Provinciale al Nunzio Apostolico di 
portogallo, Cardinale Pacca, perché siano concessi a Fra Galvão i privilegi di Definitore: 

“il Padre Fra Antonio de Sant’Anna Galvão, attuale Guardiano del convento della città di 
S. Paolo è uno dei molto degni Prelati Locali che sono idonei per essere eletti Definitori 
[…] poiché oltre i molti lavori prestati nella Provincia e nella Chiesa di S. Paolo, è un 
religioso che per le sue abitudini e vita esemplare issima è di onore e di consolazione a 
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tutti i suoi Confratelli e a tutto il Popolo di questa Capitaneria; il Senato della Camera e il 
Medesimo Vescovo Diocesano lo rispettano come un Uomo Santo. 

[…] il Provinciale […] pensa inoltre che saranno vane le sue speranze, perché ha piena 
convenzione che il Vescovo, Senato della Camera e tutto il Popolo saranno contrari a 
questa elezione, perché non vogliono che il detto Religioso si allontani da quella città che 
lo considera suo Protettore. 

Dinanzi a circostanze tanto legittime, perché non sia offesa la Giustizia, e restino senza 
ricompensa meriti tanto rilevanti, ed anche non rimanga triste la Provincia non potendo 
onorare uno dei suoi figli più insigni, lui, il Provinciale […] chiede degnarsi di concedergli 
i privilegi di Definitore” (Ato de beatificação e canonização de Antônio Galvão de França. 
Verificação da fama de santidade, 1993, p. 76 -77). 

Segundo padrão estabelecido pelo Vaticano, a fama de santidade serve 

de elemento para comprovação de que um candidato à canonização 

desenvolveu, durante sua vida, um conjunto de características que representem 

o desenvolvimento espiritual e cotidiano esperados para um modelo que deve 

ser seguido. Por essa razão, a fama de santidade, em um processo de 

santificação, é iniciada pela descrição da fama em vida. 

No caso de Frei Galvão, essa caracterização é construída a partir do 

reconhecimento de seus valores cristãos, por meio dos depoimentos de seu 

círculo de convivência direto no Mosteiro da Luz, de eclesiásticos da Ordem 

Franciscana e de autoridades políticas, possibilitando a comprovação de sua 

influência e importância para a difusão do cristianismo em sua região de atuação. 

O mecanismo utilizado para a construção da linha argumentativa, neste 

caso, é elaborado seguindo a estrutura aplicada na apresentação das virtudes 

heroicas, que, da mesma forma, procura estabelecer o maior número de 

produções documentais que demonstrem o processo de desenvolvimento de 

Antônio Galvão de França como um indivíduo que, gradativamente, aumenta seu 

prestígio e, por consequência, promove o fortalecimento da cidade de São Paulo 

e do Brasil, em uma posição de destaque no universo católico. 

Na sequência do texto processual, se faz uma breve descrição da fama 

de santidade em morte, pois a conexão entre a santidade e o falecimento se 

estabelece como uma importante verificação da relação de proximidade entre o 

“canonizável” e Deus, elemento fundamental na distinção entre os cristãos 

comuns e “Os escolhidos de Deus”. 

Tradicionalmente, a descrição da morte de um indivíduo que possui uma 

relevância destacada no universo católico é feita de modo a caracterizar, de 

maneira clara, os elementos que aparecem nessas circunstâncias e a 
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particularidade necessária para o conjunto de fatos que formam a popularidade 

e auxiliam na construção de uma tradição vinculada a um homem ou a uma 

mulher que se pretende transformar em alguém digno de santidade. Nessa 

direção temos: 

Se o corpo tivesse sido marcado com a prova do testemunho incondicional a Cristo, a 
eternidade estaria garantida, como no caso do corpo supliciado do mártir. Seus restos 
mortais seriam a semente que, no oportuno tempo da plenitude da salvação, germinaria 
com todo vigor. Nesse sentido, pode-se abordar a ideologia que se inaugura a partir da 
tradição apostólica, no século II da era cristã. Os cristãos acercaram-se ao corpo do 
mártir como a um tesouro. O valor inestimável atribuído a esses despojos era confirmado 
pelos prodígios que ocorriam em torno deles (NUNES JÚNIOR, 2013, p. 15). 

Nesse sentido, a maneira de morrer serve de parâmetro para a Igreja 

Católica visualizar, naquele determinado indivíduo, um exemplo para os outros 

membros da comunidade de Cristo, transformando-o em um exemplo concreto 

de esperança na vida eterna, principal promessa teológica oferecida pelo 

catolicismo. Assim, esse fator atua como forma de integração e união dos grupos 

que participam diretamente do cotidiano de um membro ilustre a que se pretende 

alçar à condição de santo. Nesse sentido, o processo de canonização que 

analisamos descreve a fama de santidade de Antônio Galvão de França, durante 

seu processo de morte, da seguinte maneira: 

B – FAMA DI SANTITÀ IN MORTE 

Della morte del Servo di Dio non ci sono testimonianze de visu, ma i documenti ci danno 
notizie, che ne confermano la santità. 

1 – Dalle testimonianze del Processo del 1938 

Suor Maria Teresa de Jesus, teste 1 e de auditu a videntibus, conferma la domanda 
fatale, dizendo: 

“Nell’ultima malattia era contento di morire, parlava molto del cielo” 

La stessa Suor Maria Teresa, nella “Documentação dos fatos acontecidos na vida de 
Frei Galvão” conservata dell’Archivio del “Mosteiro da Luz” e riportato come documento 
del Processo, alla domanda: “Como, mediante testemunhas, podem provar que deu os 
mais belos exemplos, que sofreu com resignação de um santo?” 

“ha detto che la sua Maestra, Suor Francisca de Jesus (1801-1877, entrata nel gennaio 
1817), che ebbe cura di Fra Galvão nella sua ultima malattia, con profonda venerazione 
raccontava che Fra Galvão soffriva con una pazienza eroicamente santa: mai si è 
lamentato nelle sofferenze; nulla chiedeva come sollievo ed era sempre pronto a ricevere 
tutti che lo cercavano per consiglio e direzione spirituale.” 

Suor Maria Teresa dice ancora che oltre la sua Maestra: 
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“tutti le Suore che erano presenti alle ultime sofferenze dell’amato Padre (Suore che lei 
ha conosciuto e con le quali ha vissuto insieme) non cessavano di ricordare la 
rassegnazione straordinaria con la quale ha accettato le sofferenze della malattia”. 

Suor Anna da Incarnação, teste 2 e de auditu a videntibus, afferma avere udito da Suor 
Gertrudes dos Anjos, entrata nel “recolhimento” nel settembre 1822, “la stessa 
testimonianza”, quando alla rassegnazione nelle sofferenze. 

Nel documento “Documentação dos fatos ocorridos na vida de Frei Galvão” (AML) si 
trova la domanda: “Esta triste noticia – morte de Frei Galvão – encheu de consternação 
todo o povo. Quem das testemunhas oculares o transmitiu à posteridade?”. 

Suor Maria Teresa de Jesus rispose: 

“La mia Maestra e le altre Suore che hanno assistito alla morte di Fra Galvão mi dicevano 
che appena si divulgo nella città la notizia della morte di Fra Galvão, tutti (todo o mundo) 
corsero fino qui. Il concorso del popolo nella Chiesa era tanto, che sembrava un 
pellegrinaggio. Poiché in quell’epoca si poteva arrivare alla grata del coro, la mia Maestra 
e le altre Suore hanno visto e udito il popolo che piangeva inconsolabile”. 

E aggiunge: 

“Suor Gertrudes dos Anjos, che fu testimone de visu dell’avvenimento, lo ha narrato nello 
stesso modo a Suor Anna da Incarnação (entrata nel 1879). 

Suor Joanna da Cruz (1818-1894, entrata nel 1835) lo ha saputo da 19 Suore, che hanno 
assistito alla morte e hanno trasmesso il fatto a molte delle nostre Suore anziane”. 

2 – Dalle biografie sul Servo di Dio 

La biografia di Fra Galvão che si trova nel “Registro dos Religiosos Brasileiros” dà 
testimonianza della morte: 

“Il 23 dicembre (1822) è morto nel Convento da Luz, dove si trovava con il permesso dei 
Superiore, a motivo della sua salute; la sua morte è epilogo di una vita tanto santa. Poiché 
il Guardiano di S. Paolo voleva seppellirlo nel Convento (dei Francescani), il popolo di 
questa città ha richiesto all’Eccellentissimo Signor Vescovo di farlo seppellire in quello 
“da Luz”. Per la qualcosa S. Eccellenza pensò bene di accogliere le domande e indirizzò 
una lettera al Guardiano del Convento. Il corpo di Fra Galvão giace sotto la lampada di 
Nostra Signora nel sepolcro fatto per questo scopo”.(Ato de beatificação e canonização 
de Antônio Galvão de França: verificação da fama de santidade em morte, 1993, p. 79 
81). 

O movimento que fica claro no fragmento anterior é o reforço dado à 

relação que Frei Galvão estabelece com a proximidade da morte; esse traço 

evidencia a maior característica espiritual comum a todos os santos da Igreja: a 

resignação e o otimismo que o santo possui em visualizar a morte como a 

concretização de sua fé e, ao mesmo tempo, a comprovação da misericórdia 

divina. 

Um aspecto também exaltado no decorrer da descrição da fama de 

santidade na morte de Frei Galvão é a continuidade que o religioso dá ao seu 

trabalho de Conselheiro Espiritual do Mosteiro da Luz; fato que, em nosso 
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entendimento, possibilita realcar uma das sete virtudes heroicas apresentadas 

anteriormente: a caridade. 

A escrita processual, em sua sequência, procura demonstrar a comoção 

pública ocasionada pela morte deste religioso, principalmente a vivenciada na 

cidade de São Paulo e por suas protegidas do Mosteiro Luz; elemento que dá 

origem a uma tradição construída ao redor do franciscano, ligando sua figura à 

representatividade, de maneira definitiva, com o Mosteiro e a capital do estado 

de São Paulo. 

Do ponto de vista teórico, antes de nos debruçarmos diretamente nos 

fragmentos do processo de Frei Galvão que dizem respeito ao desenvolvimento 

de sua fama após a morte, é necessário fazer uma introdução ao caminho que 

queremos seguir, para elaboração de uma interpretação teórica adequada a 

compreender os principais constituintes da estrutura argumentativa presente 

nesta causa de canonização; em seguida, estabelecer qual relação existe entre 

esta argumentação e sua implicação na construção da santidade de Frei Galvão. 

Este percurso teórico está pautado no mapeamento dos traços 

fundamentais que possam estar presentes na postura argumentativa aplicada 

durante a escrita do processo e, ao mesmo tempo, em elaborar uma análise 

ligada à intencionalidade e à escolha feita por cada grupo mencionado 

diretamente na peça processual, e como seu pensamento está sendo transmitido 

e valorizado durante esta escrita. 

É importante ter em mente que esse “jogo” entre o que é transmitido e 

escrito já vem sendo trabalhado no decorrer deste estudo, e as ideias de Paul 

Ricoeur, juntamente com outros autores, fornecem as bases metodológicas para 

uma interpretação de todas as características presentes na construção da fama 

de santidade no processo de canonização de Frei Galvão, como produto da 

iniciativa de grupos sociais que, por meio dessa tradição, se fortalecem e 

contribuem na manutenção de sua trajetória institucional, valorizando, assim, 

sua identidade religiosa. Sobre essa dinâmica entre escrita e identidade, Ricoeur 

observa que 

o que faz a fragilidade da identidade? É o caráter puramente presumido, alegado, 
pretenso da identidade. Esse claim, como diriam os ingleses, esse Anspruch, como 
diriam os alemães, alojou-se nas respostas à pergunta “quem?”, “quem sou eu?”, 
respostas em “quê?”, da forma: eis o que somos, nós. Somos tais, assim e não de outro 
modo. A fragilidade da identidade consiste na fragilidade dessas respostas em que, que 
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pretendem dar a receita da identidade proclamada e reclamada. O problema é assim 
afastado com mais um grau, da fragilidade da memória à da identidade (RICOEUR, 
2003, p. 92). 

Nesse sentido, a identidade religiosa que vai sendo elaborada 

gradativamente na escrita processual representa, em nosso entendimento, uma 

tentativa de demonstrar uma continuidade na formação de uma tradição, 

fundamental para aceitação de Frei Galvão como santo, que por meio de seu 

trabalho e lembrança estabelece as conexões necessárias para aprovação desta 

canonização. A palavra lembrança é aplicada aqui no sentido de descrever a 

mobilização que ocorre após a morte de Frei Galvão, com o objetivo de iniciar 

um processo de conservação de sua trajetória biográfica e, por consequência, 

definir quais características de sua personalidade devem ser conservadas para 

construção de sua santidade. 

Nessa perspectiva, as ideias de Maurice Halbwachs analisam este 

conceito pela ótica de que a lembrança possui uma dupla função: a primeira diz 

respeito ao elemento sentimental, enquanto a segunda se desenvolve graças à 

necessidade material, dando a possibilidade de, através desse aspecto concreto, 

aumentar a durabilidade e a confiabilidade de reprodução dos valores 

interligados com este membro de sua comunidade, garantindo, assim, todas as 

peças necessárias para construção de um processo de santificação: 

Quando dizemos que um depoimento não nos lembrará nada se não permanecer em 
nosso espírito algum traço do acontecimento passado que se trata de evocar, não 
queremos dizer, todavia, que a lembrança ou que uma de suas partes devessem 
subsistir tal e qual em nós, mas somente que, desde o momento em que nós e as 
testemunhas fazíamos parte de um mesmo grupo e pensávamos em comum sob alguns 
aspectos, permanecemos em contato com esse grupo, e continuamos capazes de nos 
identificar com ele e de confundir nosso passado com o seu. Poderíamos dizer, também: 
é preciso que desde esse momento não tenhamos perdido o hábito nem o poder de 
pensar e de nos lembrar como membro do grupo do qual essa testemunha e nós mesmos 
fazíamos parte, isto é, colocando-se no seu ponto de vista, e usando todas as noções 
que são comuns a seus membros (HALBWACHS, 1990, p. 28-29). 

Essa intenção de preservação fica evidenciada no caso de Antônio 

Galvão de França, pelo fato da configuração de fama de santidade desse 

franciscano ser caracterizada após a sua morte, seguindo uma linha cronológica 

que possibilita a visualização do movimento ocorrido, no interior da comunidade 

católica, para a construção de uma estrutura argumentativa presente na escrita 

do processo e capaz de descrever o movimento de longa duração. Sobre essa 

cronologia temos: 
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C – FAMA DI SANTITÀ DOPO MORTE 

Fra Antonio de Sant’Anna Galvão che già in vita e in morte fu considerato santo, dopo la 
sua morte la fama di santità non conobbe che un crescendo costante fino ai nostri giorni. 
Per una migliore presentazione e maggiore comprovazione, la fama di santità dopo morte 
è esposta in periodi diversi: 

1. Dal 1822 al 1922 

2. Dal 1922 al 1938 

3. Dal 1938 al 1980 

4. Dal 1980 al 1992 

1. Fama de santità dal 1822 al 1922 

1.1 – DALLE TESTIMONIANZE DEI TESTI 

Già nel giorno della morte, il popolo rese omaggio alle spoglie del Servo di Dio come 
attestano le Suore del Monastero “da Luz”. 

Suor Maria Teresa de Jesus, teste 1 de auditu a videntibus, entrata nel “recolhimento” 
nel 1872 afferma: 

“Fin dalla sua morte, la tomba è stata visitata dal popolo, che subito cominciò a prendere 
frammenti della lapide, tanto che fu sostituita con un’altra recante le parole incise sulla 
prima” (che era di cemento). 

Suor Oliva Maria de Jesus, teste 6 de auditu auditus, Badessa, alla domanda: “da quando 
i frammenti della lapide sono chiesti?” – afferma: 

“Da quando fu cambiata la lapide; prima lo stesso popolo prendeva i frammenti, durante 
le visite alla tomba di Fra Galvão”. 

Un’altra manifestazione della venerazione del pópolo sono le visite al sepolcro e 
l’omaggio attraverso i fiori. 

Suor Maria Teresa de Jesus, teste 1 e de auditu a videntibus, attesta: 

“Subito dopo la morte di Fra Galvão, il popolo cominciò ad andare al suo sepolcro, per 
chiedere grazie. 

[…] Sulla tomba andavano le persone a pregare e a chiedere grazie. Suor Josephina da 
Luz, teste 9 e de auditu auditus, entrata nel “ recolhimento” nel 1891, quando interrogada: 
“Ancora fuori udiva dire che lui fosse santo?” – rispose: 

“Quando venivamo qui, nella Chiesa, pregavamo sul suo sepolcro” (Ato de beatificação 
e a canonização de Antônio Galvão de França: verificação da fama de santidade após a 
morte, 1993, p. 83). 

É necessário descrever que a santidade de Frei Galvão reflete o desejo 

dos devotos e das autoridades eclesiásticas brasileiras. O que, em última 

análise, pode significar a utilização da imagem sacerdotal de Frei Galvão como 
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meio de a Igreja Católica brasileira, em conjunto com as autoridades vaticanas,1 

oferecer uma relevância para o catolicismo produzido no território brasileiro. 

Nessa direção, podemos observar no documento que estamos analisando os 

seguintes aspectos: 

La Commissione delle celebrazioni centenarie della morte del Servo di Dio (1822-1922) 
pubblicò un opuscolo: “Polyanthea”, opera di autori diversi, che mettono in luce la vita, 
l’opera e la virtù di Fra Antonio Galvao, con il titolo: “Homenagem à memória do Servo 
de Deus F. Antonio de Sant’anna Galvão, fundador do Recolhimento de N.S. da 
Conceição da Divina Providência (Convento da Luz), no Io Centenário de sua morte”. 

a) Altenfelder Silva, presidente della Commissione, pubblicò una biografia del Servo di 
Dio, più ampia · completa che quella stampata nel giornale orario Paulistano, nel 1921, 
con il titolo: “Frei Antonio de Sant’Anna Galvão”: 

“il suo fone ascendente (di Fra GalvÃo) sul governo e il popolo di S. Paolo era 
straordinario, perché tutti lo consideravano santo. 

Il Governatore di questa Capitaneria, nel 1774, era uno dei suoi maggiori ammiratore. I 
membri della Camara Municipale, anche loro, dimostrano grande amicizia, profonda 
venue assoluta fiducia nelle decisioni dell’eccelso Religioso. Il popolo, unanime, lo amava 
come padre, maestro, guida incomparabile. 

[…] Con il tempo, da tanto essere presi frammenti della lapide (dicemento) dal devoti che 
li portavano come reliquie, la lápide fu sostituta da una di marmo con la epígrafe originale” 
(Ato de beatificação e a canonização de Antônio Galvão de França. Verificação da fama 
de santidade após a morte, 1993, p. 86.). 

Ao analisar os fragmentos anteriores, uma particularidade que nos parece 

evidente se constitui na divisão claramente estabelecida pela estrutura 

documental, demonstrando dois movimentos simultâneos que são necessários 

para montagem do conjunto comprobatório que permitiu o sucesso da iniciativa. 

O primeiro se trata do resgate da documentação diretamente vinculada ao 

Mosteiro da Luz, como forma de aproximar o contexto documental à conjuntura 

aproximada do período biográfico de Antônio Galvão de França. 

O segundo se manifesta na tentativa de demonstrar que a fama de 

santidade de Frei Galvão acompanha sua relevância social e política, garantindo 

assim maior solidez na argumentação da canonização como um processo 

ininterrupto, desde aquele contexto próximo de sua morte até a publicação dos 

primeiros escritos ligados a ele. 

Por outro lado, é possível observar uma característica importante no 

processo de convencimento desenvolvido durante o desenrolar da escrita desta 

                                            
1 O termo “autoridades vaticanas” refere-se aos religiosos responsáveis pelo encaminhamento 

de uma canonização no Vaticano, sendo representados em seu último escalão pelo Papa.  
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peça jurídica, definida pela tentativa de mapear, cronologicamente, a evolução 

devocional. Isto é realizado a partir de elementos associados tanto a 

depoimentos como a uma produção biográfica e historiográfica, produzidos com 

o objetivo de favorecer a promoção desta causa de canonização. Essa 

periodização se inicia pela verificação da fama de santidade de Frei Galvão, no 

período que abrange os anos de 1822 a 1922 – o primeiro centenário após a 

morte do religioso. Em um outro momento, descreve-se o segundo recorte, 

proposto de 1922 a 1939, caracterizando as primeiras mobilizações com 

intenção de comprovar a santidade do religioso franciscano. Seguindo essa 

cronologia, o processo descreve o período de 1939 a 1980, utilizando 

principalmente uma estrutura argumentativa que procura organizar depoimentos 

coletados. O último recorte temporal realizado abrange o período de 1980 a 

1992, período anterior à introdução da causa de Antônio Galvão de França em 

território romano na última fase do processo. 

Nestes fragmentos se observa uma diferença fundamental em relação 

aos testemunhos coletados na comunidade da Luz: a influência da devoção a 

Frei Galvão atinge várias cidades do estado de São Paulo, ao mesmo tempo que 

se procura demonstrar que esta veneração alcança várias classes sociais e, por 

essa razão, classifica Antônio Galvão de França como um santo atuante mesmo 

antes de sua canonização oficial. 

Outra observação importante a se fazer refere-se à grande importância 

dada ao número de depoimentos e à apresentação de alguns aspectos 

distintivos, tais como: idade, profissão e tipo de graça. Esses elementos 

permitem à Igreja Católica observar o tipo de devoto que procura o auxílio de 

Antônio Galvão de França, para então escolher o tipo de linguagem mais 

eficiente para a apresentação das características fundamentais de sua 

santidade; fator crucial na elaboração de uma possível memória devocional 

capaz de incluir o maior número e tipos católicos possíveis. 

Uma questão central para se compreender as razões para a escolha 

dessa linha metodológica encontra-se em uma possível oportunidade que a 

causa de Frei Galvão achou para se consolidar material e conceitualmente, 

favorecendo sua aceitação por parte não só da Igreja Católica brasileira em sua 

fase inicial como também a chancela da alta cúpula católica em sua fase 
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derradeira. Para compreender essa dinâmica de como se constrói esse jogo de 

interesses, Ricoeur observa que, 

se essa análise é plausível, ou mesmo correta, percebe-se facilmente quais molas 
movem os diversos empreendimentos de manipulação da memória. 

É fácil vinculá-los, respectivamente, aos diversos níveis operatórios da ideologia. No 
plano mais profundo, o das mediações simbólicas da ação, a memória é incorporada à 
constituição da identidade por meio da função narrativa. A ideologização da memória 
torna-se possível pelos recursos de variação oferecidos pelo trabalho de configuração 
narrativa. E como os personagens da narrativa são postos na trama simultaneamente à 
história narrada, a configuração narrativa contribui para modelar a identidade dos 
protagonistas da ação ao mesmo tempo que os contornos da própria ação. Hannah 
Arendt nos lembra que a narrativa diz o “quem da ação”. É mais precisamente a função 
seletiva da narrativa que oferece à manipulação a oportunidade e os meios de uma 
estratégia engenhosa que consiste, de saída, numa estratégia do esquecimento tanto 
quanto da rememoração. É o que explicaremos no estudo temático reservado ao 
esquecimento. Contudo, é no nível em que a ideologia opera como discurso justificador 
do poder, da dominação, que se veem mobilizados os recursos de manipulação que a 
narrativa oferece. A dominação, como vimos, não se limita à coerção física. Até o tirano 
precisa de um retórico, de um sofista, para transformar em discurso sua empreitada de 
sedução e intimidação. Assim, a narrativa imposta se torna o instrumento privilegiado 
dessa dupla operação. A própria mais-valia que a ideologia agrega à crença oferecida 
pelos governados porcorresponderem à reivindicação de legitimação levantada pelos 
governantes apresenta uma textura narrativa: narrativas de fundação, narrativas de 
glória e de humilhação alimentam o discurso da lisonja e do medo (RICOEUR, 2003, p. 
98.). 

Esse jogo de interesses é elaborado a partir de um longo processo de 

negociação e tensões que pode acarretar dois movimentos distintos: o primeiro, 

e o mais provável, gera o florescimento de um consenso que é produto de um 

longo movimento de retiradas e acréscimo, proporcionando a formação de um 

conjunto de características identificadas diretamente com os responsáveis pela 

montagem valorativa do enquadramento para uma canonização; o segundo se 

desenvolve quando um determinado grupo social começa a entrar em conflito 

para definir a matriz virtuosa que deve permanecer no interior de seu 

pensamento, no sentido de que, se os valores representados por um 

determinado santo não correspondem mais às necessidades de um determinado 

coletivo, o provável destino dessa devoção será o gradativo desaparecimento. 

Por essa razão, o processo de canonização, além de sua importância 

jurídica, também possui uma importância simbólica, pois ele atua como um 

elemento conservador da estrutura comum e de consenso, ligada a uma 

localidade e a sua devoção. 

Esse processo de construção fica perceptível à medida que a leitura do 

processo de canonização analisado se desenvolve e gradualmente se constrói 
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uma identidade em torno de determinado santo e dos valores representados por 

ele. Frei Galvão tem sua representação ligada à cidade de São Paulo e em um 

segundo momento a sua cidade de nascimento, Guaratinguetá, que se fortaleceu 

grandemente depois de sua canonização. 

Após a periodização anteriormente mencionada, o documento jurídico se 

concentrou na descrição de uma quinta linha cronológica, que será discutida 

mais adiante, dirigida a demonstrar que a fama de santidade de Frei Galvão 

permanece em crescimento e, portanto, possui a capacidade indeterminada de 

difusão. 

Outra integrante importante está representada por uma declaração do 

congresso ordinário de teólogos, afirmando que, após uma análise cuidadosa de 

todos os elementos que compunham a fama de santidade presente na referida 

causa, esse conselho concedia o voto afirmativo para sua continuidade. Esse 

documento, em nosso entendimento, demonstra que a causa de Antônio Galvão 

de França ganhava relevância irreversível, pelo menos quanto ao âmbito 

teológico histórico, aguardando apenas a decisão papal. Esta fonte declara: 

CONGREGATIO PRO CAUSIS SANCTORUM 

Prot. N. 1765-5/92 

SANCTI PAULI IN BRASILIA 

Canonizationis 

Servi Dei ANTONII A SANCTA ANNA 

(In saeculo: Antonii Galvao De Franca} 

Sacerdotis professi 

Ordinis Fratrum Minorum. 

In Ordinario Congressu, die 5 mensis Februarii huius anni 1993 celebrato, haec 
Congregatio sequens dubium disceptavit, nimirum: “An contest di validitate Processuum, 
ordinaria auctoritate in Curia ecclesiastica Sancti Pauli in Brasilia constructorum, super 
fama sanctitatis et virtutum in genere necnon miraculorum Servi Dei Antonii a Sancta 
Anna (in saeculo: Antonii Galvao De França}, Sacerdotis professi Ordinis Fratrum 
Minorum, et Inquisitionis Dioecesanae, apud eandem Curiam ecclesiasticam Sancti Pauli 
in Brasilia peractae, super vita et virtutibus necnon fama sanctitatis eiusdem Servi Dei: 
testes sint rite retcteque examinati et iura producta legitime compulsata in casu et ad 
effectum de quo agitur”. 

