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Existem diferentes invocações e re-
presentações do “Senhor Bom Je-
sus”, nas 202 paróquias a Ele dedi-
cadas no Brasil. Devido à influência 
portuguesa, o título parece que se 
aplicava originalmente à imagem de 
Jesus Crucificado. O Santuário do 

Bom Jesus da Lapa (Bahia), cons-
truído por um português numa gru-
ta (lapa) representa-o crucificado. 
Também o famoso “Bom Jesus de 
Matosinhos”, de Portugal, que tem 
muitas igrejas no Brasil, representa 
o Bom Jesus na cruz. Em Congo-
nhas, 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 Pi-
latos apresentando Jesus) ou “Se-
nhor da Cana verde” foi chamada 
de “Bom Jesus”, e a representação 
se difundiu rapidamente, tornando-
se a mais conhecida. Existem, po-
rém, outras variantes, como o Bom 
Jesus da Coluna (atado à coluna da 
flagelação), o Bom Jesus da Pedra 

fria (ou da Paciência), que é repre-
sentado sentado. 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 aflitos, com uma pe-
quena variação no manto, que cai 
de um ombro), Bom Jesus da Boa 
Morte, da Boa Sentença, etc. todas 
estas imagens tem em comum o fato 
de representarem o Bom Jesus nos 
diversos momentos de seus sofri-
mentos e paixão, o que tornou-se a 
tradição mais comum. Fogem dessa 
regra apenas algumas igrejas, como 
a do Bom Jesus de Nazaré, que re-
presenta o Bom Jesus pregando o 
Evangelho; o Bom Jesus Eucarístico 
Aparecido (em Souza, na Paraíba), 
onde não há imagem, cultuando-se a 
própria Hóstia consagrada (que ha-

via sido roubada e milagrosamente 
recuperada). A Basílica de Tremem-
bé alegra-se de possuir a maior parte 
destas representações 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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As monjas trapistas chegaram em Tremembé em 1908, transferidas de Mâcon, França, que fugiu das 
perseguições que a Igreja Católica sofria naquele pais.  Com ajuda dos monges da Trapa Maristela, 
construíram ao lado do Santuário do Senhor Bom Jesus, o mosteiro, que recebeu o nome de Mosteiro de 
Nossa Senhora do Sagrado Coração de Tremembé.
O Convento das Religiosas enclausuradas que formavam a Guarda de Honra da Imagem do Senhor Bom 
Jesus, venerada no belo Santuário de Tremembé, pelas 56 (cinquenta e seis) religiosas vindas da França.
Dentro do Santuário, os fiéis podem ouvi-las entoar, de dia e de noite, os louvores a Deus pelo Ofício 
Litúrgico, em união com os Santos Anjos e assistir á missa cantada todos os dias.
Seguindo o exemplo da Santa Escolástica, Lugardia e Geturdes de sua Ordem, elas imitam a vida oculta 
em Deus de Jesus, Maria e José em Nazaré e empregaram o seu tempo na oração, na leitura e no trabalho 
manual.
Sua vida, composta de silencio e de abnegação, se dilata e se expande em manifestações alegres e ge-
nerosas para obter as graças de Deus sobre a terra, em união com Jesus Crucificado. sob a proteção de 
Maria Imaculada.
A regra pela qual se dirigem não as impedem de designar algumas religiosas para, em claustro anexo, 
mas independente, ensinarem ás meninas o catecismo, as ciências e os diversos ramos do ensino domes-
tico.
Eram responsáveis pelos cantos litúrgicos, pelos paramentos, pela liturgia e também pela propagação da 
devoção ao Senhor Bom Jesus.  Juntamente com os monges mandaram imprimir estampas do padroeiro 
com a então já famosa oração e distribuíam aos romeiros que visitavam a igreja e os mosteiros.
Com o retorno para a França, até hoje, em Tremembé e na Basílica do Senhor Bom Jesus, podemos 
encontrar marcas indeléveis desses religiosos que trabalharam arduamente pela causa do reino de Deus.  
A eles a nossa eterna gratidão pela organização da paróquia e pela propagação da devoção à imagem do 
nosso amado Bom Jesus.
Assim, reproduzimos a Oração ao Senhor Bom Jesus de Tremembé:
                   Ó meu Bom e dulcíssimo Jesus, flagelado para minha salvação, sois uma chaga viva ante os 
meus olhos; fito vosso belo rosto, mas, Ai! ele perdeu sua beleza, é horrível de ver, manchado, como está, 
de sangue, machucaduras e escarros.  Quanto mais desfigurado vos vejo, o meu Salvador, tanto mais belo 
vos acho e digno de vossa ternura para comigo!
Amo-vos, ó meu Jesus, ferido de dilacerado por mim! Quisera ver-me também todo  em chagas por vós, 
como tantos Mártires.  Mas, si não vos posso oferecer agora chagas e sangue, ofereço ao menos as penas 
que tiver de sofrer, ofereço meu coração e a vos 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 sangue por 
ela!  Amo-vos, o Deus de amor, amo-vos, o Bondade infinita, amo-vos, meu amor, meu tudo; amo-vos, 
e quero repetir sem cessar nesta vida e na outra; Eu vos amo, eu vos amo.    AMÉM

