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A mais famosa festa religiosa da região!!!
Deverá ter número recorde de visitantes
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Um certo dia veio morar em Tremembé, um velhinho desco-
nhecido de hábitos estranhos, que edificou uma pequena caba-
na e nela se instalou, pouco saindo e com ninguém mantendo 
relações. Um dia o velhindo desapareceu, tão enigmaticamente 
como aparecera, sem que do seu destino alguém soubesse. Os 
moradores curiosos foram a sua cabana e ali encontraram estu-
pefatos, a imagem do Bom Jesus. o caso foi dado como grande 
milagre, pois o povo acreditava que o velhinho fosse um enviado 
de Deus que viera trazer aquela dádiva do céu. Trataram então de 
construir uma capela onde o santo fosse venerado, porém, um dia 
quando o santo foi removido, brotou de seus pés uma fonte cris-
talina, atual Fonte da Água Santa, cujas águas possuiam a virtude 
divina de curar todas as enfermidades.

Lenda

A família Costa Cabral, descendente dos Cabrais de Portugal, era 
numerosa e alguns de seus membros residiam naquela época, em 
Iguape, Sorocaba e Taubaté. Fervorosos devotos do Senhor Bom 
Jesus, e talvez saudosos da imagem que deixaram na igreja da sua 
aldeia em Portugal, e sendo homens de fortuna, é possível que ti-
vessem mandado esculpir em madeira, simultaneamente as ima-
gens que ainda hoje se veneram em Pirapora, Iguape e Tremembé, 
das quais as primeiras notícias são de épocas aproximadas (fins do 
século XVIII). Um exame cuidadoso denuncia nas três imagens a 
mão do mesmo artista, que as teria concluído em 1645.

Hipótese Provável 

As imagens do Senhor Bom Jesus, vindas do reino de Portugal, 
embarcadas para Pernambuco, encontraram-se com o navio ini-
migo, e os fiéis, do navio Português, lançaram as imagens ao mar, 
para não serem tomadas, juntamente com cera e azeite, a após o 
percurso foram encontradas em rui de acesso às três cidades, que 
possuem as imagens de hoje, no caso de Tremembé, temos o rio 
Paraíba do Sul, cujas margens se encontram próximas da Fonte 
da Água Santa e da Basílica Menor.

Hipótese Possível 

Imagem do Bom Jesus

Acesse:
www.tremembeonline.com.br
e conheça tudo sobre 

Tremembé
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Existem diferentes invocações e 
representações do “Senhor Bom 
Jesus”, nas 202 paróquias a Ele de-
dicadas no Brasil. Devido à influên-
cia portuguesa, o título parece que 
se aplicava originalmente à imagem 
de Jesus Crucificado. O Santuá-

rio do Bom Jesus da Lapa (Bahia), 
construído por um português numa 
gruta (lapa) representa-o crucifica-
do. Também o famoso “Bom Jesus 
de Matosinhos”, de Portugal, que 
tem muitas igrejas no Brasil, repre-
senta o Bom Jesus na cruz. Em Con-
gonhas, na Basílica do Bom Jesus de 
Matosinhos (que conserva as escul-
turas do Aleijadinho) a imagem do 
Bom Jesus corresponde àquela que 
conhecemos como “Senhor Morto”. 
Em Iguape, a imagem conhecida na 
Europa como “Divino Ecce homo” 
(= “eis o homem”, palavras de Pilatos 
apresentando Jesus) ou “Senhor da 
Cana verde” foi chamada de “Bom 
Jesus”, e a representação se difundiu 
rapidamente, tornando-se a mais 
conhecida. Existem, porém, outras 
variantes, como o Bom Jesus da Co-
luna (atado à coluna da flagelação), 
o Bom Jesus da Pedra fria (ou da 

Paciência), que é representado sen-
tado. Muito conhecida e presente na 
maioria das Paróquias é a imagem 
do Bom Jesus dos Passos, levando a 
cruz. E há outras menos conhecidas 
como o Bom Jesus do Horto, Bom 
Jesus dos Aflitos (ou dos Pobres afli-
tos, com uma pequena variação no 
manto, que cai de um ombro), Bom 
Jesus da Boa Morte, da Boa Senten-
ça, etc. todas estas imagens tem em 
comum o fato de representarem o 
Bom Jesus nos diversos momentos 
de seus sofrimentos e paixão, o que 
tornou-se a tradição mais comum. 
Fogem dessa regra apenas algumas 
igrejas, como a do Bom Jesus de 
Nazaré, que representa o Bom Jesus 
pregando o Evangelho; o Bom Jesus 
Eucarístico Aparecido (em Souza, 
na Paraíba), onde não há imagem, 
cultuando-se a própria Hóstia con-
sagrada (que havia sido roubada e 

milagrosamente recuperada). A 
Basílica de Tremembé alegra-se de 
possuir a maior parte destas repre-
sentações e nas diversas imagens 
que expõe á veneração dos fiéis, 
quer homenagear todas as igre-
jas, que de um modo ou de outro,  
celebram o Bom Jesus.