Haec porro Congragatio, attento voto ex officio redacto reque diligenter perpensa, 
rescripslt: AFFIRMATIVE, seu constare de validitate eundem Processuum et Inquisitionis 
Dioecesanae in casu et ad effectum de quo agitur. Contrariis non obstantibus quibuslibet. 
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Datum Romae, ex aedibus eiusdem Congrcgationis, die 5 mensis Februarii A.D. 1993 
(Ato de beatificação e canonização de Antônio Galvão de França. Voto do Conselho 
teológico acerca da Fama de santidade, 1993).2 

Na sequência da narrativa, o texto apresenta um resumo de todo o 

processo jurídico desenvolvido em torno da referida causa, relatando de forma 

sucinta os principais aspectos que compõem a linha argumentativa para a 

canonização de Antônio Galvão de França, desde 1938, ano da primeira 

tentativa de se iniciar seu pleito à santidade. 

Essa retrospectiva é elaborada a partir da apresentação de uma breve 

Linha do Tempo das etapas de evolução e consolidação da representatividade 

de Frei Galvão como um homem digno de santidade; caracterização esta 

produzida de acordo com a mesma estrutura presente no decorrer de todo o 

documento, segundo a seguinte lógica: 

1 – Resgate dos pontos relevantes da biografia de Antônio Galvão de França 

como cristão e principalmente como sacerdote franciscano. 

2 – Retomada dos testemunhos colhidos no Mosteiro da Luz e da relação de 

perguntas e respostas dadas pelas internas. 

3 – Menção nominal das autoridades episcopais envolvidas na instalação do 

primeiro tribunal do Santo Ofício para a referida causa. 

4 – Reconstrução de sua genealogia e destaque da importância social de sua 

família no contexto de seu nascimento; por outro lado, ocorre um realce 

das características cristãs presentes tanto na figura materna como 

paterna (principalmente a caridade para com os pobres). 

5 – Reapresentação metodológica para coleta de depoimentos leigos tanto 

na cidade de São Paulo como em algumas cidades do interior do estado, 

como Campinas, Itu e Itapeva. 

6 – Breve retomada da apresentação das virtudes cristãs, feita por meio da 

utilização de vários testemunhos, que mesclam depoimentos 

eclesiásticos e leigos. 

7 – Produção bibliográfica em torno de Antônio Galvão de França, com 

destaque para as produções mais mencionadas no processo, permitindo 

                                            
2 Este documento foi anexado como parte independente do processo e, por essa razão, sua 

referência não possui numeração de página. 



167 

a comprovação de consistência da argumentação construída durante a 

escrita do documento. 

Essa estrutura tem por objetivo preparar a linha argumentativa para 

apresentar a quinta e última parte da cronologia fundamental à fama de 

santidade de Antônio Galvão de França, após o ano de 1991. 

Nessa última etapa da verificação da fama de santidade percebemos a 

tentativa de organizar, de forma sistemática, o maior número de testemunhas 

possível e, ao mesmo tempo, alcançar mais localidades do território do estado 

de São Paulo. Essa opção representa, em nosso entendimento, a tentativa de 

elaborar uma linha argumentativa que demonstre a importância dos valores 

encontrados na figura de Frei Galvão e, consequentemente, a relevância que 

seu estado natal lhe concede. 

Essa operação simbólica constitui um elemento fundamental à construção 

de uma representação que, a nosso ver, se elabora por meio de duas etapas 

bem definidas: a primeira, a da constatação da relevância deste santo para o 

estado; e, a segunda, da sua imagem atrelada ao conjunto de valores que 

representam a nação brasileira, país majoritariamente católico, que até aquele 

momento não possuía um representante no panteão de santos do catolicismo. 

O recorte temporal oferecido pela comprovação da fama de santidade de 

Frei Galvão, após 1991, fornece importantes indícios da transformação na 

abordagem adotada pelos responsáveis pela formulação do questionário que 

visava à confirmação da continuidade de tal fama. 

Tais rastros dizem respeito à modernização linguística e conceitual que 

percebemos na elaboração dos questionamentos feitos aos interrogados, 

permitindo uma investigação de qual intenção está implícita nas perguntas 

propostas pelos interlocutores responsáveis pelo inquérito, atuando como 

primeiro mecanismo de controle a essa veneração e também verificando a 

característica social presente na região em que a devoção a Frei Galvão se 

desenvolveu e se fortaleceu, dando uma base qualitativa para a Igreja observar 

e monitorar as razões que fizeram de Frei Galvão um cristão digno de ser imitado 

e santificado. 

O objetivo principal neste tipo de investigação é mapear o motivo que leva 

fiéis a percorrem grandes distâncias para venerar o local onde o religioso está 
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enterrado. Outra questão diz respeito ao modo como os devotos enxergam o 

franciscano e qual seu grau de reconhecimento diante de diversas classes 

sociais. A partir de então, iniciou-se a observação das regiões que mais auxiliam 

o aumento gradativo de suas entidades públicas, demonstrando, assim, que a 

devoção não se trata de um movimento passageiro e possui uma renovação 

constante. Como exemplo da função ocupada por esse questionário, temos: 

1 – teste il parlare dei Servo di Dio, Frate Antonio de Sant’Anna Galvão, O.F.M.? Chi udi 
parlare? Quando? Con qualie espressoni? Con parole di Iode, di ammirazione, devozione 
o venerazione? O con parole di rispetto che si addicono a una persona storica, o con 
indifferenza, come se il Servo di Dio fosse una persona qualunque? 

2 – 11 teste, da ciò che conosce si attraverso la lettura, sia perché udi parlarne per 
tradizione di generazione in generazione da una persona degna di fede, è convinto che 
il Servo di Dio sia stato veramente santo? Che abbia praticato in grado eroico, cioè, in 
modo non comune, in grado superiore agli altri cristiani e religiosi come i santi, le virtù 
teologali e cardinali? 

3 – Cosa sa il teste sulla tomba di Frei Antonio de Sant’Anna Galvão? Conosce la 
sepoltura attuale? É sempre la stessa fin dalla sua morte avvenuta il 23 dicembre 1822. 
Perché si preferì seppellire Frei Antonio de Sant’Anna Galvão presso il “Mosteiro da Luz” 
e non presso i Francescani di convento di San Francesco, in São Paulo? (Ato de 
beatificação e canonização de Antônio Galvão de França. Verificação da fama de 
santidade depois da morte, 1993, p. 81). 

Demonstra-se aí que o direcionamento das questões permite uma análise 

sobre o papel institucional delas, uma vez que as três questões anteriores 

claramente se concentram em quatro elementos fundamentais: o primeiro 

investiga se a relevância de Frei Galvão permanece intacta mesmo após longo 

período; o segundo pretende verificar se, além de conhecimento, os indivíduos 

declarantes consideram quais representações fazem de Frei Galvão alguém 

digno de veneração; o terceiro elemento, e mais importante, indaga sobre as 

razões que levam os fiéis a se deslocarem em peregrinação para a cripta do 

religioso; e o último elemento busca saber quais valores identificam o franciscano 

com o santo. Essa última pergunta pode ser analisada por dois enfoques 

diferentes: o institucional, que pretende garantir com exatidão que tipo de santo 

está sendo forjado; e o prático, que quer definir o público-alvo dessa devoção e 

o tipo de infraestrutura a ser incentivada para sua divulgação e fortalecimento. 

Analisando esse processo à luz da teoria que estamos abordando e 

elaborando, é possível notar que o desenvolvimento devocional ocorre de 

maneira lenta, não somente por causa do movimento longo que se desenrola por 

parte dos fiéis, mas também pela burocracia da Igreja Católica, ocasionando uma 
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situação dúbia: ainda que possa ser visto como positivo, servindo como 

mecanismo de controle e, portanto, diminuindo a possibilidade de falha, pode 

também gerar uma demora excessiva que exija a revisão contínua dos 

procedimentos a serem adotados. 

É importante deixar claro que essa dinâmica – a questão burocrática e a 

prática devocional – muitas vezes caminham em paralelo. Contudo, nesse 

primeiro momento, estes dois constituintes evoluem de maneira independente 

para, posteriormente, já em um estado mais avançado, elaborarem-se as 

articulações necessárias para a montagem de uma cronologia devocional que 

corresponda às necessidades das duas partes envolvidas, ou seja, a esfera 

formal representada pela Igreja Católica e a esfera espontânea, vista através da 

comunidade de devotos. 

Sob a ótica discursiva, essas necessidades representam não só 

interesses como a tentativa de aumento representativo no universo católico, 

muito embora por vezes seja motivo de disputas por espaço entre as duas 

instâncias mencionadas anteriormente, que, participando desse processo de 

aceitação, acabam tentando suprimir uma à outra, por meio de esquemas 

argumentativos que possibilitem o protagonismo de uma em detrimento da outra. 

No caso de um processo de canonização, essas tensões muitas vezes 

são suprimidas pela necessidade do convencimento que uma Santificação exige. 

Todavia, as disputas pelo protagonismo em casos como este são de fundamental 

importância, pois sem elas a fama de santidade, vinculada a Frei Galvão, não 

teria a consistência suficiente para provar que esta devoção, segundo 

argumentação apresentada no processo, permanece fortalecida na cidade de 

São Paulo, no estado e em dimensões nacionais. Sobre essas disputas por 

representatividade, Roger Chartier nos diz que, 

no primeiro sentido, a representação é instrumento de um conhecimento mediato que 
faz ver um objeto ausente através da sua substituição por uma “imagem” capaz de o 
reconstituir em memória e de o figurar tal como ele é. Algumas dessas imagens são bem 
materiais e semelhantes, como os bonecos de cera, de madeira ou de couro, apelidados 
justamente de “representações”, que eram colocados por cima do féretro real durante os 
funerais dos soberanos franceses e ingleses e que mostravam o que já não era visível, 
isto é, a dignidade imortal perpetuada na pessoa mortal do rei (CHARTIER, 2002, p. 20).3 

                                            
3 Para maior aprofundamento sobre o papel da representação na cultura escrita, cf. 

CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Tradução de Maura 
Manuela Galhardo. 2. ed. Lisboa: Difusão Editorial S.A., 2002. 
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A análise proposta pelo historiador francês vai ao encontro do processo 

que estamos gradativamente demonstrando, pois a linha de trabalho percorrida 

por Roger Chartier observa como as representações simbólicas adquirem 

diferentes destaques e relevâncias, dependendo da necessidade e do interesse 

presentes nos diferentes níveis sociais, e, dessa forma, com a intenção de 

manter ou descartar determinada característica de sua cultura. 

Nesse sentido, considero que, como parte de um processo de 

canonização, a fama de santidade representada por Antônio Galvão de França 

pode ser observada como um produto da fusão de elementos que integram, ao 

mesmo tempo, pelo menos três grupos sociais bem definidos: o primeiro, a 

camada popular, responsável pela disseminação da tradição vinculada a Frei 

Galvão fora do ambiente eclesiástico; o segundo, a irmandade do Mosteiro da 

Luz, detentora da narrativa considerada como oficial e, portanto, a matriz para 

as produções posteriores; e o último grupo, formado pelos demais religiosos 

envolvidos nessa construção, ou seja, a Ordem Franciscana e as autoridades 

episcopais participantes dessa longa linha do tempo que percorre 69 anos. 

Sobre esse aspecto, o trabalho de Halbwachs embasa e esclarece o papel 

ocupado por diferentes grupos sociais na construção de uma memória por meio 

da fama4 de santidade. Sobre esta responsabilidade o autor observa que, 

não estamos ainda habituados a falar da memória de um grupo, mesmo por metáfora. 
Parece que uma tal faculdade não possa existir a não ser na medida em que está ligada 
a um corpo ou a um cérebro individual. Admitamos, todavia, que haja, para as 
lembranças, duas maneiras de se organizar e que possam ora se agrupar em torno de 
uma pessoa definida, que as considere de seu ponto de vista, ora distribuir-se no interior 
de uma sociedade grande ou pequena, de que elas são outras tantas imagens parciais. 
Haveria então memórias individuais e, se o quisermos, memórias coletivas 
(HALBWACHS, 1990, p. 53). 

Descrever essa dinâmica tem por objetivo discutir a função ocupada pela 

fama de santidade em seus diferentes aspectos, a fim de determinar de qual 

maneira essa dimensão afeta a elaboração da santidade de Frei Galvão e, por 

consequência, definir a sua função como representante dos construtores de seu 

prestígio público. Nessa direção, a evolução da fama de santidade de Antônio 

Galvão de França pode ser resumida em cinco momentos (Tabela 02). 

                                            
4 É importante deixar claro que o autor não possui como temática central a fama de santidade, 

porém seu esquema argumentativo, presente na sua obra Memória coletiva, se enquadra 
perfeitamente ao nosso objeto de estudo e aos temas da presente tese. 
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Tabela 02 – Evolução cronológica da fama de santidade de Antônio Galvão de França 

Temporali
dade  

Característica Objetivo 

1739-1822  Vida e obra de Frei Galvão. Demonstrar suas virtudes e valores 
espirituais em seu cotidiano. 

1822-1922 Morte do franciscano e primeiras 
obras apontando sua relevância. 

Descrever a fama de santidade iniciada 
pelo Mosteiro da Luz. Período de 
publicação de sua primeira biografia. 

1922-1939  Comemoração do Centenário da 
morte do religioso. Abertura da 
primeira causa de canonização por 
Duarte Leopoldo e Silva. 

Caracterizar o aumento de interesse do 
episcopado de São Paulo e sua 
canonização. 

1939-1983 Consolidação da imagem pública 
de Frei Galvão. Abertura do último 
processo de canonização. 

Centrar a argumentação na descrição 
da evolução do prestígio público de Frei 
Galvão, mesmo após um longo período 
de interrupção do processo. 

Pós-1991 Ampliação da fama de santidade 
pelo estado de São Paulo. 

Ampliar a fama de santidade pelo 
estado de São Paulo. 

 

Este esquema tem o intuito de facilitar a visualização do contínuo e 

gradativo processo de amadurecimento da fama de santidade de Antônio Galvão 

de França; fator fundamental para o entendimento da diferença entre as duas 

dimensões do mesmo conceito e, por consequência, a distinção na implicação 

destas para a formulação e o enquadramento da santidade de Frei Galvão. 

Analisando o fundamento para essa segregação, acreditamos que, assim 

como para outros santos, no caso de Frei Galvão, a definição clara entre fama 

de santidade em vida e após a morte pode ser compreendida como um 

movimento estabelecido pela Igreja Católica para, em um primeiro momento, 

compreender e classificar o indivíduo como exemplo de cristão, e, 

posteriormente, mapear através de seus seguidores como esse modelo é 

replicado e renovado pelo conjunto de seus devotos. Assim, pode-se dizer que 

a fama de santidade serve de instrumento de rastreamento dos valores 

representados por um cristão a que se pretende elevar à santidade, e se 

realmente são capazes de gerar frutos para a Igreja Católica como instituição. 

Portanto, a fama de santidade é proveniente de uma longa rede de 

conhecimentos e de interações; por essa razão, se constrói como uma 

importante ferramenta para a elaboração de uma identidade religiosa e social, 
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garantindo ao santo e a sua comunidade um espaço que ao mesmo tempo é 

particular e universal. O termo particular se dirige a entender que uma devoção, 

em seu nascimento, assume uma representação majoritariamente local; porém, 

à medida que a reputação de um membro se desenvolve, sua veneração tende 

a assumir cada vez mais um caráter universalista. 

Observando estas engrenagens, como se pode pensar teoricamente este 

processo? E como um processo de canonização pode ser interpretado como um 

objeto construtor de uma história específica? Estas perguntas nortearão o 

próximo tópico deste trabalho. 

3.3 Abordagem e interpretação da fama de santidade de Frei Galvão em seu 
processo de canonização 

Como já se deve ter percebido, um processo de canonização é composto 

de vários elementos que vão muito além das partes processuais, sendo também 

formado por valores que simbolizam a mobilização de uma sociedade em torno 

daquele que pretende se fazer santo. Por essa razão, este documento jurídico 

pode auxiliar na compreensão de um processo histórico que acompanha a 

formulação dessa escrita jurídica e serve de fonte para discutir e elaborar uma 

interpretação para a fama de santidade de Antônio Galvão de França, com uma 

abordagem mais completa, capaz de demonstrar, pelo menos em parte, como o 

contexto histórico influenciou na produção de tal conceito. 

Para atingir esse objetivo, o caminho proposto é retomar alguns 

elementos no tópico anterior, buscando uma linha argumentativa que 

acompanhe a estrutura que o processo canônico, que estamos estudando, nos 

fornece. Concomitantemente, será abordado um conceito fundamental para essa 

análise, o conceito de “memória”. Nesse sentido, a memória atua como um 

componente fundamental para qualquer fama de santidade, servindo como um 

elo entre um passado originário e um futuro pretendido, que é moldado através 

dessa visão do passado. Nessa direção Jacques Le Goff, na observação do 

papel da memória, descreve que 

a memória coletiva e a sua forma científica, a história, aplicam-se a dois tipos de 
materiais: os documentos e os monumentos. De fato, o que sobrevive não é o conjunto 
daquilo que existiu no passado, mas uma escolha efetuada quer pelas forças que 
operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se 
dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores. Estes materiais 
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da memória podem apresentar-se sob duas formas principais: os monumentos, herança 
do passado, e os documentos, escolha do historiador. A palavra latina monuentum 
remete para a raiz indo-europeia men, que exprime uma das funções essenciais do 
espírito (mens), a memória (mem iní). O verbo monere significa “fazer recordar”, de onde 
“avisar”, “iluminar”, “instruir” (LE GOFF, 1990, p. 535). 

A memória, em um processo de canonização, desenvolve-se por meio da 

montagem de uma estrutura discursiva que visa ao convencimento da relevância 

de determinada santidade para um contexto religioso e social específico. O caso 

de Frei Galvão tem uma particularidade: o fato de existirem quatro processos até 

sua finalização, em 2007, o que faz desta causa um produto de longo processo 

de negociações de acréscimos e retiradas de elementos, e, portanto, um 

importante exemplo para o entendimento do mecanismo presente na Igreja 

Católica. 

Essa estrutura discursiva é responsável pela construção das devoções 

aos santos e, por consequência, nela ocorre a elaboração de justificativas 

teológicas que fazem com que essas venerações possam corresponder às 

necessidades presentes na instituição romana. Nesse sentido, a fama de 

santidade de Frei Galvão pode ser interpretada historicamente a partir de três 

grandes momentos que ocorreram no período entre 1739 e 1983: 

● Período biográfico (de 1739 a 1822): contexto em que a escrita processual 

é dirigida à construção de uma memória teológica para a comprovação 

das virtudes heroicas de Frei Galvão. Esse mecanismo de escrita é 

elaborado a partir dos próprios escritos produzidos por ele, de seu 

trabalho como conselheiro espiritual do Mosteiro da Luz e também de 

alguns testemunhos vinculados a sua ordem religiosa e à camada popular 

da cidade de São Paulo. 

● Período de 1922 a 1939: passa-se a caracterizar algumas produções 

intelectuais de Frei Galvão para enfatizar a importância dele como 

religioso e morador ilustre do município de São Paulo. Este processo de 

produção de escrita, a nosso ver, desemboca em uma forma eficiente de 

difusão de sua figura, dando possibilidade à primeira matriz cronológica 

de sua historicidade. Dessa forma, nota-se que sua representatividade 

gradualmente extrapola o campo religioso e sua relevância passa a ser 

destacada também por intelectuais ligados à arquitetura, à sociologia, à 

teologia e à filosofia, com destaque para Afonso de Taunay, que aborda 
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a figura de Frei Galvão como um importante expoente para o 

entendimento do desenvolvimento urbano, histórico e social do município 

paulista. Nesse contexto, como já dito anteriormente, que pela primeira 

vez, em 1939, foi instituído um tribunal eclesiástico para iniciar o processo 

de beatificação de Antônio Galvão de França. Fato que, provavelmente, 

só foi possível graças a esse movimento de resgate de Frei Galvão como 

um exemplo por suas atividades como religioso intelectual brasileiro. 

Ainda sobre esse prisma, acreditamos que os elementos trazidos por 

estas produções não tenham sido suficientes para caracterizá-lo como 

santo exterior ao Mosteiro da Luz; fator fundamental, em nosso 

entendimento, para o insucesso da primeira tentativa de fazer esse 

franciscano chegar à honra dos altares. 

● Período de 1939 a 1983: último momento importante para essa 

construção, quando a devoção a Frei Galvão ganha status e não se 

restringe apenas à cidade de São Paulo, mas se difunde por todo o 

estado. Tal fundamento é demonstrado pela introdução de depoimentos 

de pessoas que possuíam um vínculo particular com o santo franciscano, 

o que representa a tentativa de caracterizar as diferentes camadas de 

memória que a devoção a Frei Galvão produziu em diferentes regiões. 

Sobre o papel do testemunho na elaboração dessa memória, temos que 

essa relação do discurso com um fazer é interna ao seu objeto, já que, de um modo ou 
de outro, a história fala sempre de tensões, de redes de conflitos, de jogos de força. Mas 
é também externo, na medida em que a forma de compreensão e o tipo do discurso são 
determinados pelo conjunto sociocultural mais amplo que designa à história seu lugar 
particular. As sociedades estáveis dão lugar a uma história que privilegia as 
continuidades e tendem a dar valor de essência humana a uma ordem solidamente 
estabelecida. Nas épocas de movimento ou de revolução, as rupturas de ação coletiva 
ou individual se tornam o princípio de inteligibilidade histórica (CERTEAU, 1982, p. 57). 

Essa dimensão oferecida pelo autor em relação ao discurso fornece uma 

possibilidade interpretativa que engloba algumas características presentes no 

documento que estamos analisando. A primeira delas diz respeito ao aspecto 

coletivo que a formulação deste documento jurídico presume, não no sentido do 

exercício de escrita, porque a figura do postulador possui representatividade 

central durante o processo, mas sim no que se refere à troca de informações 
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necessária para que a produção documental seja suficiente e consiga sustentar 

a argumentação proposta pelo postulador de cada causa de canonização. 

Nesse mesmo sentido, Frei Galvão conta com a participação de várias 

sociedades em variados contextos, uma vez que seu processo de santificação 

tem a duração de mais de meio século. 

É interessante observar que os depoimentos descritos no processo 

retratam que todo início de construção de uma memória é vinculado diretamente 

ao local de trabalho do indivíduo que se deseja recordar. Esse é o momento em 

que, em nosso entendimento, há maior seleção dos fatos essenciais que 

caracterizam a vida e a obra de um companheiro que participe desse mecanismo 

de rememoração. 

A fama de santidade de Frei Galvão encontrou um ponto de apoio junto à 

Irmandade da Luz, que foi a responsável pela organização de documentos 

institucionais utilizados como base à escrita inicial do processo que analisamos 

no capítulo anterior. 

Nesse ínterim, ocorre o movimento interno nessas instituições com o 

objetivo de levar sua representatividade a patamares superiores, através do 

processo de construção dessa memória associada. Muitas vezes há uma 

combinação de fatores que se unem em elementos simbólicos e materiais. 

Sendo assim, a escrita do processo de canonização de Frei Galvão se 

caracteriza por uma escrita que pretende associar sua figura ao Mosteiro da Luz, 

auxiliando de maneira decisiva a argumentação para a causa e também 

beneficiando um possível resultado positivo para esta santificação. Nessa 

direção, sobre o papel do discurso na elaboração das estratégias no processo 

de convencimento e definição do que será considerado como elemento comum 

à memória de um grupo, Michel de Certeau observa 

a interrogação que encontrei, partindo da história dita das “ideias” ou das “mentalidades”: 
a relação que pode estabelecer-se entre lugares determinados e discursos que neles se 
produzem. Pareceu-me possível transpor aqui o que Marx chama de “o trabalho 
produtivo no sentido econômico do termo”: “o trabalho não é produtivo a menos que 
produza seu contrário”, quer dizer, capital. Sem dúvida o discurso é uma forma de 
“capital” investido nos símbolos, transmissível, susceptível de ser deslocado, acrescido 
ou perdido. É claro que esta perspectiva também vale para o trabalho do historiador que 
a utiliza como instrumento e que a historiografia, neste sentido, ainda depende daquilo 
que deve tratar: a relação entre um lugar, um trabalho e este “aumento de capital” que 
pode ser o discurso (CERTEAU, 1982, p. 23-24). 
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Soma-se a esse fator a mobilização ocorrida no interior da Ordem 

Franciscana, que sempre forneceu os postuladores para a tentativa de 

canonização de Antônio Galvão de França; porém, ao mesmo tempo, 

acreditamos que essa ação direta da Ordem possa ter dificultado, em certa 

medida, o sucesso do projeto. Pois, quando analisamos a historicidade da 

produção documental, é possível notar que os procedimentos foram feitos de 

forma vagarosa, acarretando uma perda considerável da organização 

argumentativa, fundamental para demonstração da importância de tal candidato. 

Isto é feito de maneira a garantir que, no momento em que essa documentação 

chegue às mãos das autoridades eclesiásticas responsáveis, possa atrair 

atenção suficiente para percorrer as distâncias necessárias até sua finalização. 

Nessa direção, a formulação e a construção da fama de santidade 

dependem de um longo processo histórico, que ocorre de maneira consistente e 

gradual, associado a uma realidade social que percebe nela uma possibilidade 

de reforço de seus vínculos identitários. Esse movimento permite observar a 

fama de santidade como um produto social histórico, uma vez que, a nosso ver, 

é fruto de um discurso que tem como pano de fundo a necessidade e, 

principalmente, o interesse (ou até mesmo a falta dele) de que Antônio Galvão 

de França assumisse um protagonismo por meio da fala dos agentes 

responsáveis pela formulação de sua canonização. Ainda utilizando as ideias de 

Michel de Certeau e sua abordagem sobre o discurso histórico e seu 

desenvolvimento, temos: 

Está claro que elas são relativas à resposta que cada autor dá a questões análogas no 
presente. Ainda que isto seja uma redundância, é necessário lembrar que uma leitura do 
passado, por mais controlada que seja pela análise dos documentos, é sempre dirigida 
por uma leitura do presente. Com efeito, tanto uma quanto a outra se organizam em 
função de problemáticas impostas por uma situação. Elas são conformadas por 
premissas, quer dizer, por “modelos” de interpretação ligados a uma situação presente 
do cristianismo (CERTEAU, 1982, p. 33). 