HISTÓRICO DO MOSTEIRO DAS RELIGIOSAS TRAPISTAS
(ORDEM DE S. BERNARDO) DO SANTUÁRIO DO

SENHOR BOM JESUS DE TREMEMBÉ.
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Este ano comemora-se  
100 anos de musica na 
FAMILIA QUINTINO,                    
MESTRE QUINTINO BEN-
TO um dos mais importantes 
Mestres, da Cultura Tradi-
cional no Vale do Paraíba 
Paulista, herdeiro  do trabalho 
de sua Família a começar 
por bisavô,passando por avô 
e pai,  trabalho que tem sido 
realizado ao longo de 100 ( 
cem ) completados este ano 
sem interrupção , com muita 
disposição luta e vitorias con-
quistadas com trabalho sério 
e ações constantes a favor da 
CULTURA  NO VALE DO 

PARAÍBA – SP.
A FAMÍLIA MESTRE 
QUINTINO BENTO, durante 
todo estes 100 ( cem) anos 
tem   atuado  nas   questões 
culturais educacionais, sociais, 
religiosas e políticas que 
envolvem o universo CULTU-
RAL  em nosso país, sendo 
portanto merecedora deste 
relevante homenagem , que se 
presta não só a os membros 
desta família , mas a todos os 
Mestres Tradicionais que há 
anos militam heroicamente 
pela cultura  , em especial, 
pela Cultura  do interior Pau-
lista – no Vale Paraiba  ,  
MESTRE QUINTINO é 
fundador e Presidente da 
Primeira Escola de Congo de 
São Bendito do Erê. 
TEREMOS UM INTERCÂM-
BIO CULTURAL INTERNA-
CIONAL , BRASIL- CUBA 
COM A PARTICIPAÇÃO 
INTERNACIONAL DO 
MAESTRO CUBANO 
JORGE CERUTO, E SEU 
GRUPO , COM OFICINAS 
DE RITMOS SIMILARES 

100 anos de música
da família QUINTINO

ENTRE CUBA E BRASIL 
E UMA APRESENTAÇÃO 
MUSICAL DE SUE BAN-
DA, FORTALECENDO O    
INTERCÂMBIO ENTRE 
CULTURAS AFRO AMERI-
CANAS DAS AMÉRICAS  E 
O BRASIL. 
No dia 01 de agosto de 2018 , 
às 20hs, no Teatro Metrópoles 
de Taubaté, será apresentado 
o espetáculo ‘ O SOPRO 
100 ANOS DE MUSICA 

FAMILIA QUINTINO”  em 
comemoração aos 100 anos e 
aos 10 anos de criação da OR-
QUESTRA DO ERÊ criada na 
Família e que estrá lançando 
cd comemorativo.
  A entrada 
é franca.

Contatos : 12 99228 99 53 – 
Fátima
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