As muitas representações do Senhor Bom Jesus
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Expediente
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O amor e a devoção a nos-
so Senhor Jesus Cristo, 
invocado como “Bom Je-
sus” são bastante antigos. 
O título aplicava-se, origi-
nariamente, às imagens do 
Senhor crucificado, como 
o célebre “Bom Jesus de 
Matozinhos”, em Portugal. 
Em 1647, a imagem de Je-
sus flagelado e coroado de 
espinhos, encontrada na 
praia do Una, em Iguape, 
sul do estado de São Paulo, 
recebeu também essa bela 
denominação. Iniciou-se, 
assim, grande culto ao Bom 
Jesus, retratado na cena em 

que Pilatos o apresentou ao 
povo coberto com o manto 
de púrpura, amarrado, co-
roado de espinhos e ferido 
pelos golpes de chicote: 
“Eis o homem!” (Jo 19, 
5). De Iguape o culto es-
palhou-se, seguindo a rota 
dos bandeirantes, dando 
origens a outros santuários 
famosos, como o de Tre-
membé (1663), de Bom 
Jesus dos Perdões (1705) e 
de Pirapora do Bom Jesus 
(1725), além de inúmeras 
paróquias e comunidades 
que representam o Bom 
Jesus de mesma maneira. 

A devoção ao Bom Jesus 
nos aponta para o núcleo 
de nossa fé cristã, a Paixão 
do Senhor. Ela traz presen-
te aos nossos corações o 
quanto nossa salvação foi 
custosa ao Filho de Deus: 
“fostes resgatados... não 
por coisas perecíveis, como 
a prata ou o ouro, mas pelo 
precioso sangue de Cristo, 
cordeiro sem defeito e sem 
mancha” (1Pd 1, 18-19). 
Somente esta consciência 
de que o Filho de Deus “me 
amou e se entregou por 
mim” (Gl 2, 20) é capaz 
de suscitar nos corações o 

amor agradecido, que leva 
à autêntica vida cristã, às 
vezes até a radicalidade 
do martírio. A devoção ao 
Bom Jesus destaca o rea-
lismo da encarnação, mos-
trando as conseqüências do 
“esva-ziamento”  do Filho 
de Deus, que, tendo-se fei-
to homem, humilhou-se até 
a morte de cruz e morte de 
cruz (cf. Fl 2, 7-8). Assim 
nos revelou o quanto Deus 
amou o mundo, “a tal pon-
to que deu seu Filho único, 
para que todo o que nele 
crer não morra, mas tenha 
vida eterna” (Jo 3,16).A 

devoção ao Bom Jesus nos 
fazreconhecer na paixão e 
morte de Cristo, o maior 
gesto de bondade e de amor 
jamais demonstrados (cf. 
Jo 14, 13), pelo qual Jesus 
Cristo merece, com toda 
justiça, o título de “Bom”! 
A devoção ao Bom Jesus 
protege, ainda, os fiéis de 
um “cristianismo triunfa-
lista”, inimigo da cruz de 
Cristo (cf. Gl 3, 18), apre-
sentando aos nossos olhos a 
figura humilde do Servo de 
Javé (cf. Is 50, 6), que ensi-
nou a lavarmos os pés uns 
aos outros (cf. Jo 13, 14). 

Mesmo naqueles santuá-
rios honrados com o título 
de Basílica (= casa real), o 
Rei que ali se venera apre-
senta-se ferido, coroado de 
espinhos, fraco. Longe de 
cultuar o ídolo do sucesso 
e do poder, os devotos do 
Bom Jesus reconhecem seu 
Deus e Salvador, represen-
tado na figura de um ho-
mem sofredor (Mt 25, 40).
Quatro antigos Santuários, 
incontáveis paróquias e co-
munidades, uma mesma fé 
e devoção ao um mesmo, 
bendito e amado, Senhor 
Bom Jesus!