A interpretação que propomos segue a linha que considera a estrutura 

discursiva do documento como um exemplo de instrumentalização de um 

processo institucional e simbólico que engloba o destaque dado a uma pessoa 

de relevância pública, tendo como consequência permitir que a sua rede de 

interações se beneficie diretamente desse prestígio e que se desenvolva, a partir 

de então, uma relação de interdependência entre as partes envolvidas. 
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Do ponto de vista prático, essa relação de interdependência é mais 

evidente quando se observa que o Mosteiro da Luz se utiliza da imagem, 

representada por Frei Galvão, como um importante meio de promoção de sua 

relevância institucional. Por outro lado, para os franciscanos, embora Frei Galvão 

seja um expoente importante, o impacto de sua canonização para Ordem é 

visivelmente menor, uma vez que seu próprio fundador é considerado o Santo 

dos Santos:5 São Francisco de Assis. 

Para compreender ainda melhor essa engrenagem, é importante retomar 

alguns pontos já trabalhados nas páginas anteriores. Um deles se refere 

especificamente à atenção dada para a colaboração nas documentações 

cedidas pelas irmãs do convento de São Paulo, o que, em nosso entendimento, 

fornece a sustentação histórica documental para seu conselheiro espiritual, 

descrevendo-se, através dele, um processo histórico específico que garante a 

permanência da instituição no cenário de lugares sagrados presentes no mapa 

do catolicismo. Nessa mesma direção, a Irmandade da Luz cumpre uma 

importante tarefa no que diz respeito à manutenção e ao crescimento da 

memória de santidade do franciscano, mesmo que se trate de uma irmandade 

religiosa caracterizada pelo isolamento em clausuras. 

Esse mecanismo de conservação pode ser visualizado durante a escrita 

do processo, principalmente quando se retoma a descrição das virtudes 

heroicas; momento em que uma das principais bases comprobatórias para tais 

virtudes são as biografias publicadas na primeira metade do século XX pela irmã 

Maria Oliva, elaboradas como uma importante ferramenta para o início da 

consolidação da fama de santidade de Antônio Galvão de França. 

Em paralelo, ocorre o crescimento representativo do Mosteiro da Luz, do 

ponto de vista institucional e também no que se refere às suas dependências, 

que passam a ser tratadas como um importante local de peregrinação para 

católicos da cidade de São Paulo, assim como romeiros de outras localidades 

do estado. 

                                            
5 A denominação “o Santo dos Santos” tem origem no fato de São Francisco de Assis ser 

considerado, pela Igreja Católica, o grande modelo prático de uma espiritualidade concreta, 
voltado para o atendimento aos necessitados (cf. VAUCHEZ, Bruno. A espiritualidade na 
Idade Média ocidental (séculos VIII a XIII). Tradução: Lucy Magalhães. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar/Difusão Editora, 1995). 



178 

Essa transformação na função ocupada pelo Mosteiro da Luz, no contexto 

sociorreligioso da cidade de São Paulo, é o produto final de todo um movimento 

desenvolvido em torno da imagem de Frei Galvão e de sua trajetória biográfica 

e espiritual, que a partir de sua beatificação, no ano de 1998, passa a receber 

cada vez mais interessados em sua herança material e principalmente em seu 

legado espiritual. 

Muito embora não seja o objetivo principal desta tese, julgamos 

importante fazer referência às famosas “pílulas de Frei Galvão”, que, em nosso 

entendimento, é a mais importante constituinte para a conservação da fama de 

santidade vinculada ao franciscano durante sua vida e principalmente após a sua 

morte, uma vez que a produção delas é de responsabilidade das internas do 

Mosteiro, como tarefa disciplinar, desde o tempo de Frei Galvão até os nossos 

dias. 

Analisando esse quadro e seus elementos formadores, fica claro que a 

fama de santidade, em sua estrutura, obedece a uma lógica que supera a mera 

formalidade, possuindo um aspecto sentimental em um primeiro momento para, 

posteriormente, assumir sua porção concreta. Isso favorece a articulação de 

diversas esferas sociais que participam ativamente da consolidação dessa 

lembrança e, por essa razão, usufruem dos benefícios da associação com a 

imagem de um indivíduo santo. 

3.3.1 Breve nota sobre as pílulas de Frei Galvão 

Segundo relato retirado diretamente do website do Mosteiro da Luz, as 

pílulas de Frei Galvão têm a seguinte origem: 

Certo dia um moço, que se debatia com fortes dores provocadas por cálculos renais, 
pediu a Frei Galvão que o abençoasse para ficar livre da dor. Frei Galvão, lembrando-se 
do poder de intercessão da Santíssima Virgem, escreveu em um papelzinho o verso do 
breviário: “Post partum Virgo inviolata permansisti, Dei Gentitrix Intercede pro nobis” e 
mandou o moço ingerir o papelzinho feito, em forma de pílulas. O moço o fez, confiando 
em Nossa Senhora, e expeliu os cálculos sem dificuldade. 

Caso semelhante se deu: Frei Galvão foi procurado por um senhor, pedindo ajuda para 
sua mulher que se achava em grave trabalho de parto e com perigo de vida. 

Frei Galvão se lembrou do caso do moço curado dos cálculos e deu novamente a este 
senhor as pílulas de papel com os mesmos dizeres (Depois do parto, ó Virgem, 
permanecestes inviolável, ó mãe de Deus, intercedei por nós). Depois de ter ingerido as 
pílulas, a mulher deu à luz sem dificuldades ou quaisquer problemas. 
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Esta foi a origem6 das pílulas.7 

Em seguida, o mesmo website apresenta uma informação fundamental 

para o processo que estamos tentando demonstrar, ou seja, a construção da 

fama de santidade de Antônio Galvão de França associada à instituição Mosteiro 

da Luz, e todo o fundamento desta ligação: 

Devido à procura ser grande por esse papelzinho com a antífona8 de Nossa Senhora, 
Frei Galvão se viu muito ocupado, sem tempo para atender o povo. Foi então que ele 
confiou o seu trabalho às irmãs, sendo que seria passado de irmã para irmã, como uma 
tradição familiar; como Frei Galvão confiou às irmãs esse trabalho, o mesmo deverá 
continuar somente sendo feito por elas. Tudo tem que ser feito no espírito de oração e 
dentro do mosteiro para não perder a essência, a espiritualidade das pílulas.9 

Desde então, as pílulas têm sido muito procuradas por devotos de Frei Galvão. O 
Mosteiro da Luz, através das Irmãs Concepcionistas da Ordem da Imaculada Conceição, 
conforme as orientações de Frei Galvão, confeccionam as pílulas e distribuem 
gratuitamente para as pessoas que têm confiança na intercessão de Frei Galvão. 

Observando essa dinâmica de difusão, constrói-se uma historicidade 

também para as pílulas, consolidando uma tradição que ganha força e vira objeto 

de apreciação após a beatificação de Frei Galvão, em 1998, e transforma-se em 

mais um elemento para o fortalecimento da fama de santidade do franciscano. 

Nesse sentido, ocorre também a produção de uma bibliografia voltada à 

descrição do processo histórico vinculado diretamente com esse objeto material, 

fundamental para a conservação da memória de Frei Galvão como santo. 

Um importante exemplo dessa produção está na obra de Carolina 

Chagas, intitulada Frei Galvão: a vida, os milagres e as pílulas milagrosas do 

primeiro santo brasileiro, que relata da seguinte maneira a origem dessas pílulas: 

Depois de criar as pílulas para acudir um homem que sofria de cólicas renais e também 
usá-las para ajudar uma mulher que passava por difícil trabalho de parto num lugar onde 
não podia ir, Frei Galvão não parou mais de produzir os pequenos pedaços de papel 
com os dizeres milagrosos que lhe foram assegurados por Nossa Senhora Imaculada 
Conceição. Escritos em latim, os dizeres podem ser traduzidos para o português como: 
“Depois do parto, Virgem, permaneceste intacta! Mãe de Deus, intercedei por nós”. Antes 
de morrer, o frade ensinou as irmãs do Mosteiro da Luz a confeccionar as pílulas para 

                                            
6 Entre os estudiosos de Frei Galvão, existe um consenso sobre a provável data de início da 

produção das pílulas, 1807, muito embora não exista uma comprovação exata disso (cf. o 
trabalho de ROCHA, Marcelo da. Fé ou placebo? Os efeitos milagrosos das pílulas de Frei 
Galvão. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião) – Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, 2009. p. 33. 

7 Relato extraído de: <http://www.mosteirodaluz.org.br/pilulas-de-frei-galvao-2>. Acesso em: 
27 mar. 2018. 

8 Versículo que antecede o Salmo: Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/antifona>. 
Acesso em: 27 mar. 2018. 

9 A grafia do texto segue exatamente a disposição encontrada no Website fonte. 
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que continuassem ajudando os necessitados. Desde então, a fama dos pedacinhos de 
papel ganhou o Brasil, a América Latina e Portugal. Hoje, além do Mosteiro, há outras 
dez instituições autorizadas a produzir as pílulas (CHAGAS, 2007, p. 47). 

O conteúdo apresentado deixa claro que essas pílulas têm um significado 

de continuidade do trabalho desenvolvido pelo franciscano e reflete a 

transmissão de uma tradição pertencente àquela irmandade; razão pela qual as 

religiosas têm o monopólio sobre a produção e a distribuição das pílulas à 

população que as procura em busca de auxílio. Nesse sentido, a justificativa 

desse monopólio se caracteriza pela preocupação em manter a essência 

espiritual existente nas pílulas. 

Acreditamos que, institucionalmente, as pílulas representam um ponto de 

continuidade do exercício espiritual e doutrinário praticado por Frei Galvão, 

garantido, assim, uma particularidade e uma exclusividade sobre um elemento 

do Mosteiro da Luz: a responsabilidade pela saúde espiritual de seus arredores, 

proporcionando uma herança simbólica que estará sempre atrelada aos muros 

espirituais e concretos do Mosteiro. 

Estas circunstâncias abrem a possibilidade para uma abordagem teórica 

com relação à provável função que estes pedaços de papel possuem com o 

fortalecimento da fama de santidade de Frei Galvão. Sobre o processo de 

formação de uma tradição, Eric Hobsbawm e Terence Ranger afirmam que 

a “tradição” neste sentido deve ser sofridamente diferenciada do costume”, vigente nas 
sociedades ditas “tradicionais”. O objetivo e característica das “tradições”, inclusive das 
inventadas, é a invariabilidade. O passado real ou forjado a que elas se referem impõe 
práticas fixas (normalmente formalizadas), tais como a repetição. O “costume”, nas 
sociedades tradicionais, tem a dupla função de motor e volante. Não impede as 
inovações e pode mudar até certo ponto, embora evidentemente seja tolhido pela 
exigência de que deve parecer compatível ou idêntico ao precedente. Sua função é dar 
a qualquer mudança desejada (ou resistência à inovação) a sanção do precedente, 
continuidade histórica e direitos naturais conforme o expresso na história (HOBSBAWM; 
RANGER, 2008, p. 10). 

Portanto, como uma tradição, a produção das pílulas carrega consigo uma 

carga de sentido específico, possuindo uma dupla finalidade: a primeira e mais 

importante diz respeito à herança deixada por Frei Galvão quanto ao aspecto 

espiritual e à prática disciplinar; e a segunda se caracteriza pela necessidade de 

continuidade dessa atividade, para que a imagem de Frei Galvão mantenha sua 

capacidade de renovação e, consequentemente, a atividade simbólica do 

convento, com sua representatividade como o primeiro santo brasileiro. 
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3.4 Existe uma memória de santidade no processo? 

Um paralelo com a fama de santidade se estabelece em uma possível 

análise de uma articulação entre a memória e a santidade, pois as duas 

dimensões colaboram com a elaboração da particularidade de cada santo para 

sua região e, por consequência, para o catolicismo de forma geral. 

Com o processo de Antônio Galvão de França não é diferente, sendo 

estruturado de maneira a demonstrar a evolução histórica que se desenrola em 

torno de sua figura, ou seja, acompanhando o amadurecimento institucional do 

convento da Luz e, a partir de então, fundamentando que a santidade do 

franciscano já era razoavelmente consolidada mesmo antes da instauração do 

procedimento canônico. Por essa razão, acreditamos que no interior do texto 

processual haja evidências de que uma memória de santidade estava sendo 

construída com o objetivo de fornecer os elementos suficientes para a aceitação 

de Frei Galvão como representante de um conjunto de valores que a Igreja 

Católica considera adequado para alguém que se pretende caracterizar como 

um modelo a ser seguido. 

À primeira vista, o conceito de fama de santidade e de memória de 

santidade parecem tratar da mesma questão; porém, o primeiro reflete o 

mecanismo em que o segundo se desenvolve, sendo produzido por meio da 

elaboração de uma estrutura para uma tradição que dá elementos ao gradativo 

florescimento do reconhecimento público de uma santidade. Nessa direção, o 

processo de canonização de Frei Galvão é articulado a partir de três pilares 

fundamentais. O primeiro diz respeito à apresentação das características 

essenciais presentes na biografia do franciscano que o coloquem em condições 

de ser identificado com um indivíduo especial e diferenciado em relação a seu 

círculo familiar e social. O segundo remete a sua trajetória como religioso e a 

seu papel na tutela da Irmandade da Luz, e, a partir dela, todo o desenvolvimento 

de seus princípios espirituais e sua abordagem sobre a importância da disciplina 

como exercício de fé. Ao mesmo tempo, como individualidade, Antônio Galvão 

de França é descrito de maneira a identificar os valores franciscanos e, por outro 

lado, elabora-se uma estrutura de ação em sua comunidade que se caracteriza, 

principalmente, pela necessidade cotidiana do círculo social em que participava. 

Por fim, o terceiro pilar é produto dos outros dois, pois, a partir do 
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reconhecimento dado ao trabalho desenvolvido pelo religioso, busca-se 

descrever como, após sua morte, ocorre a mobilização dos grupos sociais mais 

próximos e mais interessados em manter essa lembrança ativa, com objetivo de 

fortalecer o vínculo entre sua identidade religiosa e a figura de seu modelo. 

Para clarificar esses três elementos, retomo as palavras escritas na 

introdução do voto do relator, em que este identifica com exatidão os elementos 

que fazem de Frei Galvão um exemplo da importância que um processo histórico 

consolidado possui. Em relação à sua canonização: 

Le surriferite scarne notizie cronologiche sono state sviluppate e documentate nel 
Volume II della Posizione, che presenta in 17 Capitoli una “Biografia Documentata”. Per 
la composizione furono compulsati: 6 archivi diocesani e parrocchiali, 9 archivi di Ordini 
Religiosi e Monasteri e 6 archivi civili. Inoltre fu fatto uso di pubblicazione i biografiche, 
delle quali 9 sono state esplicitamente menzionate e videro la luce tra 1922 e 1987 (IVI, 
pp. 255-259). In terzo luogo furono utilizzati gli atti processuali e infine le molteplici notizie 
bibliografiche. La “Biografia Documentata” è stata ben curata ed è cli piacevole lettura, i 
capitoli sono brevi e dopo una semplice indicazione degli argomenti espongono la 
materia e chiudono con “rilievi conclusivi”. Ad ogni capitolo sono stati aggiunti come prova 
i documenti reperiti negli archivi. Il I capitolo espone brevissimamente il contesto storico-
geografico e socio-religioso del Servo di Dio (pp. 21-39). La nascita, l’ambiente familiare 
e la prima formazione di Fr. Antonio sono stati descritti nel II Capitolo. Notiamo che il 
certificato battesimale non è stato trovato. Inoltre manca qualsiasi informazione concreta 
sulla formazione ricevuta nel collegio-seminario diretto dai Gesuiti dove il Servo di Dio 
visse dal 1752 al 1756. Così pure difettano notizie circa gli anni 1756-1760, dopo l’uscita 
dal seminario di Belém e prima dell’entrata tra i Francescani. I documenti allegati 
riguardano piuttosto i diversi parenti del Servo di Dio. In III Capitolo narra l’arrivo dei 
Francescani nel Brasile e la storia dei Frati Francescani Scalzi in S. Paolo. Il 15 aprile 
1760, all’età di 21 anni, il Servo di Dio ricevette l’abito dei Francescani Scalzi e scelse il 
nome di Fra Antonio di sant’Anna Galvao. Terminato il noviziato, a norma del diritto allora” 
igme emise la professione solenne il 16 aprile 1961 e l’anno successivo ordinato 
sacerdote. Dopo l’ordinazione iniziò il corso di filosofia di teologia. L’Estensore della 
Bibliografia annota: “Di questi anni di formazione non esistono documenti” (III, p. 76). La 
consacrazione del giovane frate a Maria come “filho e perpétuo escrava” il 9 novembro 
1766, non era un fatto insólito, come risulta dal Rituale Romano Serafico del 1758 (IVI, 
p. 77). Il Capitolo IV espone i vari uffici del Servo di Dio: predicatore, confessore, portinaio 
del convento di S. Paolo, confessore del “Recolhimento de Santa Teresa”. Delegato 
Visitatore del convento cli Sao Luiz de Tolosa nella città di ltu, Commissario del T. O. F. 
di S. Paolo. Per poter esprimere un giudizio circa la nomina del Servo di Dio sarebbe 
stato utile sapere quanti sacerdoti francescani ci furono in quel tempo a S. Paolo, perché 
una nomina dipende spesso anche dal personale disponibile. I “Rilievi conclusivi” (p. 94) 
sembrano andare oltre le premesse documentate, quando si afferma: “La personalità di 
Fra Galváo (per gli avvenimenti narrati) è ricca di profonda religiosità, di chiara 
intelligenza e di straordinaria virtù. Il suo zelo apostolico e l’amore per i poveri lo spinsero 
a dedicare tutto stesso, ossequioso dei suoi Superiori religiosi, presso i quali godeva 
grande stima” (IVI, p. 94) (Ato de beatificação e canonização de Antônio Galvão de 
França. Voto do Relator, 1993, p. 6-7). 

A intenção da retomada do referido fragmento visa demonstrar o 

mecanismo que o relator do processo consegue visualizar nas etapas de 

crescimento da relevância de Antônio Galvão de França e de sua historicidade; 

fatores estes que, em nosso entendimento, só são possíveis pela clareza 
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presente na escrita processual, deixando evidente que Frei Galvão, durante toda 

sua biografia, atuou de forma importante para a consolidação de uma memória 

específica, associada à cidade de São Paulo e a outras cidades do estado. 

Essa memória se consolida através das diferentes contextualizações 

utilizadas na elaboração da estrutura de convencimento e também da localização 

de quais elementos são essenciais para identificação dessa memória. Sobre 

esse processo de construção da memória, Le Goff afirma que 

a função da memória situa-se da seguinte forma num computador que compreende: a) 
meios de entrada para os dados e para o programa; b) elementos dados de memória, 
constituídos por dispositivos magnéticos que conservam as informações introduzidas na 
máquina e os resultados parciais obtidos no decurso do trabalho; c) meios de cálculo 
muito rápido; d) meios de controle; e) meios de saída para os resultados (LE GOFF, 
2002, p. 464). 

Como é possível notar, o processo de construção de uma memória 

depende de fatores que atuam ao mesmo tempo para acrescentar elementos 

novos, sem perder aquilo que já está enraizado. Por isso, em nosso 

entendimento, o processo de canonização pode ser considerado como 

importante ferramenta para a consolidação de uma memória e, além disso, atuar 

como um depósito das memórias construídas a partir daquele que se pretende 

como o santo. 

Para além desses fatores, também é fundamental observar a influência 

que o modo de transmissão dessa memória participa do procedimento de 

seleção dos elementos que devem ser destacados e/ou esquecidos. Nessa 

direção, as camadas da memória são descritas por Maurice Halbwachs da 

seguinte maneira: 

Para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não basta que eles nos tragam 
seus depoimentos; é necessário ainda que ela não tenha cessado de concordar com 
suas memórias e que haja bastante pontos de contato entre uma e as outras para que a 
lembrança que nos recordam possa ser reconstruída sobre um fundamento comum. Não 
é suficiente reconstituir peça por peça a imagem de um acontecimento do passado para 
se obter uma lembrança. É necessário que esta reconstrução se opere a partir de dados 
ou de noções comuns que se encontram tanto no nosso espírito como no dos outros, 
porque elas passam incessantemente desses para aquele e reciprocamente, o que só é 
possível se fizeram e continuam a fazer parte de uma mesma sociedade. Somente assim 
podemos compreender que uma lembrança possa ser ao mesmo tempo reconhecida e 
reconstruída (HALBWACHS, 1990, p. 28). 

O fundamento do termo “depósito de memória” caracteriza, nesse âmbito, 

os elementos que permitem interpretar todas as etapas que constituem uma 

canonização, como um processo de mapeamento e confirmação das lembranças 
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e dos valores esperados e defendidos por aqueles que desejam levar um 

membro de sua comunidade à condição de santo. 

Ainda sobre essa perspectiva, acreditamos que o processo de 

canonização possa ser visto como uma importante ferramenta para 

compreender as posturas adotadas pela Igreja Católica, quais modelos de 

santidade são predominantes em cada contexto e, consequentemente, qual o 

tipo de memória produzido e qual seu efeito para os cristãos que recebem e 

reproduzem essas narrativas, ligadas, cada uma, a certa particularidade 

sociorreligiosa. 

Antônio Galvão de França, a nosso ver, é produto de uma memória de 

santidade elaborada a partir de uma rede de interesses e ações que colaboraram 

para a consolidação de sua particular santidade, porém sem deixar de fornecer 

o seu elemento universal. Esse movimento fica evidenciado principalmente por 

uma característica que aparece na obra (biografia) documentada, publicada em 

1996, após a introdução de sua causa no Vaticano. Tal fato deixa claro que, 

nesse período, a Igreja Católica, embora ainda não reconhecesse de maneira 

oficial a santidade de Antônio Galvão de França, pretendia que sua biografia 

fosse difundida, principalmente, em sua região de nascimento. 

Esse lento processo de institucionalização da devoção de Frei Galvão 

pode ser um indício importante de uma preocupação da Igreja Católica em 

visualizar naquele contexto a real relevância do futuro santo para seus devotos. 

Ao mesmo tempo, confirma a tradição ligada a Antônio Galvão de França como 

verdadeira e aceita pela instituição romana. 

Essa iniciativa possibilita a delimitação de uma área simbólica que, em 

última análise, diferencia a tipologia da santidade, enquadrando-a em diferentes 

círculos culturais e permitindo que cada tipo de santo represente raízes culturais 

distintas, dando ao catolicismo uma elasticidade diferente em cada região que 

influencia. 

No caso de Antônio Galvão de França, o campo simbólico que sua 

santidade atinge e acompanha é a evolução institucional de dois agentes que 

atuam diretamente na produção dessa memória. Um deles vem sendo discutido 

de forma evidente durante este capítulo, o Mosteiro da Luz, e o segundo pode 

ser visto quando a causa se encontra em um estágio mais avançado, atuando 
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como conexão entre a Igreja Católica brasileira, a sede Apostólica Romana e o 

episcopado de São Paulo. 

Essa atuação tem por objetivo construir uma rede de contatos que seja 

capaz de consolidar os elementos que são gradativamente elaborados durante 

a construção da escrita processual e, dessa forma, tenha eficácia para 

demonstrar que a memória que se construiu em torno de Antônio Galvão de 

França permanece viva e atuante para os interesses de evangelização das 

autoridades vinculadas ao Vaticano. 

Como consequência deste fato, temos o desenvolvimento de narrativas 

que, com o passar do tempo, adquirem um destaque e cumprem uma função 

específica: a de aumentar o interesse das autoridades religiosas responsáveis 

pelo processo de santificação do franciscano e, concomitantemente, durante 

essa construção narrativa, criar raízes culturalmente sólidas por meio da 

devoção a seu santo. 

Raízes que, dentro de um processo de canonização, são fundamentais 

para a visualização de uma evolução histórica que levou a pleitear-se a 

possibilidade de Frei Galvão ser o primeiro santo brasileiro. Este elemento 

aparece na escrita processual, como já vimos na cronologia, estruturado para 

verificar sua fama de santidade, caracterizando a memória de Antônio Galvão de 

França como um exemplo para o seu tempo e, principalmente, para aqueles que 

terão contato com a sua representação no futuro. Sobre o papel da memória na 

formação de uma cultura, temos: 

Essa interpelação suscitou uma profunda preocupação, já que, durante muito tempo, a 
história havia esquivado sua pertinência à classe dos relatos e havia apagado as figuras 
próprias de sua escritura, reivindicando seu cientificismo. Assim, quer se trate de uma 
recopilação de exemplos à moda antiga, quer se ofereça como conhecimento de si 
mesma na tradição historicista e romântica alemã, quer se proclame “científica”, a 
história não podia senão recusar pensar-se como um relato e como uma escritura. A 
narração não podia ter uma condição própria, pois, conforme os casos, estava submetida 
às disposições e às figuras da arte retórica, ou seja, era considerada como o lugar onde 
se revelava o sentido dos próprios fatos ou era percebida como um obstáculo importante 
para o conhecimento verdadeiro (HARTOG, 1994). Só o questionamento dessa 
epistemologia da coincidência e a tomada de consciência sobre a brecha existente entre 
o passado e sua representação, entre o que foi e o que não é mais e as construções 
narrativas que se propõem ocupar o lugar desse passado, permitiram o desenvolvimento 
de uma reflexão sobre a história, entendida como uma escritura sempre construída a 
partir de figuras retóricas e de estruturas narrativas que também são as da ficção 
(CHARTIER, 2009, p. 12). 
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A construção de uma memória depende de alguns fatores que se 

elaboram a partir de relações de interesses e de afinidades simbólicas que têm 

como consequência a gradativa padronização dos elementos que são 

considerados pelo grupo produtor como a matriz de identificação entre os 

membros e a sociedade exterior a ele. Todavia, em um processo de 

canonização, como no caso de Antônio Galvão de França, esse consenso é 

produto de duas forças que agem ao mesmo tempo e produzem argumentação 

para a causa. Por essa razão, acreditamos que os fatores que consolidam a 

escrita de um processo canônico de santificação são provenientes de um 

movimento simultâneo entre a memória construída anteriormente à investigação 

de santidade e uma outra, demonstrada a partir do processo, formando, assim, 

uma terceira força aceita pelo Vaticano, a qual proporciona o sucesso da 

canonização. 

Em linhas gerais, o movimento que se desenvolve em torno da memória 

produzida pelas instituições religiosas e a população fiel tem como consequência 

a tentativa de estruturação de relações vinculadas, muitas vezes, a questões 

políticas associadas às localidades de origem dos candidatos a santo. 

Nessa direção, ao observar o Franciscano que está sendo analisado 

neste estudo, podemos notar que as associações ligadas a essa devoção 

adquirem características muito particulares, como o fato de a mobilização em 

torno de Frei Galvão depender quase exclusivamente do material recolhido na 

cidade de São Paulo, local de seu trabalho e de sua morte, e não em 

Guaratinguetá, lugar onde nasceu e cresceu. 

O tipo de memória construída por este tipo de documento possibilita uma 

análise dirigida a observar as consequências sociais e religiosas provenientes 

do lento e gradual deslocamento valorativo que a memória de Antônio Galvão de 

França sofre no decorrer do desenvolvimento narrativo do documento. 

Concomitantemente, promove um movimento simbólico afetivo, tornando o 

Mosteiro da Luz local de reativação e permanência da sua representatividade e 

de suas protegidas da irmandade concepcionista, bem como, posteriormente, o 

reconhecimento da Igreja de São Paulo e, por consequência, do catolicismo 

brasileiro. 

Outra dimensão que precisa ser lembrada se refere ao fato de que o 

processo que estamos analisando fornece igual destaque para os elementos 
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franciscanos da vida do religioso, que, simultaneamente, são consolidados por 

meio de suas atitudes e de seu comportamento, a ponto de transformá-lo em um 

exemplo para a ordem religiosa de sua região. Esta afirmação pode ser 

facilmente comprovada na escrita processual, por meio da expressão de 

distinção utilizada no início da introdução dessa fonte histórica: “Ato de 

beatificação e canonização de Antônio Galvão de França em século. Frei Antônio 

de Sant’anna Galvão, irmão da Ordem dos Frades menores da província Nossa 

Senhora da Imaculada Conceição de São Paulo”.10 

Essa valorização se intensifica à medida que a argumentação 

desenvolvida durante o processo aponta traços que fazem de Frei Galvão um 

continuador dos valores franciscanos, como pode ser visualizado no capítulo 2, 

quando da descrição da virtude da caridade ao próximo. 

Teoricamente, pode-se perceber o realce dado às características 

franciscanas de Frei Galvão como produto da intencionalidade de seus 

postuladores, que, não por acaso, fazem parte da mesma ordem religiosa dele 

e, portanto, tinham interesses institucionais em promover o carisma11 

franciscano. 

Do ponto de vista processual, o carisma franciscano é apontado com 

clareza não só na relação de Frei Galvão com sua comunidade, como também 

em sua atividade intelectual e espiritual, traduzida e materializada pela 

orientação oferecida nos estatutos do Mosteiro da Luz; um conjunto documental 

essencial para a cronologia da santidade deste religioso. 

Retomando brevemente alguns pontos tratados neste tópico, e 

preparando o leitor para as conclusões do capítulo, podemos caracterizar, do 

ponto de vista histórico, a memória produzida pelo processo de canonização de 

Antônio Galvão de França a partir de três elementos-chave enumerados a seguir: 

1. O encadeamento de ideias presentes na escrita do processo procura 

demonstrar que a memória de santidade de Frei Galvão é produto de um 

                                            
10 Tradução livre retirada da folha de rosto do processo. 
11 Termo com duplo significado: o primeiro se liga aos dons do Espírito Santo e o segundo e o 

mais adequado nesse caso, refere-se à maneira de viver e aplicar uma espiritualidade; 
portanto, a Franciscana (cf. FERGUSON, Sinclair B.; WRIGHT, David F.; PACKER, J. I. Novo 
dicionário de teologia. São Paulo: Hagnos, 2009. p. 313). 
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longo período de construção; portanto, trata-se de um processo de longa 

duração. 

2. Como consequência desse processo de longa duração, a linha 

argumentativa adotada durante a escrita do documento tem por objetivo 

mapear e distinguir as diferentes regiões em que a trajetória de Frei 

Galvão serve de modelo para os católicos que solicitam sua intercessão. 

3. Dessa forma, o processo jurídico estrutura a última etapa da construção 

de uma memória de santidade por meio da descrição da continuidade da 

popularidade de Frei Galvão e da manutenção do seu número de devotos. 

Do ponto de vista prático, a visualização deste movimento tem 

importância crucial no sentido de esclarecer que a mobilização em torno 

de Antônio Galvão de França continuará fortalecida por tempo 

indeterminado, caracterizando, assim, essa devoção como uma 

religiosidade continua, sem risco de desaparecer. 

Portanto, a elaboração do processo de canonização como documento 

histórico presume a caracterização de um contexto por meio da demonstração 

da existência de uma memória de santidade, sem a qual não seria possível 

construir uma linha argumentativa fundamentada e capaz de descrever o 

percurso de institucionalização da tradição religiosa vinculada a Antônio Galvão 

de França e seus pares, tanto do Mosteiro da Luz quanto da Ordem Franciscana. 

Conclusões 

O objetivo principal do presente capítulo foi estabelecer a função ocupada 

pelo conceito de fama de santidade na elaboração do processo de canonização 

de Antônio Galvão de França e, a partir dele, desenvolver uma interpretação com 

um olhar historiográfico para esse documento. Para isso, foi necessária, 

primeiramente, uma definição mais geral da palavra “fama”, para em um segundo 

momento estabelecer sua conexão e abordagem com o conceito de santidade. 

Na busca por uma definição, foi possível notar que a fama de santidade 

representa um elemento fundamental na construção das devoções católicas, 

pelo fato de significar, do ponto de vista prático, o prestígio público que serve 

para a Igreja Católica como fator de estabelecimento dos limites e do alcance de 

sua influência nas sociedades. Esse reconhecimento, inicialmente, provém dos 



189 

grupos mais próximos dos candidatos à santidade, sendo os responsáveis pela 

primeira movimentação com a intenção de promover um membro de destaque à 

condição de santo. 

Teoricamente, utilizaram-se as ideias de Nunes Junior, em sua obra 

Relíquias: o destino do corpo na tradição cristã, que introduziram importantes 

informações sobre o papel das relíquias na veneração dos santos, e como elas 

funcionam como instrumento na construção das relações político-eclesiásticas 

na história da Igreja Católica. Nessa mesma obra, é discutido também um 

aspecto ligado à psicologia envolvida na formação de laços afetivos 

imprescindíveis à manutenção da coesão dos grupos sociais, principalmente os 

religiosos. 

Essa afeição geralmente tem origem na trajetória biográfica e nos valores 

que essa vida virtuosa reproduz; característica que permite a adoção, por parte 

da Igreja Católica, da diferenciação entre a fama de santidade na vida, durante 

a morte e após a morte. Este procedimento tem forte influência nas diferentes 

etapas da religiosidade da população crente. 

Do ponto de vista teológico, essa separação tem o objetivo de verificar se 

a fama de santidade que um candidato possui pode ser visualizada durante sua 

vida, na hora de sua morte e, em um terceiro momento, mesmo após seu 

falecimento. 

O processo gradativo de construção de uma imagem pública faz da fama 

de santidade um importante mecanismo para oferecer a concretude necessária 

à santidade como elemento de ligação entre os fiéis e Deus, estabelecendo com 

Ele, através dos santos, uma relação mais próxima e cotidiana, ao manter o 

exemplo de Cristo sempre ativo em suas memórias. 

Durante sua trajetória biográfica, Antônio Galvão de França teve sua 

imagem diretamente vinculada à Irmandade do Mosteiro da Luz, instituição que 

desde a origem contou com sua colaboração pessoal e foi de fundamental 

importância no processo de construção de sua imagem como guia espiritual 

idealizador das atividades deste mosteiro paulistano. Por outro lado, como 

franciscano, Frei Galvão é descrito em seu processo de canonização como um 

indivíduo atuante, principalmente, no que diz respeito ao auxílio aos menos 

favorecidos. 
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Esses elementos fornecem uma margem interpretativa para tentar 

compreender quais características e a razão pela qual tanto o Mosteiro da Luz 

como a Ordem Franciscana estruturam uma linha cronológica a fim de 

demonstrar os traços da santidade de Frei Galvão e, a partir dela, construir uma 

memória adequada para este fim: sua canonização. Tal modelo pode significar 

a tentativa dos dois grupos de se fortalecerem em conjunto com a 

representatividade do religioso. 

Para compreender esse processo, utilizamos três autores-chave. O 

primeiro, Maurice Halbwachs, em A memória coletiva, chama a atenção para a 

necessidade de os grupos sociais estabelecerem parâmetros a determinadas 

lembranças e valores para conservar suas identidades e sua característica como 

grupo unificado. Uma das maneiras encontradas pelo autor para demonstrar 

essa dinâmica é exaltando o testemunho como meio de formação dessas 

lembranças; elemento comum para o tipo de documentação jurídica que estamos 

analisando, uma vez que os depoimentos são elementos-chave à comprovação 

da fama de santidade. 

As outras duas âncoras teóricas utilizadas neste capítulo são, 

respectivamente, Paul Ricoeur, em A memória, a história e o esquecimento, e 

Roger Chartier, em A história ou a leitura do tempo, ambos da escola francesa, 

voltados a debater questões associadas à elaboração do discurso e suas 

implicações na formação de traços culturais e sociais, que produzem efeitos 

sobre a produção de memórias específicas e possibilitam uma leitura, a partir da 

intencionalidade, para análise de fontes históricas escritas. 

A grande diferença entre os dois autores se traduz no fato de o primeiro 

estabelecer sua interpretação a partir de um fundamento vinculado à 

intencionalidade presente na produção de fontes escritas, que, por 

consequência, segundo o autor, acarreta uma manipulação entre aquilo que 

deve ser esquecido e aquilo que deve conservado no processo de construção 

da dinâmica de elaboração de um discurso de dominação. 

Roger Chartier, por sua vez, desenvolve uma abordagem vinculada à 

construção de uma cultura escrita como objeto histórico. Esta interpretação 

favorece a leitura da causa de canonização de Antônio Galvão de França como 

um conjunto de discursos provenientes do desenvolvimento de uma estrutura 
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cultural, o que permite a essa canonização ter elementos suficientes para a 

comprovação de Frei Galvão como um indivíduo digno de santidade. 

Nessa mesma linha, os dois autores franceses colaboraram para o início 

do delineamento e da consolidação de uma linha teórica, construída com o 

objetivo de visualizar este documento canônico como uma documentação 

propriamente histórica, podendo ser utilizada para a observação do contexto de 

elaboração político-institucional de uma devoção. 

Um elemento crucial na elaboração dessa cultura material, presente na 

canonização analisada, é representado pelas pílulas de Frei Galvão, que, 

embora não sejam mencionadas diretamente na escrita processual, se tornam 

um elemento-chave para a formulação de uma tradição associada à produção 

delas e, por consequência, para o fortalecimento do Mosteiro da Luz como 

instituição continuadora do legado material de Frei Galvão. 

Além dos três autores citados anteriormente, foi de fundamental 

importância a contribuição de Jacques Le Goff e sua abordagem sobre o 

processo de construção da memória como dimensão para o entendimento de 

uma realidade histórica. Nessa perspectiva, o autor faz uma análise sobre a fama 

de santidade como um aspecto formador e produtor de uma memória específica, 

que tem a função de confirmar determinada tradição como verdadeira, dando 

maior dimensão histórica para suas narrativas. 

Neste mesmo arcabouço teórico, Eric Hobsbawm forneceu uma 

perspectiva de observação da tradição por meio da interpretação do elemento 

social e cotidiano, no sentido de que uma tradição, para se fortalecer, necessita 

de um suporte que a transforme em hábito; característica que de certa forma 

pode ser vista em Frei Galvão, uma vez que os valores representados por ele 

são constituídos por práticas que envolvem as religiosas do Mosteiro da Luz e 

sua disciplina interna. 

As consequências dessas práticas favorecem dois tipos de 

comportamento por parte dessas religiosas: o primeiro representa a tentativa de 

manutenção da essência da tradição através da conservação da cultura material 

construída em nome de Frei Galvão; e o segundo acontece quando esse grupo 

procura modernizar seu contato com o mundo exterior com o objetivo de adequar 

sua linguagem para se inserir em uma nova realidade. Portanto, a proposta 

adotada por essa irmandade pode representar a necessidade de ela enraizar-se 
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naquilo que já estava consolidado, mas, ao mesmo tempo, garantir a 

modernização da tradição para sua manutenção. 

Simultaneamente, sua relação com a população local se conserva como 

hábito a partir da distribuição das pílulas, que servem de vínculo concreto entre 

os fiéis e o santo. Observando essa dinâmica, a contribuição de Michel de 

Certeau consolidou a interpretação de que um processo de canonização pode 

servir de documento histórico. Esta afirmação se baseia na ideia de que, em seu 

interior, esse tipo de documentação contém uma estrutura moldada a facilitar um 

convencimento; argumentação essa que pode ser entendida como a 

consolidação de um determinado grupo social e de suas ideias vigentes. Sobre 

a ciência histórica e a documentação escrita, Michel de Certeau observa que, 

se recapitularmos esses dados, a situação da historiografia faz surgir a interrogação 
sobre o real em duas posições bem diferentes do procedimento científico: o real 
enquanto é o conhecido (aquilo que o historiador estuda, compreende ou “ressuscita” de 
uma sociedade passada) e o real enquanto implicado pela operação científica (a 
sociedade presente, a qual se refere a problemática do historiador, seus procedimentos, 
seus modos de compreensão e, finalmente, sua prática do sentido). De um lado o real é 
o resultado da análise e, de outro, é o seu postulado. Estas duas formas da realidade 
não podem ser nem eliminadas nem reduzidas uma à outra. A ciência histórica existe, 
precisamente, na sua relação. Ela tem como objetivo próprio desenvolvê-la em um 
discurso. Certamente, segundo os períodos ou os grupos, ela se mobiliza, de 
preferência, em um de seus dois polos (CERTEAU, 1982, p. 44). 

Nesse sentido, um processo de canonização pode ser analisado como 

uma dimensão histórica específica, voltada a construir a historicidade das 

devoções, favorecendo o gradativo aperfeiçoamento dos processos 

argumentativos presentes nesse tipo de fonte. Por essa razão acreditamos que 

a documentação presente no conjunto desta peça canônica tenha uma dupla 

função: a mais evidente tem por objetivo funcionar como prova concreta e 

cotidiana da importância e da relevância de determinado cristão para sua 

comunidade; a outra se refere às camadas escondidas no próprio texto, que 

podem refletir tanto o interesse e a necessidade de aumento de 

representatividade que os grupos sociais mencionados, na escrita processual, 

deixam transparecer em sua fala e registro quanto a intenção de elevar sua 

importância no contexto de construção de uma fama de santidade e, por 

consequência, da santidade produto desse prestígio. 

Para finalizar, o próximo capítulo tem por objetivo delinear o alcance e os 

limites do conceito teórico que dá nome à presente tese: a construção processual 
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da santidade, e como esse termo pode ser visualizado e aplicado no âmbito da 

Ciência da Religião, e ainda como atua de modo a contribuir para o 

aprofundamento da compreensão da dinâmica do nascimento e da aceitação 

das devoções por meio das canonizações. 
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CAPÍTULO IV 
A CONSTRUÇÃO PROCESSUAL DA SANTIDADE: 

UMA NOVA ABORDAGEM 

Introdução 

O estudo de devoções populares abrange muito mais do que 

simplesmente o culto das imagens de modelos específicos para o catolicismo. 

Envolve aspectos culturais, sociais e, principalmente, políticos, que são 

considerados na dinâmica, elaboração e construção de um novo santo. Esta 

reflexão nasceu de indagações dirigidas a analisar e compreender as etapas de 

desenvolvimento da devoção do primeiro santo brasileiro: Frei Antônio de 

Sant’Anna Galvão. Devoção esta que possui em seu processo de 

estabelecimento uma dinâmica específica, que acompanha a história do Brasil 

como Estado e sua relação com a Igreja Católica. 

O título A construção processual da santidade representa um pensamento 

de mão dupla: o processo simbólico da santidade efetuado pelo desenvolvimento 

de uma tradição e o desenvolvimento do processo jurídico dentro da normativa 

da Igreja Católica Romana, governada pelo Bispo de Roma. Esse processo de 

construção simultânea deve ser observado a partir de uma perspectiva que 

considere, ao mesmo tempo, um processo de canonização como um produto de 

desenvolvimento histórico e sua consequência, fazendo com que a santidade 

como conceito tenha florescido obedecendo às particularidades de cada 

contexto. Tal fato possibilitou à Igreja Católica formar diferentes visões e 

abordagens, deixando claro que o modelo adotado depende, em última análise, 

da intenção da alta cúpula romana. 

Essa intencionalidade pode representar que a autoridade do Papa é 

crucial para a escolha de determinado santo e que, consequentemente, a 

postura de sua autoridade como o governante máximo da Igreja reflete o papel 

que cada localidade representa no cenário católico do ponto de vista político e 

religioso. Nessa direção, o papel desempenhado pela santidade abarca 

elementos mais profundos do que a veneração popular por determinado 

indivíduo, servindo de importante instrumento para a construção da escrita 
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historiográfica particular, a qual permite a compreensão da formação de uma 

religiosidade específica. 

Ao considerar o processo de canonização como um tipo de escrita 

historiográfica, levamos em conta a estrutura presente no documento em suas 

diferentes etapas; característica que permite uma abordagem ampliada para os 

historiadores que pretendem observar os elementos imersos neste tipo de 

registro, que vão muito além de sua função jurídico-canônica, podendo ser 

interpretados como um componente importante na composição de um novo 

campo para o saber historiográfico, qual seja, oferecer à Ciência da Religião 

mais um recurso para sua pluralidade de discussões. 

Nesse sentido, este capítulo pretende abordar como é elaborado o 

procedimento de convencimento e quais elementos possibilitam a consideração 

de um processo de canonização como ferramenta de estudo para a Ciência da 

Religião, bem como o mecanismo para a compreensão do conceito de santidade. 

4.1 O processo de canonização como ferramenta historiográfica na 
compreensão de uma santidade 

Como temos discutido no decorrer deste estudo, um processo de 

canonização é formado por partes que, em seu conjunto, constituem uma 

importante ferramenta para a Igreja Católica se adequar às diferentes realidades 

culturais, por meio da devoção aos santos. Esse amadurecimento institucional é 

proveniente de um longo percurso histórico que envolve tanto elementos 

doutrinários quanto políticos. Dessa forma, a santidade se converte em um 

campo frutífero para discussões associadas a diferentes áreas do conhecimento, 

não ficando restrita ao campo religioso. 

A possibilidade de diferentes perspectivas dá a esse tipo de 

documentação uma tipologia diferente das usualmente utilizadas pela 

historiografia; tipologia esta que pode ser considerada de um ponto de vista 

misto, sendo composta de diversos tipos de registro capazes de constituir um 

conjunto variado de fontes históricas, fornecendo ao historiador uma gama de 

opções que muitas vezes outros tipos de fontes da Igreja, de origem eclesiástica, 

não oferecem. 
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Como foi caracterizado, o tipo de registro presente em um processo de 

canonização segue uma classificação que é imediatamente perceptível, 

dependendo de critérios específicos de seleção, para que a historicidade de um 

candidato à santificação fique evidente, consolidada e, por fim, seja aceita de 

acordo com os parâmetros exigidos pelo Vaticano. Ainda sob esse aspecto, a 

causa de Antônio Galvão de França, em nosso entendimento, é composta de 

pelo menos quatro tipos de registros diferentes, mas que em seu conjunto 

constituem esse processo como uma grande fonte para análise histórica. Vamos 

a eles: 

1. Testemunho: o primeiro método de recolhimento de informações 

específicas sobre determinado contexto ou sociedade onde está inserido 

um santo em potencial, observando as características formadoras e os 

comportamentos ligados a uma religiosidade específica. No caso de Frei 

Galvão, na primeira fase de seu processo, o Mosteiro da Luz é a primeira 

fonte; por isso, o testemunho ocupa a função de peça comprobatória para 

demonstração de sua santidade. 

2. Relação da produção intelectual: tipos de registro voltados a identificar e 

organizar os pensamentos produzidos pelo candidato a santo, 

possibilitando a verificação das ideias correntes em seu contexto temporal 

e social. Em nossa documentação-base, essa segunda categoria 

historiográfica aparece explicitamente no estatuto do Mosteiro da Luz, 

com orientações explícitas do religioso para as internas, com relação a 

diretrizes de comportamento no interior da instituição. Ainda nesse tipo de 

registro, é possível visualizar a relação que o franciscano desenvolve com 

sua própria espiritualidade, deixando aparente sua raiz associada à 

ordem religiosa que pertence. 

3. Produção de bibliografia específica (contexto biográfico): esta tipologia 

documental é caracterizada pela descrição ostensiva de todas as 

reflexões produzidas durante um dado período de tempo, para 

demonstrar o que os “sábios” de uma época pensam sobre o indivíduo 

que está sendo investigado e enquadrado em um modelo de santidade. 

Nesse contexto, Frei Galvão é objeto de discussão e valorização desde 

1922, ano da publicação de sua primeira biografia, que não por acaso é 
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utilizada várias vezes como elemento confirmador dos argumentos 

apresentados durante a escrita do documento, aparecendo de forma 

direta como uma das bases na produção do texto. 

Do ponto de vista prático, é importante estar em contato com 10 biografias 

essenciais do franciscano que podem ser listadas da seguinte forma: 

1 – A bibliografia escrita e impressa ganhou impacto em 1922, na comemoração do 
primeiro centenário da sua morte, sobretudo a partir do Recolhimento ou Mosteiro 
da Luz – São Paulo – onde ele exerceu a sua acção pastoral e passou quase toda 
a sua vida. Num álbum de 86 pp., com 14 trabalhos históricos, o terceiro franciscano 
Manuel E. Altenfelder assina o estudo mais sólido de todos sobre Frei António de 
Sant’Ana Galvão. 

2 – Seis anos após, publicou o Convento da Luz: a Vida de Frei António de 
Sant’Ana.1 Galvão, Religioso Franciscano natural de Guaratinguetá (1739-1822), S. 
Paulo, 1928, 48 pp. ilustradas, um trabalho altamente devedor a Altenfelder. 

3 – Manuel E. Altenfelder Silva, O.T.F., em Brasileiros Heroes da Fé, S. Paulo, 1928, 
424 pp., traça os perfis de 35 brasileiros: sacerdotes, religiosos e leigos, ocupando 
Frei Galvão as pp. 241-290, cujo texto sólido tem em vista a edificação do povo. 

4 – Sor Myrian, Vida do venerável Servo de Deus Frei António de Sant’Ana Galvão, 
Religioso Franciscano natural de Guaratinguetá (1739-1822), S. Paulo, 1936, 254 
pp. 

Nesta 2ª edição aumentada, e sob pseudónimo, assina-se a Abadessa do Mosteiro 
da Luz, Madre Oliva Maria de Jesus. Não é rigorosamente uma biografia histórica. 
Tem interesse pela reprodução de alguns documentos franciscanos do Arquivo do 
Mosteiro. 

5 – Lúcio Cristiano, Frei António de Sant’Ana Galvão. O Apóstolo de São Paulo entre 
os séculos XVIII e XIX, S. Paulo, 1954, 14 pp. Sem preocupações históricas, propõe 
um bom perfil biográfico com quatro citações bibliográficas. 

6 – Maristela, Frei Galvão, Bandeirante de Cristo, S. Paulo, edição do Mosteiro da 
Luz, 1978, 227 pp. Parece constituir a primeira biografia com atenção histórica, 
dominando todos os contributos históricos anteriores. Não se destinando a 
historiadores, não tem preocupações críticas, mas tenta uma relação dos passos 
necessários à beatificação e canonização. 

7 – Pe. António de Oliveira Godinho, Frei António de Sant’Ana Galvão. Escritos 
Espirituais (1766-1803), S. Paulo, 1980, 93 pp. É a primeira edição de uma parte 
dos escritos, iniciativa do Museu de Arte Sacra de S. Paulo. 

8 – Carmelo Surian, Vida de Frei Galvão, S. Paulo, 1997, 209 pp. É a biografia mais 
recente, sem nada de novo, a não ser a reconstrução mais minuciosa da vida do 
servo de Deus (ARAÚJO, 2011, p. 244-245). 

                                            
1 É importante ressaltar que, na cronologia das biografias de Frei Galvão, pode haver uma 

confusão entre a obra realizada por Altenfelder Silva e aquela de irmã Myrian. Na verdade, 
trata-se de duas obras distintas, publicadas no ano de 1928, e por isso aparecem nessa lista 
na mesma sentença.  
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Além desta listagem, é importante comentar mais duas biografias 

produzidas durante esse processo de reconhecimento: a primeira, editada 

no ano de 1996 por edições Loyola e distribuída pelo Mosteiro da Luz, é 

chamada de biografia documentada e coordenada pela religiosa Célia 

Cadorin; e a segunda, de 2007, de autoria de Carolina Chagas, escrita 

pouco depois de a canonização de Frei Galvão ser oficializada pelo 

Vaticano. 

4 – Testemunhos exteriores ao meio eclesiástico e religioso: fonte histórica 

que pode ser entendida como o resultado das três anteriores, já que tem 

por característica a fusão de elementos que servem de conclusão para o 

desenvolvimento cronológico devocional. Frei Galvão, neste caso, conta 

com diferentes suportes testemunhais que facilitam a demonstração de 

um único processo histórico, propiciando uma perspectiva para o 

historiador compreender como os membros exteriores aos círculos 

eclesiásticos, ou seja, os fiéis, entendiam essa santidade. 

Do ponto de vista crítico, podemos observar que esta organização 

atribuída à apresentação das fontes presentes em um processo de canonização 

é consequência de um gradual e contínuo aperfeiçoamento institucional e 

jurídico, como já discutimos no primeiro capítulo deste estudo. 

Seguindo esse pensamento, a estrutura que apresentamos acima tenta 

estabelecer os pontos fundamentais presentes na construção discursiva que 

essas documentações contêm, propiciando uma leitura vinculada a uma matriz 

que molda todas as causas de canonização em sua estrutura básica a partir de 

1588. 

Essa padronização reflete um grande anseio da Igreja Católica em 

estabelecer um parâmetro narrativo para a santidade; esta iniciativa tem uma 

consequência muito importante, que pode ser visualizada na transformação 

desse tipo de objeto textual em uma ferramenta do fazer histórico, representada 

pelos diferentes estilos literários que contribuem para compreensão da formação 

das relações entre as Igrejas Católicas locais e sua autoridade central, localizada 

na capital italiana. 

Esse fator tem influência decisiva no desenvolvimento da escrita 

característica desse tipo de documento, no sentido de que, quanto mais as 
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relações entre Roma e uma determinada localidade interessada em “fazer um 

santo” forem estreitas, mais a execução e a formatação da causa será facilitada. 

Tendo em mente essas variáveis que constroem e elaboram o conceito 

de santidade, pretendemos demonstrar que esta temática possui relevância para 

as reflexões em vários campos do conhecimento das ciências humanas, abrindo 

um leque de debates que podem alcançar desde campos familiares a esse 

assunto, como a teologia, até outras áreas vinculadas diretamente com uma 

historiografia, capaz de compreender as variações presentes nos diferentes 

contextos históricos em que é abordada. 

Retomando a intenção deste tópico, o processo de canonização como 

ferramenta historiográfica é abordado por meio de vários enfoques, que 

consideram tanto a dinâmica interna do documento como sua dinâmica externa. 

Estas duas dimensões do trabalho do historiador influenciam diretamente no tipo 

de resultado obtido; característica que faz nascer diferentes interpretações para 

uma mesma temática, dependendo da “lupa” utilizada. 