A devoção dos fiéis ao Senhor Bom Jesus de Tremembé
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A principal festa popular do Vale 
do Paraíba, a Festa do Senhor 
Bom Jesus de Tremembé, acon-
tece agora, no período de 27 de 
julho a 10 de agosto. O evento 
oferece diversos shows, parque 
de diversão, barracas de arte-sa-
nato e de produtos industrializa-
dos, tudo para propor-cionar ale-
gria e lazer para crianças, jovens 
e adultos. A festa conta também 
com novenas, missas e como não 
pode deixar de acontecer todos 
os anos, a Procissão o Senhor 
Bom Jesus, que finaliza com a 
missa no palco, que ocorre no dia 

06 de agosto (dia do padroeiro), 
motivando a fé e emocionando 
a todos. A rotatividade média 
de 500.000 pessoas, lembrando 
que já comemorou seu recorde 
de público em 2006, chegando 
a receber 40.000 pessoas, entre 
jovens e famílias no dia 06/08 
(dia  do  santo Padroeiro). Apro-
veite para visitar a Exposição que 
comemora os 100 anos da Esta-
ção Ferroviária de Tremembé. 
Todos os sábados e domingos a 
partir das 14h, haverá o “Espa-
ço Criança” com brincadeiras, 
oficinas, pinturas e fraldário.

FESTA DO SENHOR
BOM JESUS DE  

TREMEMBÉ

Ó meu bom e dulcíssimo Jesus, flagelado para minha sal-
vação,sois uma chaga viva ante os meus olhos; fito vosso 
belo rosto, mas, ai! Ele perdeu sua beleza, é horrível de 
ver-se, manchado como esta, de sangue, machucado e es-
carros. Quando mais desfigurado vos vejo, ó meu salva-
do, tanto mais belo vos acho e digno de amor! Que são, 
de fato, estas chagas e contusões, senão sinais de vossa 
ternura para comigo? Amo-vos, ó meu Jesus, ferido e di-
lacerado por mim! Quisera ver-me também todo em cha-
gas por vós, como tantos mártires. Mas se não vos posso 
oferecer agora chagas e sangue, ofereço ao menos todas 
as penas que  tiver de sofrer ; ofereço meu coração e a 
vós quero amar o mais ternamente que me for possível.  
Ah! A quem deve, pois, minha alma ter amor mais 
terno que a um Deus Flagelado e esgotado de amor 
por ela? Amo-vos, ó Deus de amor, amo-vos, ó bon-
dade infinita, amo-vos, e quero repetir sem ces-
sar nesta vida e na outra: Eu vos amo, eu vos amo!

Oração ao Senhor 
Bom Jesus de Tremembé
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SINDICATO DOS EMPREGADOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

TREMEMBÉ

CÂMARA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

TREMEMBÉ
“CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA”

Cumprimenta a todos os
participantes da Festa do Senhor 

Bom Jesus de Tremembé.
Reiterando o compromisso desta 

entidade pela defesa do
funcionalismo que é responsável 
pela administração pública em 

carácter geral.

Esta casa de leis composta por seus 
vereadores e funcionários não poderia 
deixar de cumprimentar a todos que 
participam da Festa do Senhor Bom 
Jesus de Tremembé que é um dos 

mais importantes eventos da cidade, 
senão o maior, sendo ele de

importância nacional e que faz parte 
do calendário turístico do

Estado de São Paulo.
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A Alegria do Evangelho
A Exportação apostólica do papa Francisco (A Alegria do Evangelho), tem como objetivo indicar caminhos 
para o percurso da Igreja nos próximos anos e que esses percursos, sejam marcados pela alegria de evangelizar 
e ser evangelizado disse o papa. Com Jesus Cristo, a alegria renasce sem cessar, Liberta do pecado, da tristeza, 
do vazio interior, do isolamento e enche o coração e a vida inteira daquele que o encontrou. (nº1). Na alegria 
que se renova, faz se ouvir a voz de Deus, fervilha o entusiasmo de fazer o bem, comunica que há lugar para 
os outros, os pobres podem entrar. (nº2). O Evangelho, em que resplandece gloriosa a cruz de Cristo, convida 
insistentemente à alegria. A sua mensagem é fonte de alegria: “Manifestei-vos estas coisas, para que estejam em 
vós a minha alegria, e a vossa alegria seja completa!” (Jo 3 15,11). A nossa alegria cristã brota da fonte do seu 
coração transbordante. Ele promete aos seus discípulos: “Vós haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza há de 
converte-se em alegria” (Jo 16,20). Insiste: “Eu hei de ver-vos de novo! Então, o vosso coração há de alegrar-se 
e ninguém poderá tirar a vossa alegria”. (Jo 16,22). O livro dos Atos dos Apóstolos conta que, na primitiva co-
munidade, “tomavam o alimento com alegria” (2,46). Por onde passaram os discípulos, “houve grande alegria” 
(At 8,8). (nº5) Por que não havemos de entrar, também nós nessa torrente de alegria? (nº5)
PE José Vicente - Pároco e reitor do Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus.