Por essa razão que, durante todo esse estudo, procurou-se estabelecer 

diálogos com diferentes linhas e pensamentos de historiadores, para que 

houvesse ampliação e possibilidade da visualização das diferentes 

problemáticas que circundam esse tipo de documentação canônica, propondo 

uma observação que combina a objetividade na interpretação de tal conjunto 

documental e ao mesmo tempo preserva a dimensão subjetiva que permeia a 

produção desse escrito. 

Ainda descrevendo, metodologicamente, a abordagem aplicada nesta 

reflexão, pretende-se, como consequência dessa combinação, a ampliação do 

significado do processo de canonização, como produto de um desenvolvimento 

histórico específico para contextos culturais diferentes, garantindo que o que 

está citado no texto direto do documento possa ser descrito em todas as suas 

camadas. 

Observando, particularmente, o caso de Antônio Galvão de França, é 

possível aplicar uma interpretação adaptada às características presentes na 

estrutura da escrita processual. Essa adaptação tem por objetivo mapear e 

formular quais camadas estão presentes em cada parte do processo e como 

essas camadas contribuem para a visualização de um movimento histórico que 

tem como consequência a canonização desse religioso franciscano. 
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Para iniciar a apresentação dessas camadas é importante mencionar, 

novamente, que o processo de canonização que estamos analisando foi 

construído com base na reforma canônica implementada pelo Papa João Paulo 

II no ano de 1983; fato crucial para compreensão da estrutura interna do 

documento e seu encadeamento argumentativo. Então vamos a esta breve 

retrospectiva, levantando as principais inovações trazidas por tal reforma. 

1. Maior destaque à fase histórica das investigações: essa preocupação 

com o elemento cronológico das canonizações pode ser compreendida como 

uma tentativa de mapeamento dos movimentos devocionais presentes no 

catolicismo, dando embasamento material para as autoridades eclesiásticas 

vinculadas ao papado, oferecendo elementos suficientes para a manutenção da 

essência dos valores representados pela santidade, como a herança deixada por 

Jesus Cristo. 

2. Fase local e fase romana em uma canonização: esta diferenciação, 

apontada pelo documento, estabelece claramente que o procedimento adotado 

pela Igreja, para santificar um de seus membros, é estruturado de forma a 

esclarecer as etapas iniciadas no local de origem do candidato, para 

posteriormente, em um estágio mais avançado, uma determinada causa 

adentrar à cúpula do Vaticano. 

Observando esta territorialização é possível constatar que uma dimensão 

da santidade gradativamente ganha um traço importante: a política. Presumindo 

a necessidade de articulação entre as diferentes instâncias das esferas 

eclesiásticas presentes no interior da Igreja, podemos considerar que tal fato 

pode favorecer uma abordagem sociopolítica da representação que este 

conceito possui para a estabilidade institucional do catolicismo e, dessa forma, 

estabelecer laços cada vez mais profundos com um determinado país 

considerado de importância no cenário das relações internacionais construídas 

pela Igreja de Cristo. 

No que se refere aos excertos documentais analisados, essas relações 

ficam evidenciadas pela preocupação, no desenvolvimento da escrita, em 

demonstrar quais autoridades eclesiásticas envolveram-se diretamente no 

projeto de canonização de Antônio Galvão de França. Descrição que, em nosso 

entender, serve como meio de legitimação para o objetivo pretendido nesse 

procedimento jurídico e, concomitantemente, permite às autoridades do alto 
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escalão da Igreja Católica visualizarem quem dos seus representantes locais 

está diretamente envolvido em uma empreitada dessa magnitude. Esses fatores 

têm uma consequência prática evidente: uma possível atenção especial que 

possa ser dada a determinado santo, devido aos nomes envolvidos diretamente 

na implantação de seu processo canônico de santificação. O caso de Frei Galvão 

conta com a participação importantíssima de Dom Evaristo Arns, o responsável 

pela abertura do último processo eclesiástico em 1983, que culminou com a 

canonização do religioso, no ano de 2007, pelo Papa Bento XVI. 

3. Aspecto teológico: um dos pilares da Igreja Católica. Percebido na 

especial atenção dada pela instituição a partir de 1983. Com essa reforma, teve 

por objetivo delimitar o parâmetro teológico que serve de base para a 

consideração de um candidato à santidade. Essa base é pautada primeiramente 

pela verificação das fontes históricas produzidas pelo indivíduo que se pretende 

canonizar, no sentido de que essa produção deve exercer influência positiva para 

um dado número de pessoas, ao mesmo tempo que não deve ser oposto aos 

pilares dogmáticos da fé católica; caso contrário, o projeto de canonização é 

interrompido. Voltando-nos para a causa do primeiro santo brasileiro, essa 

dinâmica pode ser visualizada por meio de dois elementos fundamentais: o 

primeiro concretizado pelo estatuto do Mosteiro da Luz, como já foi dito 

anteriormente, que caracteriza a linha de conduta que o franciscano esperava 

encontrar espelhada nas internas dessa irmandade; o segundo pode ser 

compreendido do ponto de vista secular. Essa demonstração é fundamentada 

em alguns trabalhos intelectuais, produtos diretos da mente do próprio religioso, 

como, por exemplo, na obra intitulada Os escritos espirituais, que desenvolve, 

por meio de linguagem poética, a espiritualidade experimentada por Antônio 

Galvão de França em relação à Virgem Maria; por isso é considerado digno de 

santidade. Além disso, outra evidência desse comportamento se reflete nas 

mortificações corporais praticadas por ele durante o exercício de sua 

espiritualidade. 

Sobre esses elementos presentes na enciclopédia Einaudi, André 

Vauchez afirma que, 

no Ocidente, desde a época de Santo Ambrósio e de Santo Agostinho, a Igreja esforçou-
se por orientar a devoção dos fiéis para as relíquias dos mártires dos primeiros séculos. 
Depressa apareceu também o vir Dei “o homem de Deus”: na Gália com a Vita Martini 
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de Sulpício Severo; em itália com São Bento e outros personagens designados por 
Gregório Magno nos Diálogos com a inequívoca designação de patres italici. Mas o 
aparecimento de textos literários que exaltam o novo ideal de santidade não deve induzir 
em erro: estamos de facto na presença de um fenômeno de massa, do qual os contos 
hagiográficos e o culto litúrgico não colheram senão alguns efeitos. Este fenómeno 
constitui um dos traços originais da religiosidade da época, e irá caracterizar 
duradouramente as mentalidades até aos tempos modernos (VAUCHEZ, 1987, p. 289). 

De certa forma, os elementos trazidos pelo autor podem ser visualizados 

no caso de Frei Galvão, pois a caracterização de sua espiritualidade possibilita 

enquadramento de sua figura em uma tradição valorativa que é produto de um 

longo período histórico e é adaptado ao contexto religioso brasileiro. Além disso, 

pode-se considerar a estrutura argumentativa construída como forma de 

aproximação do franciscano aos os elementos cotidianos presentes no 

catolicismo desenvolvidos no Brasil. 

4. Dimensão científica do milagre: em sua fase final, o processo de 

canonização necessita do aval científico, que é concedido através da 

comprovação dos milagres de cura, que são considerados prova definitiva da 

intercessão de um determinado indivíduo, que é utilizado por Deus, como o seu 

intermediário. Esta é a única componente em que nosso estudo não se 

concentra, porém este é um aspecto, em nosso entendimento, que se converte 

em importante elemento para a transformação da compreensão das relações 

entre a Igreja e a ciência; fato que se modifica cada vez mais e é fundamental, 

se considerarmos que, sem essa comprovação, as outras etapas apresentadas 

anteriormente de nada servem, ao mesmo tempo que, sem estas etapas, não é 

possível chegar a esta última fase de comprovação das curas. 

Ao analisar os quatro pontos que a reforma do direito canônico 

proporcionou, podemos identificar também quatro camadas de documentos 

presentes no conjunto processual. O primeiro se caracteriza indubitavelmente 

por fontes primárias, geralmente associadas à instituição de origem do 

candidato; a segunda se refere a uma bibliografia destinada ao levantamento 

das características essenciais do candidato; ainda neste agrupamento 

documental citamos também a biografia documentada, requisito obrigatório para 

a verificação dos comportamentos e da espiritualidade do candidato, além de ser 

interpretado como uma primeira avaliação positiva com relação ao andamento 

de um processo de santificação. A terceira e a quarta camadas documentais 

presentes no processo que estamos analisando são, respectivamente, 
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documentos classificados como oficiais e outros tipos de verificação, como, por 

exemplo, a justificativa para aceitação de um processo de canonização e sua 

importância para o universo católico, tanto no âmbito global como para a 

localidade de origem de um dado candidato. 

Essas duas diferenciações auxiliam metodologicamente, no sentido de 

demonstrar que o apoio institucional ao pleiteante à santidade é fundamental 

para o sucesso de um projeto canonizador e, em paralelo, deixa claro que, para 

a Igreja Católica, um elo entre a política eclesiástica e a representatividade 

presente nos estados nacionais consolida uma propriedade primordial que um 

santo deve possuir: a capacidade de, através de sua figura, solidificar um 

conjunto de valores que se enquadra no esperado pelos promotores de cada 

canonização. 

Observando a estrutura primordial do processo de canonização de 

Antônio Galvão de França, essas quatro partes documentais se provam como 

eficientes ferramentas discursivas no convencimento da relevância e, acima de 

tudo, da eficácia de sua representatividade, em um primeiro momento, para São 

Paulo e, gradativamente, para um patamar nacional; fato que o converte, mesmo 

que de forma frágil, em um representante da Igreja Católica brasileira. Essa 

fragilidade se explica não pelo aspecto devocional, mas fundamentalmente pela 

delicadeza que a representação de Frei Galvão possui em âmbito nacional, 

mesmo que este santo seja de fato e de direito o primeiro santo brasileiro. 

Quando se analisa esta característica predominantemente autóctone da 

devoção a Frei Galvão, um questionamento fica em suspenso: se, de fato, esta 

devoção teve seu nascimento relacionado com uma região particular do território 

brasileiro, por que a causa de Frei Galvão foi selecionada em detrimento de um 

possível outro candidato? Para responder a tal pergunta nos restringiremos à 

estrutura argumentativa presente no texto analisado, sem nos concentrarmos 

nos aspectos exteriores ao documento, como interesses do estado de São Paulo 

e outras razões prováveis que fizeram com que essa canonização terminasse 

com êxito. 

Estruturalmente é possível notar que a maneira pela qual a causa de 

Antônio Galvão de França foi construída demonstra que a linha argumentativa 

usada por seus produtores possui uma organização metodológica tanto do ponto 

de vista histórico quanto teológico. Fato este que tem como consequência uma 
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consistência e volume que conseguem dar para essa devoção um processo de 

aparente amadurecimento e, por esse motivo, enquadrá-la exatamente no tipo 

de perfil institucional que a Igreja Católica exige de seus santos vinculados a 

ordens religiosas. Portanto, um elemento que à primeira vista parece irrelevante 

exerce importante influência no processo de escolha de novas devoções e, 

principalmente, para quais cristãos essas venerações são pensadas. 

Em paralelo é possível perceber que a estrutura simbólica presente nessa 

santificação estava em um estágio muito bem articulado, capaz de se 

autossustentar de maneira satisfatória. Nesse mecanismo é facilmente 

observada a relação feita, gradualmente, entre o patrimônio material e sua 

função simbólica, que o Mosteiro da Luz adquire. E, por essa razão, a dimensão 

renovadora que esse espaço físico representa para a manutenção da devoção. 

Nessa perspectiva, um outro aspecto importante que pode justificar a 

consolidação da causa de Frei Galvão se encontra na participação da cidade de 

Guaratinguetá na caracterização de sua primeira imagem, fundamental na 

compreensão da primeira fase de seu contexto biográfico. 

Portanto, em cada uma de suas fases, o processo de canonização pode 

funcionar como um variado instrumento de produção historiográfica, dirigida a 

refletir sobre os diferentes aspectos que envolvem a elaboração desse tipo de 

documento. Nessa mesma perspectiva, o processo de canonização atua como 

importante chave de leitura para a compreensão da mudança do mecanismo 

utilizado, pelo poder da Igreja Católica, para se adequar às novas reivindicações 

técnicas exigidas pelas sociedades a partir da segunda metade do século XVIII, 

oferecendo ao historiador um novo tecido para entender o desenvolvimento 

institucional da Igreja de Cristo. 

Nesse sentido, sobre o papel historiográfico, Le Goff observa que, 

ligada aos gestos, aos comportamentos, às atitudes para que se articule com a 
psicologia, numa fronteira em que os historiadores e os psicólogos deverão certamente 
um dia se encontrar e colaborar, a história das mentalidades não deve, todavia, ser 
apanhada por um behaviorismo que a reduziria a automatismos sem referência aos 
sistemas de pensamento e que eliminaria um dos aspectos mais importantes de sua 
problemática: a parte e a intensidade do consciente, e a tomada de consciência dessa 
história (LE GOFF; NORA, 1988, p. 78). 

A linha teórica que adotamos segue em parte o pensamento dos autores, 

principalmente no que diz respeito à importância dada para a interpretação das 
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fontes históricas, por meio de perspectivas que considerem as mentalidades que 

tais registros evidenciam. 

Nessa perspectiva, considero o processo de canonização um importante 

exemplo de uma possível ligação entre este e a história das mentalidades como 

linha teórica, uma vez que a história da mentalidade estabelece que ela é produto 

de um conjunto de valores comuns a uma determinada época, representando 

um jogo de sentidos que formam uma narrativa histórica, fazendo do processo 

de canonização um produto do pensamento de seus produtores e, portanto, 

transformando-se em um objeto para a história das mentalidades. 

Dessa forma, este documento ultrapassa claramente a função legislativa 

à qual este tipo de documentação está habitualmente associada e, por 

consequência, gera uma teia de discussões múltiplas que consideram, da melhor 

forma possível, toda variedade de registros existentes neste procedimento 

jurídico. 

4.2 Ordenação processual cumulativa: retomando seus elementos 

No capítulo dois da presente tese, procurou-se estabelecer parâmetros 

de análise para cada tipo de registro presente no processo de canonização de 

Antônio Galvão de França. Neste tópico, buscar-se-á retomar os mais utilizados, 

com o objetivo de demonstrar que cada um deles tem a função de oferecer uma 

visão exata do processo de construção da santidade de Frei Galvão e, por essa 

razão, seguem uma ordem lógica que fundamenta toda essa operação. 

Para facilitar a dinâmica de leitura, essa retomada será feita observando 

as sete principais Ordenações processuais cumulativas, que, em nosso 

entendimento, fornecem a base necessária para a construção argumentativa da 

causa e contribuem para a caracterização do franciscano como santo. 

1. A primeira delas se apresenta por meio do voto do relator, que, através 

da apresentação da causa, dá uma relevância para a consideração do 

processo de santificação, que, naquele momento, era introduzido em território 

romano, e, ao mesmo tempo, estabelece a importância de Frei Galvão para o 

fortalecimento da Igreja Católica no Brasil e no continente latino-americano. 

Esta introdução, que compõe as vinte primeiras páginas do documento, 

deixa evidente a intencionalidade dos envolvidos na elaboração da causa, qual 
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seja, de provar a importância da aprovação da santificação do Franciscano 

brasileiro, para a confirmação dos elementos políticos envolvidos nesse projeto, 

ou seja, o fortalecimento da representatividade brasileira perante o Vaticano, 

possibilitando o aprofundamento dos laços internacionais construídos através do 

catolicismo praticado no Brasil. 

Outra característica importante de ser observada no início do documento 

se refere à preocupação de apresentar cronologicamente todos os elementos 

que serão descritos no decorrer da leitura do texto; esse elemento pode ser 

encarado de forma metodológica, uma vez que, para nós, atua como primeira 

forma de verificação da solidez jurídica e também como a argumentação foi 

construída eficientemente em cada etapa presente no conjunto finalizado do 

processo canônico. 

2. Valorização da Ordem Franciscana: um dos elementos mais 

importantes para a construção da santidade de Frei Galvão é visualizado no fato 

de este indivíduo participar de forma orgânica da estrutura eclesial da Igreja 

Católica em sua época; fundamento que facilita a descrição e o enquadramento 

do religioso no modelo construído institucionalmente para a grande maioria dos 

cristãos que são elevados à condição de santidade. 

Essa dimensão se torna crucial para entendimento das prioridades que 

são demonstradas para sua condição de sacerdote, trazendo para a 

argumentação uma linha que se conduz por meio do que já é conhecido e aceito, 

não necessitando de grande elaboração que pudesse ser interpretada de forma 

errônea, tendo como consequência a interrupção da canonização. Esse zelo 

pode ser percebido quando da descrição das virtudes heroicas, principalmente 

quando prudência e temperança, características essenciais para o modelo de 

sacerdote franciscano. Esta leitura possibilita, também, uma interpretação 

dirigida a compreender que o modelo representado por Frei Galvão, de alguma 

maneira, deveria atuar na direção contrária daquilo que era visto, até então, com 

relação a alguns comportamentos de membros da Igreja brasileira, fazendo de 

Antônio Galvão de França o modelo límpido exemplar do que era esperado de 

um representante da na América Latina (Ato de beatificação e canonização de 

Antônio Galvão de França. Voto do relator, 1993, p. 14-15). 

Ainda sobre esse aspecto, parece-me que outro ponto importante a ser 

mencionado se vincula à tentativa de demonstrar que, durante todo seu período 
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biográfico, Antônio Galvão de França atuou em funções de destaque no interior 

da Ordem, entre as quais podemos destacar a tarefa de porteiro2 do convento 

de São Francisco em São Paulo e, principalmente, o de visitador, que, na prática 

representava um cargo de alta responsabilidade, tendo por característica a 

verificação da obediência da regra franciscana nos diferentes conventos que 

compunham a província de São Paulo. 

O perfil traçado para caracterizar Antônio Galvão de França deixa 

evidente que a intenção presente na escrita do documento é deixar claro que, 

dentro de suas atividades, este religioso podia ser considerado o modelo de 

franciscano esperado para o contexto brasileiro, ao mesmo tempo em que 

obedecia à estrutura representativa do carisma franciscano. Portanto, é possível 

afirmar que a valorização da Ordem Franciscana construída durante a escrita 

processual tem por objetivo destacar dois elementos simultâneos: o primeiro, a 

reafirmação da disciplina franciscana para, em um segundo momento, consolidar 

uma imagem adaptada à realidade do contexto do candidato, possibilitando a 

visualização das características particulares presentes na Igreja Católica 

instalada no Brasil (Ato de beatificação e canonização Antônio Galvão de França. 

Voto do relator, 1993, p. 6-7). 

3. Apoio institucional à causa: movimento inserido no interior da escrita 

processual visando fundamentar a santidade de Frei Galvão por meio das 

escrituras bíblicas, principalmente pela analogia proposta através da parábola 

do mordomo, narrativa do Antigo Testamento utilizada para associar a 

representação do franciscano com o trabalho desenvolvido por ele na assistência 

aos menos favorecidos; fator que, para a consolidação da argumentação 

vinculada com suas virtudes, favorece o entendimento do exercício da santidade, 

estabelecendo parâmetros aproximados com aquilo que a Igreja considera como 

ideal para os imitadores de Cristo. 

Para além das Sagradas Escrituras, esta ordenação também pode inserir 

elementos ligados à necessidade observada durante a leitura do texto da 

organização de fontes documentais auxiliares destinadas a comprovar a 

                                            
2 Função caracterizada como “relações públicas” do convento, sendo que o sacerdote a ocupar 

esse cargo tem obrigação de fazer o contato dos internos do convento com o mundo exterior. 
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relevância da santidade de Antônio Galvão de França para o cenário político 

nacional, tanto no âmbito Eclesiástico como no civil. 

Este suporte, em nosso entendimento, pode ser interpretado como um 

aumento da flexibilidade desse projeto de canonização, que tem como objetivo 

prático a gradativa montagem de uma linha temporal estruturada de maneira a 

consolidar a relevância e representatividade pública do franciscano. Ainda sobre 

o apoio institucional, podemos comentar a função atribuída às fontes históricas 

do século XVIII para demonstrar sua relevância pessoal e política. Esses 

elementos servem de ponto de apoio para ressaltar sua representatividade como 

homem atuante tanto no âmbito franciscano como no secular (Ato de 

beatificação e canonização de Antônio Galvão de França, 1993, p. 26-28). 

Essa constituinte também fica evidente quando se analisa a forma pela 

qual a fama de santidade do religioso é construída, propiciando um gradativo 

movimento de difusão de seu prestígio perante o catolicismo do estado de São 

Paulo. Nessa direção, o suporte institucional dessa canonização envolve pelo 

menos duas grandes instituições: a primeira, evidentemente, é a Igreja Católica, 

que, através de suas demandas, buscou mapear o grau valorativo que este 

franciscano brasileiro possuía no movimento da religiosidade em seu território 

de nascimento e trabalho, sendo complementada por fontes vinculadas a 

aparelhos estatais, fundamentais no processo de consolidação dessa santidade 

fora do ambiente eclesiástico. 

Nesse sentido, a segunda instituição que se envolve de forma explícita na 

argumentação de Frei Galvão como santo é representada pela classe política, 

que, de certa forma, fez a ligação entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica, 

fornecendo a estrutura de apoio institucional essencial para amplitude da 

apresentação da santidade de Frei Galvão e, consequentemente, fortalecendo 

tanto a dimensão religiosa como a política de tal devoção. 

De modo geral, pode-se observar que essa ordenação processual 

cumulativa serve de base para a justificativa política da consideração de Frei 

Galvão como um indivíduo importante não somente no cenário religioso como 

também no que diz respeito ao seu reconhecimento pelos que produzem a 

política brasileira no momento de sua candidatura à santidade. 

4. Literatura de apoio à causa: consideramos esta a mais importante 

ferramenta utilizada para elaboração de um processo de canonização, pelo fato 
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de essa produção bibliográfica estruturar toda a tradição aceita como verdadeira, 

pelas duas esferas interessadas na canonização de um determinado membro da 

Igreja de Cristo, funcionando como ligação entre a camada popular e as 

autoridades eclesiásticas. No caso de Frei Galvão, essa bibliografia ocupa uma 

centralidade ímpar, uma vez que, esta produção se elabora de maneira 

simultânea com a evolução que a causa de Frei Galvão vai adquirindo com o 

passar dos anos e por essa razão, essa literatura atua como importante ponto 

de conexão e argumentação para a popularidade desse religioso. 

Como foi dito anteriormente, quando listamos o conjunto bibliográfico, a 

mais importante referente a Frei Galvão e a obra que consolidou a caracterização 

do franciscano como Santo foi a biografia documentada produzida em 1996 

considerada sua hagiografia oficial. 

Além dessas podemos citar, subprodutos associados principalmente ao 

Museu de Arte Sacra do Estado de São Paulo, responsável por um conjunto de 

livros históricos com a cronologia do mosteiro da Luz e sua construção. Nesta 

categoria citamos Frei Galvão arquiteto e o mosteiro da Luz e seu fundador, 

publicadas respectivamente no ano de 1999 e 2007(não mencionados no 

processo). 

Do ponto de vista discursivo, a apresentação dessas obras encontra seu 

fundamento na necessidade de se constituir uma cronologia temporal e factual, 

que corresponda o mais perfeitamente possível com aquela produzida 

habitualmente pelos grupos sociais mais próximos do candidato. 

Com essa ótica, a biografia estruturada de Antônio Galvão de França, em 

seu processo de canonização, segue uma linha condutora que acompanha os 

relatos transmitidos, principalmente, pela Irmandade do Mosteiro da Luz, 

principal vetor de produção de informações primárias sobre seu orientador 

espiritual. Nessa perspectiva, essas obras apontam para a possibilidade de se 

interpretar esses escritos, como a tentativa de dar uma continuidade para a 

narrativa biográfica de Frei Galvão, demonstrando por consequência, uma linha 

ininterrupta de sua devoção, importante para sua região de atuação. 

Neste conjunto de informações biográficas, o produto mais evidente 

nessa consolidação é uma das partes constituintes do processo: a biografia 

documentada – um dos requisitos mais importantes na primeira fase de 

verificação das fontes históricas ligadas a um determinado candidato à 



210 

santidade. No caso de Frei Galvão, em meu modo de entender, sua biografia 

oficial bebe das anteriores, uma vez que, as fontes utilizadas para sua 

elaboração comentam alguns aspectos dos escritos mais antigos. 

Acredito que a literatura de apoio à causa, tenha uma importante 

contribuição na elaboração de um registro organizado daquilo que se discutiu em 

relação a uma pessoa que se pretende elevar para a santidade. Frei Galvão, na 

minha interpretação, por ter em seu processo de canonização um período 

cronológico muito longo, se beneficiou de diferentes reflexões ao redor de sua 

figura, fator importante para a montagem de uma bibliografia consistente, capaz 

de descrever de maneira satisfatória a representatividade que Antônio Galvão 

de França possuía, não só em seu tempo como também permaneceu tendo 

quando da iniciativa para sua canonização. 

5. Práticas de santidade: esta dimensão abrange duas esferas 

fundamentais do ponto de vista institucional da Igreja Católica: a primeira diz 

respeito à maneira pela qual o candidato desenvolve sua espiritualidade em sua 

atividade cotidiana; e a segunda se estabelece a partir da influência que essa 

espiritualidade causa no meio social em que o candidato está inserido. 

Sobre esse aspecto, Frei Galvão é caracterizado com auxílio dos 

testemunhos do Mosteiro da Luz e pelos seus próprios escritos, que, de maneira 

prática, representam sua relação direta com Deus, evidenciando um padrão 

comportamental equilibrado, principal característica para um santo ligado a uma 

ordem religiosa como a Franciscana. Por outro lado, é importante ressaltar que, 

embora essa caracterização seja a esperada, acreditamos que, no caso de Frei 

Galvão, essa aparente tranquilidade é uma ferramenta desenvolvida durante a 

escrita processual para fortalecer a imagem de Antônio como santo modelo, sem 

abandonar, no entanto, seu fundamento humano. Isto é demonstrado por meio 

dos desafios superados por ele durante sua biografia, principalmente como 

conselheiro espiritual do Mosteiro da Luz, dando a sua representante a 

característica e a capacidade de força perante as dificuldades (ver Capítulo 2, 

com a descrição da virtude “fortaleza”). 

Em paralelo com essa descrição, estrutura-se uma abordagem para o 

papel desempenhado pelo franciscano na elaboração do estatuto do Mosteiro da 

Luz, que, em nossa interpretação, é a materialização do exercício de uma 

santidade vivenciada por Antônio Galvão de França e, por consequência, 
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defendida por ele como o ideal de comportamento para as reclusas da 

irmandade concepcionista. Por essa razão, em certa medida, a disciplina 

elaborada por este religioso desenvolve um aspecto importante à transferência 

do valor da santidade para uma linguagem cotidiana e perceptível para o grupo 

que o frade desejava moldar. 