Programação Novena 2014 Festa do Senhor Bom Jesus de Tremembé
Dia – 27 | Tema: “Alegria de Evangelizar” (EG n. 1-8)
07:00h - Missa: Pe. José Vicente – par. E reitor do Santuário Basílica do Sr. Bom Jesus de Tremembé.
08:30h - Missa: Pe. Gaetano Bonomi – vig. Par. Da par. Sr. Bom Jesus de Tremembé.
10:00h - Missa: Pe. Cleiton Willian Rodrigues – vig. Par. Da par. Sr. Bom Jesus de Tremembé
17:00h – Missa: Pe Gaetano Bonomi – vig. Par. Da par. do Sr. Bom Jesus de Tremembé.
18:00h – Acolhida das imagens peregrina do Sr. Bom Jesus da antiga estação. Show musical “Banda Agnus”. 
Procissão para o Santuário Basílica.
19:00h - Missa: da abertura da novena Pe. Dijalma Lopes de Siqueira – Vig.. Geral da dioc. De S.J. dos Campos.
Diác. Elizeu José Santos – par. Sr. Bom Jesus de Tremembé. Animação: Coral Voz da Basílica.

Dia - 28 | Tema: Uma Igreja “em saída” (EG n. 20-24)
07:00h - Missa: Pe Gaetano Bonomi - Vig. par. da par. do Sr. Bom Jesus de Tremembé.
15:00h - Missa: Pe Gabriel Henrique de Castro - Assessor da pastoral Carcerária - Diác. João Carlos de Andrade, 
Santuário Sto Antônio, Caçapava. Convidados: pastoral Carcerária da diocese de Taubaté
19:00h - Missa: Cardeal Eusébio Oscar Scheid, SCJ - Arcebispo Emérito de São Sebastião do Rio de Janeiro. 
Diác. João Ivoneli Teixeira – par. N. Sra. Do Rosário de Fátima , Pinda.

Dia - 29 | Tema: “Não deixemos que roubem nosso entusiasmo missionário!” (EG n. 78-80)
07:00h - Pe. Cleiton Willian Rodrigues - Vig. Pa. da par. Sr. Bom Jesus de Tremembé.
15:00h - Pe. Paulo Donizete de Siqueira - Assessor da pastoral criança e vig. Par. da par. Sto. Antônio, Taubaté. 
Diác. João B. da Costa - par. N. Sra. De Fátima, Pinda. Convidado; Pastoral da Criança da Diocese de Taubaté.
19:00h - Dom José Roberto Fortes Palau - Bispo aux. Da Arquidiocese de São Paulo. Diác. Nicola Ângelo Di 
Stefano - par. N. Sra do Bom Sucesso, Pinda.

Dia - 30 | Tema: “Não deixemos que roubem a alegria da evangelização!” (EG n. 81-83)
07:00h - Pe Gaetano Bonomi - vig. Par. da  par. do Sr. Bom Jesus de Tremembé.
15:00h - Pe. Marcos Vinícius Rosa - par da par. Sto Antônio de Pádua, Caraguatatuba. Diac. José Maria da Costa 
Filho - par. N. Sra da Conceição, Quiririm.
19:00hh - Dom José Valmor César Teixeira - Bispo da Dioc. De São José dos Campos-sp. Dioc. Adonis Souza 
Pinto - par. e Santuário Sto Antônio, Caçapava.
Dia – 31 | Tema: “Não deixemos que roubem a esperança!” (EG n. 84-86)
07:00h - Pe. Cleiton Willian Rodrigues - vig. Par. da par. Sr. Bom Jesus de Tremembé.
15:00h - Pe. José Afonso Lobato - Dep. Estadual. Diác. Elizeu José Santos, par. do Sr. Bom Jesus.
19:00h - Dom José Carlos Chacorowski - cm - Bispo da Dioc. De Caraguatatuba - SP. Diác. Sinésio Huberto de 
Siqueira - par. São José, Caçapava.

Dia - 01 | Tema: “Não deixemos que roubem a comunidade!” (EG n. 87-92)
07:00h - Pe Gaetano Bonomi - vig. Par. da par. do Sr. Bom Jesus de Tremembé..
15:00h - Pe Paulo Vinicius Ferreira Gonçalves - Assessor da Pastoral da Saúde e Capelão dos Hospitais. Diác. 
Paulo Dias – par. São José, Caçapava. Convidado: Pastoral da Saúde da diocese de Taubaté
19:00h - Dom João Inácio Müller - Bispo da Dioc. De Lorena - SP. Diác. Elias Tarcísio dos Reis - par. São 
Cristóvão, Pinda.