Essa transferência atua como uma espécie de herança deixada pelo 

religioso para que a continuidade das atividades do mosteiro tivesse, em sua 

essência, traços do pensamento elaborado por Antônio Galvão de França, a fim 

de que, concomitantemente, pudesse ser retransmitido e ressignificado, 

permanecendo eficaz mesmo depois da morte de seu mentor. 

Dessa forma, o tópico “prática de santidade” é elaborado de maneira a 

identificar as etapas vivenciadas por Antônio Galvão de França durante sua 

experiência espiritual individual, para compreender como essa atividade 

contribuiu para a consolidação dos valores considerados ideais e para que 

fossem transmitidos às reclusas da irmandade concepcionista, e a partir delas, 

como esse modelo foi preservado, a ponto de permanecer com sua essência 

mantida, caracterizando de forma prática, uma santidade. 

6. Testemunhos leigos: elemento unificador na construção de uma 

santificação, atuando como primeiro movimento para introdução do 

procedimento para canonização. Esses relatos funcionam como um termômetro 

de visualização institucional para a Igreja Católica estabelecer o alcance e, 

principalmente, os limites de uma nova veneração. 

A posição ocupada pelo testemunho, como já foi trabalhado no capítulo 

sobre a fama de santidade, deixa claro que a abordagem dada pelos fiéis em 

relação a determinado santo influencia diretamente na forma pela qual as 

autoridades eclesiásticas provavelmente enxergarão essa veneração. Em nosso 

caso, o processo de canonização de Antônio Galvão de França, por sua longa 

duração, contém em si uma variedade de testemunhos que também atravessam 

vários períodos cronológicos, favorecendo a compreensão e a atualidade da 

devoção a Frei Galvão. 

Esta composição provoca a construção de um mapa em que a imagem 

de Frei Galvão é mais evidente; motivo pelo qual a Igreja Católica estabelece 

critérios de seleção para os relatos. Critérios estes que servem de instrumento 

para se certificar a profundidade e o tipo de mobilização que a representatividade 
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de Antônio Galvão de França atingiu durante todo o desenvolvimento histórico 

da devoção. 

É importante deixar claro que o testemunho, além de atuar como 

ferramenta de mapeamento para uma mobilização em torno de uma figura 

específica, também se configura como elemento crucial para o entendimento da 

relação devoto/santo e previne devoções não autorizadas. 

Consideramos o testemunho leigo a forma mais eficiente de se visualizar 

o processo histórico envolvido no nascimento e na consolidação de uma 

veneração, garantindo à Igreja Católica uma padronização para todas as suas 

narrativas oficiais biográficas de santos, transformando essas histórias em uma 

constituinte fundamental para o início e a finalização de uma canonização. Nessa 

direção, levando em consideração a longa duração do processo de Frei Galvão, 

esses relatos foram a junção necessária para a padronização de uma narrativa 

única, sem fragmentação. 

Essa uniformidade pode ser percebida pela maneira que os fiéis são 

inseridos no ambiente exterior ao Mosteiro da Luz e recebem a tradição 

devocional produzida a partir dele, estabelecendo um diálogo entre a instituição 

produtora e suas necessidades. Essa operação, em nosso entender, é 

materializada pelas pílulas de Frei Galvão, como foi dito no capítulo anterior. 

Como último elemento referente aos testemunhos leigos, consideramos 

importante relembrar que, na cronologia do conceito de santidade, o testemunho 

esteve sempre presente, sendo a primeira forma de transmissão das narrativas 

das vidas santas, principalmente nos primeiros tempos do cristianismo. Como 

exemplo dessa dinâmica temos o seguinte fragmento de um testemunho na 

causa de Frei Galvão: 

D – PROCESSO SULLA CONTINUAZIONE DELLA FAMA DI SANTITÀ 

1991 

Nel gennaio 1991 è stato istruito presso la Curia Metropolitana di S. Paolo il Processo 
sulla continuazione della fama di santità di Fra Antonio de Sant’Anna Galvão. 

Il Promotore della Fede del Tribunale Ecclesiastico di S. Paolo ha compilato con l’aiuto 
del Postulatore, ma li ha fatti suoi, gli Interrogatori da farsi ai testi. 

Il Tribunale di S. Paolo, per una migliore riuscita del Processo, ha consegnato 
antecedentemente ai singoli testi il plico degli Interrogatori affinché i testi potessero 
preparare e meditare la risposta, eventualmente anche per iscritto. 
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I testi sono di ceto diverso, di cultura differente, uomini e donne, sacerdoti, religiose e 
laici della città di S. Paolo e dell’interno dello Stato di S. Paolo, che con le loro 
testimonianze provano l’esistenza della fama di santità in vita e fin dalla morte di Fra 
Galvão (1822) e la continuazione ininterrotta di essa fino ai giorni nostri. 

Il merito del Processo, cioè le risposte dei testi originariamente sono state date in lingua 
portoghese. La traduzione dei Processo e stata fatta di ufficio per incarico del Tribunale 
di S. Paolo da una Suora della Consolata, italiana, che lavora a S. Paolo. Perciò molte 
espressioni sono brasiliane italianizzate. 

INTERROGATORIO PER IL PROCESSO STORICO SULLA FAMA DI SANTITÀ 

1 “Si avvisi ciascun Teste dì qualsiasi condizione e dignità: 

a) sull’importanza e gravità del giuramento prestato; 

b) dell’obbligo religioso, morale e giuridico, conseguenza del giuramento, di manifestare 
con integrità e chiarezza tutto ciò che conosce, tanto a favore come contro, della fama di 
santità e del ‘non-culto’ al Servo di Dio. 

c) dell’obbligo di osservare il segreto d’ufficio su quanto verrà a sapere durante il 
processo” (Ato de beatificação e canonização de Antônio Galvão de França. Constatação 
de continuação da fama de santidade, 1993, p. 80). 

O trecho acima expõe de maneira evidente a preocupação dos produtores 

do documento em estabelecer aquilo que estava sendo investigado ou verificado 

por meio dos depoimentos recolhidos e a lisura de todos os envolvidos nessa 

importante etapa na elaboração dessa peça jurídica. 

Nesse sentido, a constatação da ausência de culto ganha fundamental 

destaque na apresentação da justificativa para a estrutura descrita nesse trecho 

do processo. Como exemplo concreto dessa perspectiva, temos: 

Odete da C. Baptista depose nella Sessione dei 10 gennaio 1991, all’età di 61 anni, Proc. 
I, 52-S6: 

1 – Ascolto parlare dei Servo di Dio, Frei Antonio de Sant’Anna Galvão, fin da piccola, 
poiché mia madre frequenta il Monastero da 63 anni. 

2 – Sono convinta che il Servo di Dio è santo; la su vita fu un esempio di santità, serbava 
un profondo amore al prossimo, non misurava i sacrifici né le privazioni, nonostante le 
persecuzioni che soffriva. 

3 – Frei Galvão è sepolto davanti all’altare maggiore del Monastero dell’Immacolata 
Concezione “da Luz”. 

Ho sempre visto così la sua tomba. 

Per quello che posso capire, Frei Galvão è sepolto nel “Mosteiro da Luz” e non presso i 
Francescani del Convento di San Francesco in São Paulo, per esserne stato il Fondatore 
e nulla è più giusto che stare presso le suore che Egli tanto amò, aiutò e rispettò; non c’è 
motivo perché il luogo fosse un altro. 

4 – Si, i fedeli venerano la sua sepoltura, ivi pregano, piangono, supplicano le sue grazie, 
favori, guarigioni. 
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5 – L’affluenza dei fedeli alla tomba di Frei Galvão non si restringe a gli abitanti del “bairro 
da Luz”. Quante volte parlo con persone che vennero dallo Stato di Minas Gerais, dal Rio 
Grande do Sul, dal Paraná e da varie città dell’interno di São Paulo e perfino del 
Portogallo (una signora la cui famiglia ottenne una grande grazia, non so quale, viene in 
Brasile una o due volte all’anno). 

6 – Il giorno 23 dicembre dell’anno scorso, su richiesta di Suor Ruth Baggio – Abbadessa 
-, ho lavorato (nel monastero) delle 7 del mattino fino alle 18,15 della sera, e ho potuto 
essere testimone di tutto ciò che avvenne durante il giorno. Furono celebrate due messe, 
una alle ore 8 del mattino e l’altra alle ore 16. 

Per la messa delle 16, la Cappella era piena e la sacristia pure. Varie persone rimasero 
dal lato di fuori perché non c’era più posto. 

Tutti volevano venerare Frei Galvão, non con curiosità o entusiasmo passeggeri di chi 
aveva “sentito dire…”, ma con fede, con rispetto e ammirazione. Dispiace che le Autorità 
Ecclesiastiche non fossero presenti per assistere a questo atto di fede, di amore, di 
persone che piangevano, pregavano, ringraziavano per le grazie ottenute. Vi era solo il 
Vescovo responsabile per i Religiosi e le Religiose che celebrò la Messa. Un ’emozione 
senza fine. Negli altri giorni 23, tutto si ripete con meno intensità, con meno gente, ma la 
Cappella si riempie (Ato de beatificação e canonização de Antônio Galvão de França. 
Constatação da continuidade da fama de santidade, 1993, p. 88-89). 

De forma geral, podemos dizer que este exemplo de testemunho leigo 

representa os anseios da Igreja Católica por um novo santo. Esse relato expõe 

a mobilização popular ocorrida em torno da veneração a Frei Galvão e descreve 

de maneira clara as festividades relacionadas a seu aniversário de morte, 

elemento fundamental para construção de qualquer santidade desde os 

primeiros tempos da Igreja. 

7 – Fechando os sete pontos que formam a ordenação processual 

cumulativa, tem-se a Caracterização da Obra (Trabalho). Essa caracterização 

é produto dos outros elementos mencionados anteriormente, que, como 

fundamento geral, tem por objetivo o destaque de toda a trajetória de serviços 

prestados pelo franciscano e, em consequência, os benefícios colhidos pela 

população por meio da uma herança espiritual e também material, produzida 

através de seus ensinamentos. 

Essa organização pode ser observada sob uma perspectiva de 

entendimento que considere cada elemento citado como um pequeno acréscimo 

que, em conjunto, forma uma imagem adequada para Antônio Galvão de França 

e consolida o tipo de santidade que esse religioso representa. 

Levando em consideração todas as etapas envolvidas nesta formulação, 

podemos caracterizar a compreensão da santidade de Antônio Galvão de França 

a partir de três pilares fundamentais: o primeiro, destacando o comportamento 

plácido esperado de um religioso; o segundo, dirigido a descrever, através de 
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sua disciplina, o amadurecimento do catolicismo desenvolvido no Brasil; e o 

terceiro, e mais importante, se fundamenta na apresentação de uma santidade 

construtora que no Mosteiro da Luz encontra um elemento concreto, capaz de 

demonstrar a solidez de seus valores que, apesar de todas as dificuldades 

encontradas pela Igreja Católica, estabelecem suas bases de forma clara e 

consolidada, com raízes culturais bem definidas, fazendo do franciscano uma 

prova de que seu projeto evangelizador foi concretizado com sucesso. 

Observando essa conjunção de fatores, é possível afirmar que o sucesso 

do processo de canonização de Antônio Galvão de França deveu-se à 

construção elaborada desses 7 pontos, que possibilitam uma linha interpretativa 

que considera o papel desempenhado pelos produtores da narrativa processual 

e sua centralidade na criação e no planejamento da estrutura argumentativa, 

adequada para que Frei Galvão seja descrito como um santo límpido e adequado 

ao contexto de produção do documento, garantindo assim, de certa forma, o 

sucesso do projeto de se tornar o primeiro santo brasileiro. 

Sobre o papel do narrador, Walter Benjamin observa que 

a experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os 
narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem 
das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. Entre estes existem 
dois grupos que se interpenetram de múltiplas maneiras. A figura do narrador só se torna 
plenamente tangível se temos presentes esses dois grupos. “Quem viaja tem muito que 
contar”, diz o povo, e com isso imagina o narrador como alguém que vem de longe. Mas 
também escutamos com prazer o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair 
do seu país e que conhece suas histórias e tradições (BENJAMIN, 1994, p. 198-199). 

As ideias de Walter Benjamin corroboram toda a trajetória que estamos 

analisando, da ordenação processual cumulativa, feita para a criação de uma 

representatividade específica para Frei Galvão. Esse movimento só é possível 

graças ao papel que a narrativa processual exerce na construção de um perfil 

específico, fazendo desse religioso um representante digno de santidade. 

Nessa mesma direção, também podemos interpretar as ideias do autor no 

sentido de que, à medida que a tradição devocional de Frei Galvão se consolida, 

também nasce uma oralidade voltada a difundir os pontos mais conhecidos de 

sua narrativa biográfica, tendo como consequência o estabelecimento de uma 

raiz comum que já devia estar consolidada quando se inicia seu processo de 

canonização. 
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O percurso teórico tratado no decorrer deste estudo procura dialogar com 

linhas de pensamento que analisam os pontos fundamentais da relação entre 

fontes históricas, intencionalidade de falas escondidas e, principalmente, como 

se constitui a dinâmica de convencimento presente no volume documental 

analisado nesta tese. 

Porém, é necessário abrir caminho para compreender o modelo 

conceitual que dá título a este estudo. O que é construção processual da 

santidade e qual sua relevância no campo da Ciência da Religião? Esta questão 

norteará a discussão do próximo tópico, quando demonstraremos tal esboço 

teórico. 

4.3 O que é, de fato, construção processual da santidade 

Analisando o papel desempenhado pelas causas de canonização na 

história da Igreja Católica, pode-se verificar que, além de um procedimento 

jurídico, se trata de um procedimento teológico destinado a estabelecer qual o 

tipo de exemplo que um fiel católico deve seguir para se aproximar o máximo 

possível dos ensinamentos trazidos por Jesus Cristo. Nessa direção, a 

santidade, durante todo o seu desenvolvimento histórico, é caracterizada pela 

capacidade de adaptação de sua linguagem, de acordo com as circunstâncias 

sociais e políticas que a Igreja Católica observava em cada temporalidade. 

Por esse motivo, um processo de canonização serve de ponto de 

discussão para compreensão das mais diversas dinâmicas que envolvem a 

sociedade; uma das quais é representada pela construção de relações de poder, 

baseadas neste procedimento canônico. Com essas questões em mente é 

possível analisar como ocorre o processo simultâneo de uma linguagem 

simbólica, que é fundamental para as duas extremidades deste jogo: para o fiel, 

a santidade se transforma em um elemento concreto de resolução de suas 

dificuldades cotidianas; por outro lado, institucionalmente, a Igreja Católica 

utiliza-se deste componente para demarcar de maneira clara sua zona de 

atuação. 

O modelo conceitual proposto tem por objetivo ampliar os horizontes de 

análise dos componentes formadores de um processo de canonização, no 

sentido de que esse tipo de registro guarda preciosas fontes de pesquisa para 
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as ciências humanas e, através de sua estrutura, possibilita o contato com 

variados tipos de abordagem, que possivelmente seriam perdidos se tal escrito 

fosse considerado somente por sua porção jurídica, transformando-se, à medida 

que se constrói, em um importante meio para a compreensão da relação entre a 

sociedade e seus santos. 

Todos esses fatores auxiliam na compreensão da postura da Igreja 

Católica, desde sua origem, como movimento religioso responsável por 

perpetuar os ensinamentos identificados com a figura de Jesus Cristo e pela 

transmissão dos conhecimentos aplicados a ele. Nessa direção, em seus 

primeiros tempos, a Igreja Católica buscou modelos que conseguissem em, 

algum aspecto, emular a figura do Cristo. Essa tentativa inicialmente foi 

concebida através do conceito de martírio, que deu a base para as demais 

formas de santificação. 

Como vimos no primeiro capítulo, a primeira forma de santidade foi 

essencial para o estabelecimento institucional dos valores que a Igreja Católica 

defendeu durante toda a sua história. Esses princípios fizeram com que a 

comunidade cristã encontrasse nessa prática um importante meio de resistência 

e preservação do fundamento teológico desenvolvido pelos apóstolos e demais 

seguidores do Nazareno. 

Em paralelo com essa valorização da morte, ocorre também as primeiras 

tentativas de estabelecer as condições para o verdadeiro martírio, o que 

ocasionou o gradativo amadurecimento daquele que era considerado o imitador 

de Cristo na morte. Nesse contexto, iniciou-se a transmissão de uma tradição 

oral, fundamental para a criação das primeiras narrativas voltadas a distinguir 

aqueles cristãos modelares, capazes de demonstrar através de sua morte serem 

escolhidos por Deus. 

Com o fim das perseguições sobre o comando de Constantino, o conceito 

de santidade também se modifica, passando a ser relacionado diretamente com 

a figura real; característica que será predominante durante todo o período 

medieval. Em paralelo, acontece o desenvolvimento institucional dos mosteiros, 

que representam mais um importante acréscimo valorativo à santidade católica, 

ou seja, o afastamento do mundo (VAUCHEZ, 1995, p. 12-13). 

Essa mentalidade se altera de maneira profunda quando, entre os séculos 

XII e XIII, a figura de São Francisco de Assis oferece uma nova perspectiva à 
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santidade, transformando-a em um elemento ativo e ocasionando a mudança de 

perspectiva, que, a partir de então sairia da reclusão e assumiria o contato com 

as mazelas do mundo. Contemporaneamente a isto, ocorre a difusão e o 

fortalecimento das narrativas biográficas de santos, fundamentais para a 

percepção das diferentes realidades culturais e, por consequência, de como a 

Igreja teria que adaptar sua linguagem a cada tipo de mentalidade presente nas 

regiões em que o catolicismo estava institucionalmente ativo. Este fato possibilita 

a inclusão de mais um importante componente nas relações entre os santos e 

sua representatividade: a política, que será fundamental à medida que a 

santidade vai se tornando uma questão centralizada na mão do papado. 

Essa centralidade na autoridade papal acarreta para o conceito de 

santidade uma necessidade de articulação discursiva, por meio de uma 

mobilização social que pode envolver desde membros de uma Igreja local a 

indivíduos leigos, que, através de suas iniciativas, demonstrassem o interesse 

em ter sua representatividade garantida no seleto grupo dos intercessores de 

Deus. 

Nesse sentido, o ano de 1588 tem um importante destaque no 

aprofundamento das exigências para se “fazer um santo”, uma vez que nesse 

ano se estabelece a congregação dos ritos, primeira instituição de controle oficial 

das devoções populares. Esse instrumento restritivo indica uma mudança de 

posicionamento por parte da Igreja, que pode ser interpretada com duas visões 

complementares: a primeira se dirige ao elemento prático vinculado às questões 

discutidas no Concílio de Trento, finalizado no ano de 1564; e a segunda se 

refere à tentativa de centralizar, de maneira mais profunda, as devoções em 

raízes históricas. 

De certa maneira a congregação dos ritos representa a tentativa de a 

Igreja deixar claro que, a partir das novas demandas apresentadas pelo Concílio 

de Trento, a questão da santidade ganharia elementos que permitissem às 

autoridades eclesiásticas o estabelecimento de parâmetros históricos e 

teológicos para os novos santos, e, assim, não permitiria a banalização das 

canonizações, reforçando sua importância simbólica para o catolicismo. 

Nesse itinerário de aperfeiçoamentos, os séculos XVII e XVIII ocupam 

uma função de transição, uma vez que, nesse período, se desenvolvem novas 

ideias com relação à elaboração de filosofias voltadas ao homem, gerando um 
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gradativo afastamento do discurso religioso predominante até então. Nesse 

sentido, o Iluminismo ofereceu o ponto de partida para introdução de elementos 

que encontraram no XIX o seu amadurecimento, através da nova linguagem 

científica que acrescentou novos critérios de verificação que no século XX a 

Igreja utiliza como meio de comprovação para as curas sobrenaturais, ou seja, 

os milagres (WOODS JR., 2008, p. 70-71). 

O milagre está presente na história da Igreja Católica desde os primeiros 

tempos, sendo primeiramente vinculado diretamente com a figura de Cristo, por 

meio da narrativa de seu ministério. Em um segundo momento, a Igreja Católica 

restringiu tal conceito a curas inexplicáveis sem suporte científico. Esta nova 

característica teve como consequência a inclusão de maiores etapas em uma 

santificação. Junto a isto ocorre uma mudança do ponto de vista simbólico, 

transformando o santo em “médico”, elemento que altera sensivelmente a 

estrutura das devoções em nossos dias, fazendo com que a Igreja elabore 

espaços específicos para o recebimento dos materiais que comprovam essas 

curas: as conhecidas salas dos milagres (SOARES, 2015, p. 109). 

Devido a essas novas circunstâncias, em 1917, a Igreja Católica dá um 

importante passo para a formalização das canonizações dentro de regras 

específicas, que são introduzidas no Código de Direito Canônico e pela primeira 

vez organizam e burocratizam de forma concreta a administração institucional 

católica. Essa nova normatização teve influência direta na questão da 

santificação, uma vez que estabeleceu de maneira pioneira a necessidade da 

sistematização comprobatória de milagres de cura como pré-requisito para 

reconhecimento oficial de uma santidade. 

Na esteira dessa normatização, o século XX também contou com dois 

importantes fatos que modificaram sensivelmente a postura da Igreja com 

relação a sua organização interna cotidiana. O primeiro deles está representado 

pelo Concílio Vaticano II, que causou uma grande reviravolta em termos 

teológicos, quando propôs que o catolicismo procurasse se adequar às novas 

realidades sociais presentes após o fim da Segunda Guerra Mundial. Seu 

fundamento, como exposto no primeiro capítulo, caracterizou-se pela mudança 

de abordagem da Igreja, ao aproximar-se de sua massa de fiéis. Trouxe, assim, 

para a santidade uma dimensão cotidiana, tornando-a acessível a todos os 

cristãos interessados em imitar Jesus Cristo: 
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[O Concílio Vaticano II foi] o maior, em número de participantes, dentre os 21 Concílios 
realizados pela Igreja Católica. […] propôs colocar a Igreja em diálogo com o mundo 
moderno, depois de uma demorada oposição e de esforços lentos de aproximação e de 
compreensão. Ainda que tardio, esse esforço produziu uma nova imagem e uma nova 
autocompreensão da própria Igreja e uma nova prática eclesial. Tratava-se, na intuição 
de seu progenitor, de um aggiornamento da tradução da fé cristã-católica aos tempos 
contemporâneos, o que permitiria à Igreja realizar sua missão no mundo com maior 
coerência e clareza (PASSOS; SANCHES, 2013, p. 15). 

O segundo marco importante é a Constituição Apostólica Divinus 

Perfectionis Magister (1983), que em sua estrutura organiza de maneira definitiva 

todas as etapas que devem ser cumpridas para que um cristão tenha a sua 

santidade reconhecida pela Igreja de Cristo. Nessa direção, o modelo conceitual 

que se propõe é formado por oito passos metodológicos, listados a seguir, que, 

em sua conclusão, elucidam de maneira satisfatória, em nosso entender, como 

compreender o processo de construção de uma canonização do ponto de vista 

simbólico. Obedecem, então, a uma normativa legal cumulativa, decorrente do 

longo processo histórico percorrido pela Igreja Católica em relação a esta 

questão, ao mesmo tempo que buscam demonstrar, em particular, que a causa 

de Antônio Galvão de França se fundamenta por meio de uma herança simbólica 

e legislativa (institucional), dando a simultaneidade fundamental para o êxito de 

sua canonização. 

1. Investigação das condições de morte: elucidação da força espiritual 

do candidato, no caso Frei Galvão. O elemento é utilizado na descrição da fama 

de santidade; sua relação com a proximidade da morte é tratada de maneira a 

demonstrar seu comportamento positivo em relação ao sofrimento, herança 

valorativa com origem no conceito de martírio, buscando a raiz que identifica o 

franciscano com os primeiros santos. Simbolicamente, essa descrição está 

baseada na característica fundamental presente nas narrativas biográficas, com 

o objetivo de destacar a importância do bem morrer para a santidade. Apesar de 

não se tratar da forma original de martírio, essa relação torna-se possível pelo 

fato de a morte estar representada por um sentimento de esperança e 

conformidade com a proximidade de um encontro pessoal com Deus e, 

consequentemente, com o cumprimento da promessa escatológica da salvação, 

dando o embasamento simultâneo legal e simbólico vinculado à origem 

institucional do catolicismo: a delimitação das características de uma boa morte. 
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Sobre o papel desempenhado pela morte na tradição cristã, Philippe Ariés afirma 

que, 

no primeiro milênio da história do sentimento cristão, o fiel que tivesse confiado seu corpo 
“ad sanctos” tornava-se, ele próprio, por contágio, um santo. A vulgata diz “santo” o que 
hoje traduzimos por “fiel” ou “crente”. A inquietude para com a salvação não perturbava 
o santo cuja vida eterna é assegurada, e que dormia à espera do dia da volta e da 
ressurreição. Na segunda fase da Idade Média, pelo contrário, ninguém estava mais 
seguro da salvação: nem os clérigos, nem os monges, nem os papas, que ferviam no 
caldeirão do inferno. Era preciso assegurar-se dos recursos do tesouro de preces e 
graças mantido pela Igreja (ÁRIES, 2012, p. 112). 

Dessa maneira, “o bem morrer” assume uma função claramente teológica, 

oferecendo aos seguidores do futuro santo a característica comportamental de 

resignação, importantíssima para o enquadramento de Frei Galvão no conjunto 

de heranças presas à representação que estava sendo construída. Ao mesmo 

tempo, as ideias trazidas pelo autor permitem uma especulação com relação à 

transformação ocorrida nos locais das tumbas dos santos, transformadas em 

espaços sagrados; mais uma raiz associada ao cristianismo primitivo. 

2. Descrição da trajetória de trabalho e relação com a comunidade: 

este componente, simbolicamente, se constitui como instrumento de verificação 

dos traços que fortalecem a obra realizada por determinado indivíduo durante 

sua vida. Consolida-se na história da Igreja a partir do século XII, com a 

valorização do perfil modelar de São Francisco de Assis. No caso de Frei Galvão, 

esta característica é visualizada pelo movimento argumentativo de apresentá-lo 

inserido no ambiente franciscano e, por consequência, por ele desenvolver suas 

atividades centradas no auxílio aos mais necessitados, fora da realidade 

conventual. Essas características têm origem na mudança de postura 

institucional ocorrida na Igreja Católica, com a introdução de uma modalidade de 

ação que sai da disciplina dos mosteiros e busca resgatar o contato com os 

problemas mundanos; traços fundamentais na caracterização de uma santidade 

ativa, capaz de se relacionar com sua realidade social, fundamento legal utilizado 

principalmente na descrição das virtudes heroicas. 