Dia - 02 | Tema: “Não deixemos que roubem o Evangelho!” (EG n. 93-97)
06:00h – Peregrinação do decanato III
08:00h – Missa: Peregrinação do decanato III
15:00h – Missa: Pe Antônio Maria – Palco de Eventos Diac. Paulo Fernando de Morais Santos
19:00h – Dom Antonio Afonso de Miranda – Bispo Emérito da Diocese de Taubaté-SP Diác. Silvano Sousa 
Amorim – par. São Vicente de Paulo, Pinda.

Dia - 03 | Tema: “Não deixemos que roubem o ideal do amor fraterno!” (EG n. 98-101)
07:00h – Pe Gaetano Bonomi – vig. Par. Da par. Do Sr Bom Jesus de Tremembé.
09:00h – Pe José Vicente – par. e reitor do Santuário da Basílica do Sr. Bom Jesus de Tremembé.
11:00h – Pe José Vicente – par. e reitor do Santuário da Basílica do Sr. Bom Jesus de Tremembé.
15:00h – Pe. Cleiton William Rodrigues – assessor do mov. Shalom e vig. par. da par. Sr. Bom Jesus de Tre-
membé. Diác. José S. B. Gil – par. N. Sra do Rosário (Sta Terezinha), Taubaté. Convidado: Movimento Shalom
17:00h Pe Gaetano Bonomi – vig. par. da par. do Sr. Bom Jesus de Tremembé.
19:00h – Dom Darci José Nicioli, CSSR – Bispo Aux. Da Arq. De Aparecida – SP. Diác. Pedro Luiz dos santos 
– par. São Vicente de Paulo. Pinda.

Dia - 04 | Tema: “Não deixemos que roubem nossa força missionária!” (EG n. 102-109)
07:00h – Pe Gaetano Bonomi – vig. Par. Da par. Do Sr Bom Jesus de Tremembé.
15:00h – Missa: Pe. José Batista da Rosa – par. da par. N.S. da Saúde, Campos do Jordão. Diác. Elizeu Amâncio 
da Silva – par. Sagrada Família, Taubaté.
19:00h – Dom Benedito Beni dos Santos – Bispo Emérito da diocese de Lorena-SP. Diác. Elizeu José Santos – 
par. Sr. Bom Jesus de Tremembé.

Dia - 05 | Tema: “Confissão da fé e compromisso social”(EG n. 178-185)
07:00h – Pe Cleiton William Rodrigues – vig. Par. Da par. Do Sr Bom Jesus de Tremembé.
15:00h – Missa: Pe. José Vicente – par. e reitor do Santuário da Basílica do Sr. Bom Jesus de Tremembé. Diác. 
Roberto Gomes – par. Santa Terezinha do M. Jesus, Campos do Jordão.
19:00h – Dom Eduardo Pinheiro – Bispo Aux. De Campo Grande – MS. Diác. Carlos Domingos – par. N.S. do 
Rosário de Fátima – Pinda. Convidado: Pastoral da Juventude da Diocese de Taubaté.

Dia - 06 | Tema: “Evangelizar com espírito”(EG n. 259-283)
06:00h – Pe Gaetano Bonomi – vig. Par. Da par. Do Sr Bom Jesus de Tremembé.
08:00h – Pe Afonso Lobato – Deputado Estadual.
10:00h – Dom Carmo João Rodhen – Bispo da diocese de Taubaté.
12:00h – Pe. Alan Rudz – par. São José de Tremembé. Diác. Sebastião Enéias dos Santos – par. São José, Tre-
membé. Diác. Júlio Cesar de Filipe – par. São José, Tremembé.
14:00h – Pe. Rodrigo Natal – par. da par. São Sebastião de Taubaté.
15:00h – Terço da Misericórdia  - Pe. Rodrigo Natal.
16:30h – Solene Procissão.
18:00h – Missa Solene - Presidida pelo Reitor do Santuário. Pregador Pe. Frederico Meireles 9Pe. Fred). Diác. 
João Bosco da Silva Ramos – par. São Vicente de Paulo. Pinda.
20:00h – Belíssima Queima de Fogos.

Programação Novena - Festa do Senhor Bom Jesus 2014

Participe!!! De 27 de Julho a 06 de Agosto de 2014
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