3. Realce de uma espiritualidade específica: esta dimensão é presente 

com destaque cada vez maior a medida que as narrativas biográficas passam a 

ocupar uma função didática para atingir as populações de um nível cultural 

inferior, ocasionando uma escolha por parte da Igreja de modelos que sejam 

visualizados de maneira simples e rápida, e fáceis de imitar. Frei Galvão é 



222 

caracterizado como um religioso que desenvolveu uma espiritualidade que pode 

ser dimensionada por duas grandes partes: a primeira identificada com uma 

disciplina rigorosa adaptada à realidade conventual (herança franciscana); a 

segunda, de orientação relacionada às irmãs do Mosteiro da Luz, de quem era 

o mentor espiritual. Do ponto de vista institucional, esses valores espirituais 

refletem uma postura da Igreja Católica de dar preferência a modelos de 

espiritualidade ligados, majoritariamente, às ordens religiosas e estabelecer, 

através de seus critérios de seleção, se os valores transmitidos são aqueles 

esperados para um santo representante de uma comunidade que desenvolva 

uma espiritualidade própria. Essa comprovação pode ser visualizada na forma 

pela qual é utilizada a documentação institucional do Mosteiro da Luz, com 

escritos elaborados e permeados por uma característica que valoriza a 

contemplação como meio eficiente para o desenvolvimento de uma 

espiritualidade voltada para o interior e, ao mesmo tempo, que funciona como 

uma ferramenta de controle específica, devido à particularidade de se tratar de 

um convento feminino. 

4. Identificação com o local de origem: essa constituinte da construção 

processual da santidade associa e integra, de certa forma, todas as anteriores, 

pois fundamenta o contexto histórico vivenciado pelo candidato e, através dele, 

estabelece a maneira pela qual os valores católicos observados no cotidiano do 

indivíduo investigado se destacam. Paralelamente a isso, identifica também as 

particularidades de cada contexto histórico, tanto do ponto de vista simbólico 

como institucional. Essa preocupação sinaliza a importância dada pela Igreja 

Católica ao fundamento da oficialização de um culto dentro do catolicismo, no 

sentido de que, se uma canonização não fosse bem fundamentada, ocasionaria 

o efeito contrário do esperado, ou seja, funcionaria como ponto de discórdia, 

propiciando o enfraquecimento institucional naquele local. Observando esta 

perspectiva, Frei Galvão é descrito, em sua canonização, de maneira a explicitar 

claramente que sua origem social e percurso biográfico estão recobertos dos 

valores presentes em seu tempo; consequentemente, este fator influencia 

decisivamente na construção de uma tradição específica, identificando-o com o 

seu local de origem, ou seja, São Paulo, e, à medida que sua causa ganha 

elementos, sua imagem amplia-se, inserindo todo o território brasileiro. 
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5. Atemporalidade da devoção: para a Igreja Católica, uma devoção 

deve, desde o início, apresentar componentes que permitam a esta dialogar de 

forma satisfatória com os diversos contextos históricos e, por consequência, com 

as diferentes culturas produzidas pela humanidade; por essa razão, as devoções 

devem ter em si a característica, pelo menos em tese, de se perpetuar 

indefinidamente por todas as futuras gerações de cristãos. Isto se manifesta 

muitas vezes por meio de uma mensagem valorativa associada à devoção, 

como, por exemplo, a ligação de São Francisco de Assis com a natureza. Essa 

exigência, no caso de Frei Galvão, é suprida pela linha argumentativa construída 

pelos produtores do documento para mapear, de forma clara, que a devoção a 

ele nasceu graças à mobilização e ao reconhecimento de sua relevância para 

seu tempo e posteriormente para as gerações futuras. Este argumento se 

solidifica quando se analisa a cronologia construída na apresentação da fama de 

santidade, constituída de maneira a caracterizar o franciscano com uma 

representatividade capaz de alcançar diversas temporalidades, demonstrando 

que seus valores independem do tempo observado. Portanto, este aspecto é 

fundamental para o interesse da Igreja Católica, como instituição, em garantir o 

mecanismo de permanência de seus valores por tempo indeterminado, formando 

uma história que independe de um tempo específico. 

6. Manutenção de sua memória: fortalecendo o tópico anterior, a Igreja 

Católica tende a escolher devoções que se encontrem em um estágio mais 

avançado de amadurecimento, ou seja, aquelas que já possuam uma estrutura 

concreta e simbólica definida. Esta opção pode ser explicada por meio da 

preocupação que a Igreja possui de não oficializar devoções que não sejam 

capazes de se autossustentar, ocasionando, em nosso entender, um impasse 

com relação ao acerto da escolha de determinado santo para uma dada região. 

Por outro lado, recentemente encontramos um caso muito particular: a 

canonização do Papa João Paulo II, a qual, em nossa interpretação, pode 

sinalizar que, além da necessidade da construção de uma memória, também 

torna imprescindível a força política que essa memória representa, uma vez que 

a canonização do Santo Padre foi finalizada em apenas nove anos, de 2005 a 
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2014.3 A estrutura presente na devoção de Antônio Galvão de França possibilita 

o fortalecimento da linha argumentativa elaborada durante a escrita do 

documento, no sentido de fundamentar as bases para a continuidade da 

devoção, tanto do ponto de vista prático quanto com relação à continuidade 

futura. Com essa perspectiva, o Mosteiro da Luz, como já foi trabalhado no 

capítulo sobre fama de santidade, ocupa uma importante função no 

estabelecimento de uma tradição essencial para demonstração do fundamento 

atemporal dessa veneração e de seus valores. Como último ponto deste tópico, 

é importante destacar o papel desempenhado pelas “pílulas” criadas por Antônio 

Galvão de França como um importante meio de comprovação de manutenção 

da memória, constituída a partir da produção desse “medicamento” diretamente 

associado a sua imagem pública nacional. 

7. Primeiro santo natural do Brasil: o fato de Antônio Galvão de França 

ser natural do Brasil favoreceu uma composição discursiva organizada que atuou 

de maneira decisiva para sua canonização. Localmente, pode-se considerar que, 

a partir do êxito desse projeto, o Brasil como Estado majoritariamente católico 

adquire uma relevância mais destacada na Igreja Católica Apostólica Romana. 

Em contrapartida, para Roma, essa canonização tem como consequência a 

ampliação de sua influência na América Latina, fator fundamental em tempos em 

que a Igreja necessita de um fortalecimento nessa região, uma vez que, através 

de Frei Galvão, a autoridade romana, por meio do Papa, sinaliza a intenção de 

inserir novas realidades culturais no seleto grupo santoral católico, acarretando 

um aumento sensível de fiéis no continente; dessa forma, tira a Europa da 

centralidade do cenário devocional. Como consequência, ocorre a valorização 

das raízes latinas, garantindo a ampliação da influência política exercida pelos 

representantes do sumo pontífice no continente. 

8. A construção processual da santidade: como consequência desta 

construção argumentativa, é possível visualizar que cada elemento analisado 

anteriormente tem sua parcela de contribuição para a formulação do modelo 

conceitual que dá título a esta tese. A construção processual da santidade tem 

como pano de fundo dois movimentos simultâneos, que são necessários na 

                                            
3 Uma das principais controvérsias ligadas à canonização do papa polonês se dirige à dispensa 

dada por Bento XVI à regulamentação dos cinco anos pós-morte para início de canonização 
de seu antecessor. 



225 

consolidação e na validação argumentativa de uma canonização. O primeiro 

refere-se à obrigatoriedade da elaboração de uma fundamentação que vincule a 

futura devoção à trajetória institucional percorrida pela Igreja Católica em seu 

desenvolvimento histórico. Tal comprovação é feita por meio da demonstração 

da associação entre a nova veneração e as constituintes da santidade ligadas 

aos diferentes pensamentos presentes no decorrer da história da Igreja de 

Cristo. Esse processo cumulativo, em nosso entender, é responsável pela 

identidade defendida por ela como universal. Esta característica discursiva tem 

como consequência prática a obrigatoriedade de as venerações reconhecidas 

representarem todo esse percurso histórico. O segundo movimento, e o mais 

complexo, envolve as particularidades presentes em cada região em que o 

catolicismo se insere, exigindo uma adaptação da linguagem simbólica aplicada 

a cada população. Essa necessidade obriga a cada processo de canonização 

construir elementos sólidos que possam ser utilizados na validação de uma 

causa de santificação. Este fator, na nossa interpretação, é a principal causa da 

morosidade da maioria das canonizações produzidas pelas autoridades 

religiosas responsáveis, porém, permite maior controle da exatidão na escolha 

das representações santas compatíveis com cada regionalidade, garantindo, 

assim, maior possibilidade de êxito no fortalecimento institucional na região 

atingida pela mobilização gerada em torno do novo santo. 

Esse jogo de forças proporciona uma dinâmica em que a política se insere 

como dimensão fundamental na categorização da relevância de uma veneração 

para uma localidade que pretende ampliar sua participação concreta e simbólica 

no cenário internacional do catolicismo. Interesse este que regula toda a 

construção e a fundamentação das devoções, tanto por parte das instâncias 

superiores ligadas diretamente a Roma como das autoridades locais 

responsáveis pela manutenção cotidiana desses cultos. 

Essa articulação, no caso do processo de Antônio Galvão de França, 

ocorre de maneira a fundamentar essa santidade como fortalecimento dos 

valores brasileiros, ligando a memória construída nos 69 anos entre a primeira 

iniciativa e a finalização da canonização como continuidade de um único 

processo histórico. Este apontamento tem o objetivo de inserir a devoção a Frei 

Galvão em uma característica essencial contida em qualquer veneração: a 

capacidade de renovação dos devotos, condição primordial para atender à 
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exigência da Igreja Católica de retransmissão de seu discurso por meio do 

franciscano. 

Esta verificação acontece em duas grandes etapas: a primeira foi 

finalizada com a beatificação em 1998 e a segunda, com a canonização no ano 

de 2007. Acreditamos que a grande diferença simbólica entre as duas condições 

talvez possa ser compreendida não apenas pelo fato de a primeira permitir um 

culto público restrito e a segunda universalizar tal veneração, mas para além 

disso. A Igreja Católica, em nosso entender, utiliza essa graduação para 

comprovar a força simbólica de Frei Galvão no intervalo entre uma titulação e 

outra, sendo que a beatificação é a etapa mais difícil de ser concluída, enquanto 

a canonização pode ser considerada uma continuidade da primeira. 

É importante ressaltar que, nessas duas etapas, a comprovação da força 

simbólica da devoção já está confirmada através dos registros bibliográficos e 

da descrição das virtudes heroicas mencionadas no Positio analisado durante 

esta tese, pois acreditamos que, embora a força simbólica da devoção tenha seu 

início com os devotos, a presença da autoridade da Igreja Católica, através do 

processo de canonização, confirma a capacidade renovadora dos devotos e, 

assim, garante a inserção da devoção em um padrão preestabelecido do ponto 

de vista jurídico. 

É fundamental esclarecer que a comprovação da santidade de Antônio 

Galvão de França, neste ponto, estava demonstrada no campo conceitual e 

ainda dependia da aprovação dos milagres para sua oficialização; porém, o 

documento de 1993 evidencia uma santidade articulada por uma linha 

argumentativa que necessitava somente deste último elemento sobrenatural 

para sua constatação. 

Observando essas duas variáveis, é possível afirmar que a construção 

processual da santidade, como modelo conceitual, pode contribuir para a 

compreensão das devoções católicas contemporâneas por meio de suas 

origens, desenvolvimento, fortalecimento e consolidação, dialogando com os 

aspectos fundamentais que fazem da Igreja Católica uma das instituições mais 

intrigantes e interessantes para estudiosos de diversas áreas do conhecimento, 

interessados em compreender a relação entre os valores originários e as 

variações destes, de acordo com a necessidade institucional de a Igreja 



227 

sustentar sua burocracia como movimento religioso identificado com Jesus 

Cristo. 

Conclusões 

No decorrer deste último capítulo, procurei por uma nova abordagem 

interpretação para o processo de canonização de Antônio Galvão de França 

como processo histórico-jurídico e simbólico. Essa tentativa teve como 

fundamento a descrição sucinta da evolução do conceito de santidade na história 

da Igreja Católica e como essa herança influenciou a construção de Frei Galvão 

como santo, demonstrando um processo simultâneo presente no texto do 

documento, que está entre a formalidade jurídica que precisava respeitada e o 

contínuo movimento de acréscimos utilizados para a construção simbólica dos 

franciscanos brasileiro como modelo de cristão. 

Essa simultaneidade reforça o papel desempenhado pelo processo de 

canonização, na construção das relações institucionais entre a igreja e as 

diferentes regiões em que atua. Observando este elemento, esse tipo de 

documentação canônica pode ser utilizada na compreensão de diferentes 

contextos históricos e favorecer uma grande gama de discussões, produzindo 

um importante campo de conhecimento para a ciência da religião e suas áreas 

afins. 

O modelo conceitual que proponho (“a construção processual da 

santidade”) tem por objetivo a ampliação e o aprofundamento da função do 

processo de canonização como um documento histórico, capaz de demonstrar 

variáveis presentes na evolução institucional católica e a forma como esta foi 

capaz de se adaptar às diferentes realidades devocionais para manter sua 

influência dominante na sociedade. 

Tendo isso em mente, acredito que a causa de Antônio Galvão de França 

pode ser vista como um exemplo de uma importante função ocupada pelo culto 

aos santos no universo católico, uma vez que em torno da representação de Frei 

Galvão desenvolve-se uma série de fatores que influenciam decisivamente na 

imagem que a Igreja Católica pretende dar para o catolicismo praticado no país. 

Por outro lado, a canonização deste franciscano responde aos interesses e às 

necessidades dos grupos sociais envolvidos em seu processo, garantido uma 
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associação permanente desses grupos com a sua imagem pública, formando 

assim a construção processual da santidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando em consideração tudo que foi produzido até agora, a presente 

tese estabeleceu uma perspectiva de diálogo entre a santidade e a Ciência da 

Religião como área de conhecimento. Essa conexão, em nosso entender, se 

concretiza por meio do modelo conceitual que estamos propondo neste trabalho, 

pois a construção processual da santidade abre uma possibilidade interpretativa 

que se pode considerar, em certa medida, como inovadora, pelo fato de 

conceber a santidade como conceito formado tanto no processo simbólico que 

se desenvolve como no processo jurídico de santificação. 

Para atingir esse objetivo, foi necessário delimitar de forma clara a 

posição ocupada pelo conceito de santidade durante o desenvolvimento 

institucional da Igreja Católica e sua influência no fortalecimento do catolicismo 

como movimento religioso. Nesse sentido, uma abordagem do contexto 

formador dos princípios da Igreja nos tempos da atuação de Jesus é fundamental 

para entendê-lo como exemplo a ser seguido por todos os membros da 

comunidade cristã. 

Após essa fase preliminar, nossa reflexão exigia maior aprofundamento 

do conceito-chave que permeia toda esta pesquisa, ou seja, o conceito de 

santidade. Para isso, adotamos uma linha historiográfica destinada a mapear, de 

forma evidente, as principais nuances da santidade durante a história da Igreja 

e, concomitantemente, observar como cada período institucional se relacionou 

com a mesma, desenvolvendo uma interpretação própria dependendo da 

necessidade político-institucional de cada período. 

Nessa direção, observamos o contexto da Igreja Primitiva a fim de 

compreender quais valores eram predominantes na época em que Jesus Cristo 

desenvolveu seu trabalho evangelizador e como, principalmente, através de 

Paulo de Tarso, ocorreu o amadurecimento dos princípios trazidos por Cristo e 

sua aplicação no cotidiano social da época. E ainda é descrito sobre esse 

período como os conflitos entre cristãos e o Império Romano desempenhou 

papel fundamental para o primeiro modelo de santidade florescer: o martírio. 

Nessa perspectiva, o relato da morte de Estêvão serviu como importante 

ponto de observação daquilo que, em seus primórdios, a Igreja considerava 
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como o ideal de morte e, por essa razão, replicou este conceito e sua definição 

durante os cinco primeiros séculos da história católica. Tal cenário se modificou 

quando o Imperador Constantino assumiu o poder, proclamando o cristianismo 

como a religião oficial do Império. 

Essa nova condição ofereceu a estabilidade institucional necessária para 

a Igreja Católica desenvolver paulatinamente uma identificação com a 

autoridade imperial, fator fundamental para a transformação e o 

desenvolvimento de um novo modelo virtuoso para o cristianismo: o dos Santos 

Reis. 

Se analisarmos o contexto de aplicação dos valores representados por 

esse tipo de autoridade, fica evidenciado que, durante os quatro séculos 

seguintes, do século V ao IX, esta modalidade de santidade representa, em certa 

medida, as necessidades e preocupações presentes em um contexto de 

redefinição territorial política e religiosa. 

A consequência dessa instabilidade fica clara a partir do momento em que 

se desenvolve uma espiritualidade paralela à autoridade imperial, representada 

pelos valores ensinados no interior do mosteiro, que se caracterizam por uma 

disciplina específica, elaborada com o objetivo de reproduzir indivíduos voltados 

para si, deslocados da realidade do mundo material. 

Essa mentalidade começa a se alterar quando a figura de São Francisco 

de Assis oferece uma nova perspectiva, criando uma nova abordagem espiritual 

voltada à atividade cotidiana, retomando o contato com o mundo e suas 

necessidades. É importante notar que, em sua espiritualidade, Francisco 

mantém um traço muito forte do universo monástico, ou seja, a simplicidade e o 

desapego do mundo da matéria. 

Esses novos valores influenciam diretamente uma mudança notável na 

postura da Igreja na consideração desse modelo: os indivíduos que exercessem 

suas atividades religiosas de maneira a auxiliar o catolicismo em sua missão 

evangelizadora passariam a ser considerados como prioridade em 

canonizações. Tal fato desencadeia uma mudança de procedimento com relação 

aos santos escolhidos depois de São Francisco de Assis, fazendo deste o grande 

modelo de santidade do período medieval. 

É importante ter em mente que, nesse período posterior ao nascimento 

do movimento franciscano, a Igreja passa a adotar critérios diferentes para a 
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consideração de uma santidade, utilizando o conceito de virtude para delimitar 

qual cristão merecia ser elevado à condição de santo, ao mesmo tempo em que 

tornava mais concreto o caminho para uma maior aproximação com a herança 

deixada por Jesus Cristo e visualizada nas Escrituras Sagradas. 

Esse modelo valorativo perdurou de maneira sistemática até meados dos 

séculos XIX e XX, quando foram acrescentados os elementos científicos 

utilizados para comprovação histórica da origem dos movimentos devocionais 

presentes na Igreja até então. Em paralelo à busca por essa historicidade, 

encontra-se também a tentativa de desenvolver mecanismos de controle em 

relação ao que se deveria considerar como o “verdadeiro milagre”. Para ilustrar 

os critérios temos: 

1. A doença deve ter características de gravidade, com prognóstico 

negativo. 

2. O diagnóstico real da doença deve ser certo e preciso. 

3. A doença deve ser apenas orgânica. 

4. Eventual tratamento não pode ter favorecido o processo de cura. 

5. A cura deve ser repentina, inesperada e instantânea. 

6. A retomada da normalidade deve ser completa (e sem convalescência). 

7. A cura deve ser duradoura (sem recaída).1 

Depois desta caminhada pelo contexto histórico de evolução da Igreja 

Católica, no terceiro capítulo nos voltamos para o documento histórico que serve 

de base para esta tese: O ato de beatificação e canonização de Antônio Galvão 

de França, fonte histórica publicada em 1993 com o objetivo de elevar este 

franciscano à santidade. A tarefa de análise do referido documento se iniciou 

pela apresentação de sua estrutura primordial, estabelecendo os elementos 

formadores presentes, obrigatoriamente, nesse tipo de processo canônico. 

É importante relembrar que nossa análise se restringiu ao volume 

produzido, com o objetivo de verificar as virtudes heroicas ao longo da biografia 

documentada do franciscano e também por diferentes tipos de documentação, 

caracterizando toda a fundamentação teológica necessária para o 

                                            
1 Disponível em: <https://blog.comshalom.org/carmadelio/50024-os-7-criterios-cientificos-de-

uma-cura-milagrosa-a-igreja-faz-questao-da-confirmacao-da-ciencia>. Acesso em: 8 jun. 
2018.  
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enquadramento do religioso nas características essenciais na descrição de uma 

santidade. Não analisamos os relatos médicos de comprovação dos milagres, 

presentes em um volume distinto do documento. 

As virtudes sobrenaturais são, respectivamente, Fé, Esperança e 

Caridade, e as naturais são Temperança, Fortaleza, Prudência e Justiça. As 

primeiras, também usualmente chamadas de teologais, são aquelas recebidas 

diretamente de Deus pelo batismo, e as últimas são as desenvolvidas por um 

cristão durante sua vida. A intenção da descrição das virtudes heroicas foi tentar 

compreender como no texto processual estas aparecem, como sua descrição 

influencia na concepção da santidade do franciscano e, ao mesmo tempo, de 

que modo ele obedece rigorosamente à estrutura exigida pelo Vaticano. Nesta 

mesma linha, procurou-se analisar como a descrição dessas virtudes foi 

elaborada para introduzir Frei Galvão no conjunto de valores que representem o 

Brasil como país católico e também para ressaltar a importância individual do 

trabalho desenvolvido por ele como meio de defesa e manutenção dos valores 

defendidos pelo cristianismo. 

Como passo metodológico, articulou-se uma estrutura de pensamento 

dirigida a identificar o processo gradativo de acréscimos, denominado 

Ordenações Processuais Cumulativas, que, na prática, representam o esquema 

argumentativo construído para elucidar os principais aspectos na elaboração 

demonstrativa da santidade de Frei Galvão. Inicialmente foi elaborada uma 

distinção com 25 tipologias valorativas, mas durante o texto do estudo foram 

identificadas 7 (ver capítulo anterior) Ordenações básicas, cruciais na 

comprovação da santidade de Antônio Galvão de França. 

Em seguida, foi introduzido mais um importante elemento na análise do 

processo de canonização: a verificação da fama de santidade; momento 

importante para distinguir o que a Igreja considera como fama e como esta 

estabelece a conexão com a santidade para mapeamento do alcance e da 

relevância da devoção praticada em torno do religioso brasileiro. 

Conceitualmente, a fama de santidade pode ser dividida em três grandes 

momentos argumentativos: 

1. Fama de santidade em vida: descreve todas as etapas biográficas de Frei 

Galvão, de modo a caracterizar a aplicação dos valores católicos durante 
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todo seu trabalho como sacerdote franciscano e descreve, através dele, 

a relevância social de Frei Galvão. 

2. Fama de santidade em morte: descreve os últimos momentos da vida do 

religioso, com o objetivo de demonstrar a relação e a compreensão de 

Antônio Galvão de França com a proximidade da morte, fundamento 

utilizado para confirmar as virtudes heroicas apresentadas anteriormente. 

3. Fama de santidade após a morte: etapa de coleta testemunhal, com o 

objetivo de demonstrar que o movimento devocional a Antônio Galvão de 

França possui em si mesmo uma capacidade de manutenção e renovação 

fundamentais para que as autoridades romanas possam constatar a 

importância de tal veneração. 

Ainda nessa esteira, introduzimos um elemento que consideramos como 

a materialidade dessa fama de santidade, com a qual Frei Galvão é identificado 

por suas famosas pílulas, que desde suas origens serve como ponto de contato 

entre o santo e sua comunidade, e após a sua morte se estabelece como 

continuidade de seus valores para a posteridade. 

Esse vínculo é mantido através da irmandade do Mosteiro da Luz, que, 

por meio desse trabalho, procura conservar e manter sua relevância no cenário 

católico, associando sua evolução institucional diretamente à imagem do 

franciscano. Esse processo faz com que haja, durante a escrita do documento, 

a tentativa de construir uma memória de santidade capaz de estabelecer uma 

fundação na tradição vinculada a este religioso, promovendo e garantido a 

continuidade das atividades do mosteiro. 

No capítulo anterior, apresentamos a possibilidade de uma nova 

abordagem que considere o processo de canonização como uma ferramenta 

historiográfica, tornando-se assim um objeto do conhecimento histórico. Esta 

afirmação tem por base a grande variedade de registros escritos presentes no 

tomo processual, o que colabora sensivelmente para a ampliação das 

perspectivas de análise para os estudiosos de diversas áreas do conhecimento, 

entre os quais podemos citar linguistas, historiadores, teólogos, sociólogos, 

hermeneutas, entre outros. 
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A terminologia “ferramenta historiográfica”, em nosso entender, 

representa três elementos fundamentais para a nova abordagem de um 

processo de canonização: 

1. Compreender a evolução institucional da Igreja Católica em diferentes 

contextos. 

2. Entender a relação santo/tempo. 

3. Estabelecer, a partir dele, as relações socioidentitárias que constroem a 

representatividade dos santos localmente para, posteriormente, atingir 

sua dimensão universal. 

Para justificar o título da presente reflexão, procuramos fundamentar a 

validade da expressão “a construção processual da santidade”, demonstrando 

que tal modelo conceitual representa de maneira satisfatória o movimento 

institucional como o movimento simbólico elaborado na causa de Antônio Galvão 

de França e, dessa forma, garante seu êxito na diretriz exigida pelo Vaticano. 

Para resumir essa proposição levantamos seus três pontos fundamentais: 

1. O comportamento valorizado na escrita processual caracteriza Frei 

Galvão como modelo ideal para os demais representantes da Igreja no 

Brasil, e sua herança serve de parâmetro para gerações futuras que irão 

formar a estrutura administrativa da Igreja em nosso território. 

2. Sua naturalidade brasileira que possibilita a visualização do efeito de sua 

canonização para a consolidação e o aprofundamento das relações 

político-institucionais estabelecidas pelo Vaticano e pela Cúpula Católica 

brasileira. 

3. A existência de uma memória concreta e organizada favorece o sucesso 

do projeto de canonização de Antônio Galvão de França e, por 

consequência, beneficia os grupos sociais envolvidos diretamente nesse 

processo: a Irmandade do Mosteiro da Luz, a Ordem Franciscana, o 

Episcopado de São Paulo e a comunidade de Guaratinguetá, 

ocasionando o fortalecimento institucional de todos os grupos 

mencionados, principalmente o último, que atualmente usufrui de uma 

estrutura concreta e simbólica fortalecida após a canonização de Frei 

Galvão em 2007. 
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Encaminhando este trabalho para seu fim, gostaríamos de apresentar o 

que consideramos um importante elemento ilustrativo do processo de construção 

da santidade de Frei Galvão, o qual procuramos descrever no decorrer do 

presente estudo: a Homilia de Canonização de Antônio Galvão de França, lida 

pelo Papa Emérito Bento XVI no dia 11 de maio de 2007, em uma missa campal 

no Campo de Marte em São Paulo: 

Senhores Cardeais, Senhor Arcebispo de São Paulo e Bispos do Brasil e da América 
Latina, Distintas autoridades, Irmãs e Irmãos em Cristo, “Bendirei continuamente ao 
Senhor/seu louvor não deixará meus lábios” [Sl 33,2] 1. Alegremo-nos no Senhor, neste 
dia em que contemplamos outra das maravilhas de Deus que, por sua admirável 
providência, nos permite saborear um vestígio da sua presença, neste ato de entrega de 
Amor representado no Santo Sacrifício do Altar. Sim, não deixemos de louvar ao nosso 
Deus. Louvemos todos nós, povos do Brasil e da América, cantemos ao Senhor as suas 
maravilhas, porque fez em nós grandes coisas. Hoje, a Divina sabedoria permite que nos 
encontremos ao redor do seu altar em ato de louvor e de agradecimento por nos ter 
concedido a graça da Canonização do Frei Antônio de Sant’Ana Galvão. Quero 
agradecer as carinhosas palavras do Arcebispo de São Paulo, D. Odilo Scherer, que foi 
a voz de todos vós, e a atenção do seu predecessor, o Cardeal Cláudio Hummes, que 
com tanto esmero empenhou-se pela causa do Frei Galvão. Agradeço a presença de 
cada um e de cada uma, quer sejam moradores desta grande cidade ou vindos de outras 
cidades e nações. Alegro-me que de, através dos meios de comunicação, minhas 
palavras e as expressões do meu afeto possam entrar em cada casa e em cada coração. 
Tenham certeza: o Papa vos ama, e vos ama porque Jesus Cristo vos ama. Nesta solene 
celebração eucarística foi proclamado o Evangelho no qual Cristo, em atitude de grande 
enlevo, proclama: “Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste 
estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos” (Mt 11,25). Por isso, 
sinto-me feliz porque a elevação do Frei Galvão aos altares ficará para sempre 
emoldurada na liturgia que hoje a Igreja nos oferece. Saúdo com afeto a toda a 
comunidade franciscana e, de modo especial, as monjas concepcionistas que, do 
Mosteiro da Luz, da Capital paulista, irradiam a espiritualidade e o carisma do primeiro 
brasileiro elevado à glória dos altares. 2. Demos graças a Deus pelos contínuos 
benefícios alcançados pelo poderoso influxo evangelizador que o Espírito Santo imprimiu 
em tantas almas através do Frei Galvão. O carisma franciscano, evangelicamente vivido, 
produziu frutos significativos através do seu testemunho de fervoroso adorador da 
Eucaristia, de prudente e sábio orientador das almas que o procuravam e de grande 
devoto da Imaculada Conceição de Maria, de quem ele se considerava “filho e perpétuo 
escravo”. Deus vem ao nosso encontro, “procura conquistar-nos – até à Última Ceia, até 
ao Coração trespassado na cruz, até as aparições e as grandes obras pelas quais Ele, 
através da ação dos Apóstolos, guiou o caminho da Igreja nascente” (Carta encl. Deus 
caritas est, 17). Ele se revela através da sua Palavra, nos Sacramentos, especialmente 
da Eucaristia. Por isso, a vida da Igreja é essencialmente eucarística. O Senhor, na sua 
amorosa providência, deixou-nos um sinal visível da sua presença. Quando 
contemplarmos na Santa Missa o Senhor, levantado no alto pelo sacerdote, depois da 
Consagração do pão e do vinho, ou o adorarmos com devoção exposto no Ostensório 
renovemos com profunda humildade nossa fé, como fazia Frei Galvão em “laus 
perennis”, em atitude constante de adoração. Na Sagrada Eucaristia está contido todo o 
bem espiritual da Igreja, ou seja, o mesmo Cristo, nossa Páscoa, o Pão vivo que desceu 
do Céu vivificado pelo Espírito Santo e vivificante porque dá Vida aos homens. Esta 
misteriosa e inefável manifestação do amor de Deus pela humanidade ocupa um lugar 
privilegiado no coração dos cristãos. Eles devem poder conhecer a fé da Igreja, através 
dos seus ministros ordenados, pela exemplaridade com que estes cumprem os ritos 
prescritos que estão sempre a indicar na liturgia eucarística o cerne de toda obra de 
evangelização. Por sua vez, os fiéis devem procurar receber e reverenciar o Santíssimo 
Sacramento com piedade e devoção, querendo acolher ao Senhor Jesus com fé e 
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sempre, quando necessário, sabendo recorrer ao Sacramento da reconciliação para 
purificar a alma de todo pecado grave. 3. Significativo é o exemplo do Frei Galvão pela 
sua disponibilidade para servir o povo sempre quando era solicitado. Conselheiro de 
fama, pacificador das almas e das famílias, dispensador da caridade especialmente dos 
pobres e dos enfermos. Muito procurado para as confissões, pois era zeloso, sábio e 
prudente. Uma característica de quem ama de verdade é não querer que o Amado seja 
ofendido, por isso a conversão dos pecadores era a grande paixão do nosso Santo. A 
Irmã Helena Maria, que foi a primeira “recolhida” destinada a dar início ao “Recolhimento 
de Nossa Senhora da Conceição”, testemunhou aquilo que Frei Galvão disse: “Rezai 
para que Deus Nosso Senhor levante os pecadores com o seu potente braço do abismo 
miserável das culpas em que se encontram”. Possa essa delicada advertência servir-nos 
de estímulo para reconhecer na misericórdia divina o caminho para a reconciliação com 
Deus e com o próximo e para a paz das nossas consciências. 4. Unidos em comunhão 
suprema com o Senhor na Eucaristia e reconciliados com Deus e com o nosso próximo, 
seremos portadores daquela paz que o mundo não pode dar. Poderão os homens e as 
mulheres deste mundo encontrar a paz se não se conscientizarem acerca da 
necessidade de se reconciliarem com Deus, com o próximo e consigo mesmos? De 
elevado significado foi, neste sentido, aquilo que a Câmara do Senado de São Paulo 
escreveu ao Ministro Provincial dos Franciscanos no final do século XVIII, definindo Frei 
Galvão como “homem de paz e de caridade”. Que nos pede o Senhor: “Amai-vos uns 
aos outros como eu vos amo”. Mas logo a seguir acrescenta: que “deis fruto e o vosso 
fruto permaneça” (cf. Jo 15,12.16). E que fruto nos pede Ele, senão que saibamos amar, 
inspirando-nos no exemplo do Santo de Guaratinguetá? A fama da sua imensa caridade 
não tinha limites. Pessoas de toda a geografia nacional iam ver Frei Galvão que a todos 
acolhia paternalmente. Eram pobres, doentes no corpo e no espírito que lhe imploravam 
ajuda. Jesus abre o seu coração e nos revela o fulcro de toda a sua mensagem 
redentora: “Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos” (ib. 
v.13). Ele mesmo amou até entregar sua vida por nós sobre a Cruz. Também a ação da 
Igreja e dos cristãos na sociedade deve possuir esta mesma inspiração. As pastorais 
sociais, se forem orientadas para o bem dos pobres e dos enfermos, levam em si 
mesmas este sigilo divino. O Senhor conta conosco e nos chama amigos, pois, só aos 
que se ama desta maneira, se é capaz de dar a vida proporcionada por Jesus com sua 
graça. Como sabemos a V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano terá 
como tema básico: “Discípulos e missionários de Jesus Cristo, para que nele nossos 
povos tenham vida”. Como não ver então a necessidade de acudir com renovado ardor 
à chamada, a fim de responder generosamente aos desafios que a Igreja no Brasil e na 
América Latina está chamada a enfrentar? 5. “Vinde a mim, vós todos que estais aflitos 
sob o fardo, e eu vos aliviarei”, diz o Senhor no Evangelho, (Mt 11,28). Esta é a 
recomendação final que o Senhor nos dirige. Como não ver aqui este sentimento paterno 
e, ao mesmo tempo, materno de Deus por todos os seus filhos? Maria, a Mãe de Deus 
e Mãe nossa, se encontra particularmente ligada a nós neste momento. Frei Galvão 
assumiu com voz profética a verdade da Imaculada Conceição. Ela, a Tota Pulchra, a 
Virgem Puríssima, que concebeu em seu seio o Redentor dos homens e foi preservada 
de toda mancha original, quer ser o sigilo definitivo do nosso encontro com Deus, nosso 
Salvador. Não há fruto da graça na história da salvação que não tenha como instrumento 
necessário a mediação de Nossa Senhora. De fato, este nosso Santo entregou-se de 
modo irrevogável à Mãe de Jesus desde a sua juventude, querendo pertencer-lhe para 
sempre e escolhendo a Virgem Maria como Mãe e Protetora das suas filhas espirituais. 
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. Não será esta misteriosa presença 
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da Virgem Puríssima, quando invocarmos proteção e auxílio à Senhora Aparecida? 
Vamos depositar em suas mãos santíssimas a vida dos sacerdotes e leigos 
consagrados, dos seminaristas e de todos os vocacionados para a vida religiosa. 6. 
Queridos amigos, deixai-me concluir invocando a Vigília de Oração de Marienfeld na 
Alemanha: diante de uma multidão de jovens, quis definir os santos da nossa época 
como verdadeiros reformadores. E acrescentava: “só dos Santos, só de Deus provém a 
verdadeira revolução, a mudança decisiva do mundo” (Homilia, 20/08/2005). Este é o 
convite que faço hoje a todos vós, do primeiro ao último, nesta imensa Eucaristia. Deus 
disse: “Sede santos, como Eu sou santo” (Lv 11,44). Agradeçamos a Deus Pai, a Deus 
Filho, a Deus Espírito Santo, dos quais nos vêm, por intercessão da Virgem Maria, todas 
as bênçãos do céu; este dom que, juntamente com a fé, é a maior graça que o Senhor 
pode conceder a uma criatura: o firme anseio de alcançar a plenitude da caridade, na 
convicção de que não só é possível, como também necessária, a santidade, cada qual 
no seu estado de vida, para revelar ao mundo o verdadeiro rosto de Cristo, nosso amigo! 
Amém (BENTO XVI, 2007, p. 1-5).2 

Analisando este texto, é possível notar algumas características que são 

comuns à escrita do processo e reaparecem no discurso feito pelo Papa no dia 

da celebração da canonização de Frei Galvão. Essas repetições podem ser 

elencadas da seguinte maneira: 

a) Como figura identificada com a fundação do Mosteiro da Luz, Frei Galvão 

é utilizado como exemplo de transformação na centralidade ocupada pela 

Igreja Católica brasileira em relação ao Vaticano, sendo um santo 

brasileiro. 

b) Destaque de sua localização geográfica, possibilitando a aproximação de 

Frei Galvão com o seu tempo, tornando-se um exemplo a seguir e 

estabelecendo através de sua trajetória as características esperadas para 

aquele momento, ou seja, a de transformar a Igreja por meio de sua 

canonização. 

c) A retórica utilizada pelo Papa neste documento procura dialogar com uma 

característica de Frei Galvão: personificar a força na serenidade, 

fundamento básico para a leitura que a Igreja fazia do franciscano como 

“o Pioneiro fundador da santidade brasileira”; por isso a expressão “a 

verdadeira revolução é a dos Santos”. 

O conceito de santidade pode ser analisado, a partir de Frei Galvão, como 

voltado à valorização da obra desse religioso e de seu legado para as 

sociedades paulistana e do Vale do Paraíba. 

                                            
2 Disponível em: <https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/homilies/2007/documents/ 

hf_ben-xvi_hom_20070511_canonization-brazil.pdf>. Acesso em: 12 maio 2018. 
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As etapas que caracterizam o processo histórico desta devoção brasileira 

permitem que o cientista da religião promova um diálogo entre a formação de 

uma religiosidade e a maneira com que ela se constitui como importante 

ferramenta para a consolidação institucional da fé católica e dos fundamentos 

importantes que a Igreja, no Brasil, buscava para a valorização de si mesma no 

contexto da Igreja Católica em âmbito mundial. É essencial deixar claro que o 

discurso que leva à formação do que propomos, da construção processual da 

santidade de Frei Galvão, é constituído pela interlocução dos discursos de todos 

os agentes que participam desse processo de acréscimo de elementos e valores 

que caracterizam este religioso como modelo típico à Igreja Católica. 

Nesse sentido, os grupos participantes deste processo, os franciscanos, 

a religiosidade popular constituída pela população de Guaratinguetá, a 

irmandade Concepcionista de São Paulo e o Episcopado paulistano dão 

subsídios que tornam Santo Antônio de Sant’Anna Galvão um produto que reflete 

as intenções e os interesses de todos estes agentes na valorização do modelo 

de santidade, representado por este religioso brasileiro nativo do Vale do 

Paraíba. 

Este trabalho propõe uma abordagem diferenciada do processo de 

canonização, considerando-o como documento histórico capaz de fornecer 

elementos para o cientista da religião abordar e discutir a dinâmica de 

institucionalização da santidade e, por meio dela, determinar como esse 

processo jurídico influencia na difusão da religiosidade de determinada 

localidade ou região inserida no contexto do catolicismo. 

Sendo assim, a “construção processual da santidade” seria uma 

interpretação que permite ao cientista da religião observar as distinções dos 

diferentes movimentos institucionais para a Santificação em relação ao processo 

de construção desses personagens que servem de modelo para uma 

determinada região. Estes, ao mesmo tempo, não perdem o procedimento e a 

essência exigidos pela instituição romana. Portanto, os movimentos devocionais, 

por meio da “construção processual da santidade”, perdem seu caráter uniforme 

e oferecem elementos para abordagens peculiares de cada processo devocional 

específico, de acordo com seu contexto histórico, social e político, que, em nosso 

entender, influenciam todos os âmbitos da atividade humana, inclusive o dos 

santos. 
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O processo de canonização, assim, seria uma formatação, um ajuste 

discursivo da memória de uma pessoa à condição de santo modelo, ampliando 

as linhas de pensamento que podem ser elaboradas no campo da Ciência da 

Religião. 
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ANEXO 

 

Mestre e modelo divino da perfeição, celebrado juntamente com o Pai e 

com o Espírito Santo como o “único Santo”, Cristo Jesus amou a Igreja como 

uma esposa e entregou-se por ela para a santificar e tornar gloriosa aos seus 

olhos. Com efeito, depois de ter dado aos seus discípulos o preceito de imitar a 

perfeição do Pai, enviou sobre eles o Espírito Santo a fim de os mover 

interiormente a amar a Deus com todo o coração e a amarem-se uns aos outros 

como Ele os amou. Os discípulos de Cristo – como exorta o Concílio Vaticano II 

– chamados e justificados no Senhor Jesus não segundo as suas obras mas 

segundo o Seu desígnio e a Sua graça, no Batismo e na fé foram constituídos 

de facto filhos de Deus e participantes da natureza divina, e, por isso, 

verdadeiramente santos (LG, 40). 

Entre estes, em todos os tempos, Deus escolhe muitos para que, 

seguindo mais de perto o exemplo de Cristo, deem testemunho glorioso do Reino 

dos céus com o derramamento de sangue ou com o exercício heroico das 

virtudes. 

A Igreja, que desde os primeiros tempos do cristianismo sempre acreditou 

que os Apóstolos e os Mártires em Cristo estão estreitamente unidos conosco, 

venerou-os juntamente com a Bem Aventurada Virgem Maria e com os Santos 

Anjos, e implorou devotamente o auxílio da sua intercessão. A estes, em curto 

espaço de tempo, juntaram-se outros que imitavam mais de perto a virgindade e 

a pobreza de Cristo e, finalmente, todos aqueles que pelo singular exercício das 

virtudes cristãs e dos carismas divinos suscitaram a devoção e a imitação dos 

fiéis. Contemplando a vida dos que seguiram fielmente Cristo, sentimo-nos 

incitados com maior força a procurar a Cidade futura, ao mesmo tempo que nos 

é ensinada uma via segura através da qual, no meio das vicissitudes do mundo, 
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segundo o estado e a condição de cada um, possamos chegar à perfeita união 

com Cristo, isto é, à santidade. 

Assim, rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas através dos 

quais Deus se torna presente e nos fala, sentimo-nos fortemente atraídos para 

alcançar o seu Reino no céu, por meio do exercício das virtudes. Acolhendo 

estes sinais e a voz do Senhor com a maior reverência e docilidade, a Sé 

Apostólica, desde tempos imemoriais, pela importante missão que lhe foi 

confiada de ensinar, santificar e governar o Povo de Deus, propõe à imitação, 

veneração e invocação dos fiéis homens e mulheres que sobressaem pelo fulgor 

da caridade e das outras virtudes evangélicas, declarados Santos e Santas num 

ato solene de canonização, depois de ter realizado as investigações oportunas. 

A Instrução “Causarum canonizationis”, que o nosso predecessor Sixto V 

deu à Congregação dos Sagrados Ritos por ele fundada, foi-se desenvolvendo 

no decurso dos tempos com novas normas. Tal sucedeu sobretudo por obra de 

Urbano VIII, tendo Prospero Lambertini (depois Papa Bento XIV) recolhido as 

experiências do passado, coligindo-as para o futuro na obra intitulada De 

Servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, que permaneceu como 

regra junto da Congregação dos Ritos por quase dois séculos. Normas deste 

género foram por fim substancialmente recebidas pelo Código de Direito 

Canônico em 1917. 

No entanto, uma vez que nos nossos tempos o progresso das disciplinas 

históricas tornou clara a necessidade de dotar a Congregação competente de 

um instrumento de trabalho que melhor correspondesse aos postulados da 

crítica, o nosso predecessor Pio XI, no dia 6 de fevereiro de 1930, com a Carta 

Apostólica Già da qualche tempo, instituiu motu proprio a “Secção histórica” junto 

da Sagrada Congregação dos Ritos, entregando àquela a tarefa de estudar as 

causas históricas (AAS 22 [1930] 87-88). O mesmo pontífice, no dia 4 de janeiro 

de 1939, ordenou a publicação das Normae Servandae in construendis 

processibus ordinariis super causis historicis (AAS 31 [1939] 174-175), com as 

quais tornou de fato supérfluo o processo “apostólico”, de modo que, desde 

então, para as causas históricas fosse feito um único processo. Por fim, depois 

das experiências recentes, pareceu-nos oportuno rever o procedimento de 

instrução das causas e dar um ordenamento à referida Congregação para as 

Causas dos Santos, indo, deste modo, ao encontro das exigências dos 



242 

estudiosos e dos pedidos dos nossos irmãos no episcopado, que várias vezes 

solicitaram um procedimento mais ágil, sem que fosse prejudicada a solidez das 

investigações num tema tão sério. Além disso, pensámos que, à luz da doutrina 

sobre a colegialidade proposta pelo Concílio Vaticano II, seria conveniente 

associar os Bispos à Sé Apostólica no tratamento das Causas dos Santos. 

Assim, para o futuro, ab-rogadas todas as leis de qualquer gênero sobre 

este assunto estabelecemos que sejam observadas as normas que se seguem. 

I 
DAS INVESTIGAÇÕES A REALIZAR PELO BISPO 

1) Aos Bispos diocesanos ou às autoridades eclesiásticas que a eles são 

equiparadas pelo Direito, no âmbito da própria jurisdição, seja em virtude do 

próprio ofício, seja por instância dos fiéis, individualmente, em legítimas 

associações ou por meio dos seus representantes, compete o direito de 

investigar sobre a vida, as virtudes, o martírio e a fama de santidade ou de 

martírio, sobre os possíveis milagres e, eventualmente, sobre o culto antigo de 

um servo de Deus, para o qual se pede a canonização. 

2) Em tal investigação o Bispo proceda segundo as Normas peculiares 

emanadas pela Congregação das Causas dos Santos, e com a seguinte ordem: 

1o Peça ao Postulador da Causa, legitimamente nomeado pelo Autor, uma 

cuidada informação sobre a vida do Servo de Deus, e faça-se informar 

acuradamente por ele acerca dos motivos que parecem favorecer a 

promoção da causa. 

2o No caso de o Servo de Deus ter publicado escritos da sua autoria, o Bispo 

cuide que sejam examinados por censores teólogos. 

3o Se nos mesmos escritos nada for encontrado contra a fé e os bons 

costumes, o Bispo disponha que pessoas idóneas procurem outros 

escritos inéditos (cartas, diários, etc.), assim como todos os documentos 

que de qualquer modo dizem respeito à causa. Aquelas, depois deterem 

cumprido fielmente a sua tarefa, redijam uma relação sobre as 

investigações realizadas. 

4o Se com base em tais resultados o Bispo retiver prudentemente que se 

possa ir além, cuide que as testemunhas apresentadas sejam 
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interrogadas pelo Postulador e por outros que devem ser chamados ex 

officio. 

5o No entanto, para que não se percam as provas, se for urgente o exame 

das testemunhas, sejam estas interrogadas ainda que a recolha dos 

documentos não tenha sido completada. 

6o A investigação sobre presumíveis milagres faça-se separadamente da 

investigação sobre as virtudes ou sobre o martírio. 

7o Terminadas as investigações, sejam todos os autos enviados em duas 

cópias à Congregação para as Causas dos Santos, bem como uma cópia 

dos livros do Servo de Deus examinados pelos censores teólogos, 

juntamente com o respectivo juízo. 

O Bispo, além disso, anexe uma declaração acerca da observância do 

decreto de Urbano VIII sobre a ausência de culto. 

II 
FASE ROMANA 

JUNTO DA CONGREGAÇÃO PARA AS CAUSAS DOS SANTOS 

3) É múnus da Congregação para as Causas dos Santos, presidida pelo 

Cardeal Prefeito, ajudado pelo Secretário, tratar de tudo o que se relaciona com 

a canonização dos Servos de Deus, seja assistindo os Bispos na instrução das 

causas, aconselhando e instruindo, seja estudando as mesmas com 

profundidade, seja emanando os votos sobre elas. À mesma Congregação cabe 

ainda decidir acerca de tudo quanto se refere à autenticidade e à conservação 

das relíquias. 

4) É missão do Secretário: 

1o Cuidar das relações com o exterior, principalmente com os Bispos que 

instruem as causas; 

2o Participar nas discussões em torno do mérito das causas, emitindo o seu 

voto na Congregação dos Padres Cardeais e Bispos; 

3o Redigir a relação sobre os votos dos Cardeais e Bispos, a ser entregue 

ao Sumo Pontífice; 

5) No cumprimento da sua missão, o Secretário é coadjuvado pelo 

Subsecretário, a quem compete principalmente examinar se foram cumpridas as 
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prescrições da lei na instrução das causas. O Secretário é também coadjuvado 

por um número adequado de oficiais menores. 

6) Para o estudo das causas existe junto da Congregação o Colégio dos 

Relatores, presidido pelo Relator Geral. 

7) A cada um dos Relatores compete: 

1o Estudar, juntamente com os colaboradores externos, as causas que lhes 

foram encomendadas e preparar a Positio sobre as virtudes ou sobre o 

martírio; 

2o Preparar por escrito as clarificações históricas, se eventualmente foram 

pedidas pelos Consultores; 

3o Participar como perito no Congresso dos Teólogos, ainda que sem direito 

a voto; 

8) Entre os Relatores existirá um especialmente encarregado do estudo 

das Positio sobre os milagres, que participa na Consulta dos Médicos e no 

Congresso dos Teólogos. 

9) O Relator Geral, que preside ao Grupo dos Consultores de História, 

será ajudado por alguns ajudantes de estúdio. 

10) Na Congregação para as Causas dos Santos existe um Promotor da 

Fé ou Prelado teólogo, a quem compete: 

1o Presidir ao Congresso dos Teólogos, onde se efetua a votação; 

2o Preparar a relação sobre o mesmo Congresso; 

3o Participar como perito, mas sem voto, na Congregação dos Padres 

Cardeais e Bispos. 

Em caso de necessidade, para uma ou outra causa, o Cardeal Prefeito 

poderá nomear um Promotor da fé “ad casum”. 

11) Para tratar das causas dos Santos há também Consultores de 

diversas regiões, peritos em história ou em teologia, especialmente em teologia 

espiritual. 

12) Para o exame das curas que são propostas como milagres, existem 

junto da Congregação um Colégio de peritos na ciência médica. 
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III 
MODO DE PROCEDER NA CONGREGAÇÃO 

13) Depois do Bispo ter enviado para Roma todos os autos e documentos 

que dizem respeito à causa, proceda-se do seguinte modo na Congregação para 

as Causas dos Santos: 

1o Antes de mais, o Subsecretário verificará se na investigação realizada 

pelo Bispo foi observado tudo quanto se encontra estabelecido pela lei, 

após o que apresentará no Congresso ordinário um relatório sobre o êxito 

deste exame. 

2o Se o Congresso julgar que a causa foi instruída segundo a lei, 

estabelecerá a qual dos relatores se deve confiar a mesma; por sua vez, 

o Relator, ajudado por um colaborador externo, preparará a Positio sobre 

as virtudes ou sobre o martírio, segundo as regras da crítica que devem 

ser observadas na hagiografia. 

3o Nas causas antigas e naquelas mais recentes, quando assim for 

requerido, dada a sua índole particular e a juízo do Relator geral, a Positio 

publicada será submetida ao exame de consultores particularmente 

peritos na matéria para que estes votem sobre o seu valor científico, bem 

como sobre a sua suficiência acerca do seu objecto. 

Em casos particulares, a Congregação pode entregar a Positio para que 

seja estudada por outros peritos não incluídos no elenco dos consultores. 

4o A Positio (juntamente com os votos escritos dos consultores históricos e 

com as novas clarificações do Relator, se estas forem necessárias) será 

entregue aos Consultores teólogos, que votarão sobre o mérito da causa. 

Estes, juntamente com o Promotor da Fé, estudarão a Positio de tal forma 

que, antes de a mesma passar ao Congresso especial, as diversas 

questões sejam examinadas em profundidade. 

5o Os votos definitivos dos consultores teólogos, juntamente com as 

conclusões redigidas pelo Promotor da Fé, serão submetidas ao juízo dos 

Cardeais e Bispos. 

14) Acerca dos supostos milagres, a Congregação procederá do seguinte 

modo: 
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1o Os presumíveis milagres, sobre os quais o Relator encarregado para o 

efeito prepara uma Positio, são examinados na reunião de peritos (no 

caso de curas, na reunião de médicos), cujos votos e conclusões serão 

expressos detalhadamente numa minuciosa relação. 

2o Posteriormente, os milagres são discutidos num Congresso especial de 

teólogos e, por fim, na Congregação dos Padres Cardeais e Bispos. 

15) As opiniões dos Padres Cardeais e Bispos são comunicadas ao Santo 

Padre, a quem compete exclusivamente o direito de decretar o culto público 

eclesiástico que se pode tributar aos Servos de Deus. 

16) Para cada uma das causas de canonização cujo juízo esteja 

atualmente pendente na Congregação para as Causas dos Santos, esta mesma 

Congregação, mediante um decreto especial, fixará a forma de proceder no 

futuro, observando, não obstante, o critério da nova lei. 

17) Tudo o que ordenamos nesta nossa Constituição entra em vigor neste 

mesmo dia. Queremos ainda que todos estes nossos decretos e prescrições 

sejam válidos e eficazes agora e no futuro, não obstante, na matéria do 

necessário, as Constituições e Ordenações Apostólicas publicadas pelos nossos 

predecessores, bem como as restantes prescrições, mesmo dignas de peculiar 

menção e derroga. 

Dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 25 de janeiro de 1983, quinto 

ano do nosso pontificado. 

 

João Paulo II 
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