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O amor e a devoção a nosso
Senhor Jesus Cristo,
invocado como “Bom
Jesus” são bastante antigos.
O título aplicava-se,
originariamente, às imagens
do Senhor crucificado, como
o célebre “Bom Jesus de
Matozinhos”, em Portugal.
Em 1647, a imagem de Jesus
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,
coroado de espinhos e ferido
pelos golpes de chicote: “Eis
o homem!” (Jo 19, 5). De
Iguape o culto espalhou-se,
seguindo a rota dos
bandeirantes, dando origens
a outros santuários
famosos, como o de
Tremembé (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 presente 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,

A devoção dos fiéis ao Senhor  Bom Jesus  de Tremembé
que leva à autêntica vida
cristã, às vezes até a
radicalidade do martírio.
A devoção ao Bom Jesus
destaca o realismo da
encarnação, mostrando as
conseqüências do “esva-
ziamento”  do Filho de Deus,
que, tendo-se feito 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 ponto 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 triunfalista”,
inimigo da cruz de Cristo (cf.
Gl 3, 18), apresentando aos
nossos olhos a figura
humilde do Servo de Javé (cf.
Is 50, 6), que ensinou a
lavarmos os pés uns aos
outros (cf. Jo 13, 14). Mesmo

naqueles santuários
honrados com o título de
Basílica (= casa real), o Rei
que ali se venera apresenta-
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,
representado na figura de
um homem sofredor (Mt 25,
40).Quatro antigos
Santuários, incontáveis
paróquias e comunidades,
uma mesma fé e devoção ao
um mesmo, bendito e amado,
Senhor Bom Jesus!
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Existem diferentes invocações e
representações do “Senhor Bom Jesus”,
nas 202 paróquias a Ele dedicadas 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), construído por um
português numa gruta (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 Congonhas,
na Basílica do Bom Jesus de Matosinhos

(que conserva as esculturas 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 Coluna
(atado à coluna da flagelação), o Bom

Jesus da Pedra fria (ou da Paciência),
que é representado 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 pequena
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 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 consagrada (que havia sido
roubada e milagrosamente recuperada).

A s  m u i t a s  r e p r e s e n t a ç õ e s
d o  S e n h o r  B o m  J e s u s

A Basílica de Tremembé alegra-se de
possuir a maior parte destas
representações e nas diversas imagens
que expõe á veneração dos fiéis, quer
homenagear todas as igrejas, que de um
modo ou de outro, celebram o Bom
Jesus.
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Lenda

Um certo dia veio morar em Tremembé, um velhinho
desconhecido de hábitos estranhos, que edificou uma
pequena cabana 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 estupefatos, 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 cristalina, atual Fonte da Água
Santa, cujas águas possuiam a virtude divina de curar
todas as enfermidades.

Hipótese Provável

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 tivessem mandado esculpir em madeira,
simultaneamente as imagens que ainda hoje se veneram

A p a r e c i m e n t o  d a  I m a g e m  d o  B o m  J e s u s
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 Possivel

As imagens do Senhor Bom Jesus, vindas do reino
de Portugal, embarcadas para Pernambuco,
encontraram-se com o navio inimigo, 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.

A imagem de Nossa Senhora
das Angústias da Basílica
de Tremembé, semelhante à
imagem comumente
venerada com o título de
Nossa Senhora da Piedade,
representa a Virgem Maria
sentada, com o corpo sem
vida de seu Filho no colo. O
corpo de Cristo, corpo
nascido de Maria, volta
depois da cruz, ao regaço da
Mãe que, segundo a
tradição, foi quem tirou a
coroa de espinhos e fechou
seus olhos. A Virgem Maria
tem uma expressão
angustiada e segura um
lenço nas mãos. Como as
imagens mais antigas desta
invocação, (final do séc. XIII,
de inspiração alemã) traz
vestes escuras e véu preto,
que vai da cabeça aos pés.
O título é bastante comum
em Portugal e na Espanha,
sendo devido à expressão de
sua fisionomia.Os santos
místicos contemplaram com

amor esta cena dolorosa,
colocando nos lábios da
Virgem a expressão de sua
dor: “eu o tomarei
 em meus braços e, descido
da cruz, beijarei meu Filho,
meu Deus e Senhor” (São
Bernardo); “eu o recebi
sobre os meus joelhos como
um leproso. Seu corpo
estava sem cor e
ensangüentado, seus olhos
fechados e escurecidos, sua
boca fria como neve e sua
barba rígida como corda”
(Santa Brígida).

NOSSA SENHORA DAS
ANGÚSTIAS
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FESTA DO SENHOR BOM JESUS
DE TREMEMBÉ

A principal festa popular
do Vale do Paraíba, a
Festa do Senhor Bom
Jesus de Tremembé,
acontece agora, no
período de 22 de julho a
7 de agosto. O evento
oferece diversos shows,
parque de diversão,
barracas de artesanato e
de produtos
industrializados, tudo
para proporcionar alegria
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 do
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. No último dia do
evento, a meia noite,
acontece a tradicional

queima de fogos. A festa
totaliza em seus 17 dias,
a rotatividade média de
400.000 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
P a d r o e i r o ) .
O evento toma grande
parte do centro da
cidade.
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“Quereis conhecer o poder do
sangue de Cristo? /.../ Repara
de onde começou a correr e de
que fonte brotou” . Estas
palavras de São João
Crisóstomo (Cat. 3,13-19;
Ofício de Leituras, 6ª. feira
santa), pronunciadas no séc. IV,
atestam a antiguidade da
devoção ao Sangue do Senhor,
que é o tema principal de nossa
Novena do Bom Jesus neste
ano de 2007: o Preciosíssimo
Sangue do Bom Jesus.
Incentivada no séc. XIX pelo
apostolado do sacerdote
italiano São Gaspar del Bufalo,
a devoção ao Preciosíssimo
Sangue foi sucessivamente
aprovada e recomendada pelos
Papas, particularmente Bento
XIV (que aprovou a Missa e o
Ofício divino do Preciosíssimo

Sangue), Pio IX e João XXIII,
que lhe dedicou uma Carta
Apostólica: Inde a primis,
Sobre o culto do Preciosíssimo
Sangue de Cristo. Nela o Papa
chamava atenção para “o nexo
indissolúvel que deve unir as
duas devoções, já   t ão
difundidas no seio do povo
cristão, isto é, o SS. Nome de
Jesus e o seu
 sacratíssimo Coração, àquela
que pretende honrar o Sangue
Preciosíssimo do Verbo
encarnado, ‘derramado por
muitos em remissão dos
pecados’ (cf. Mt 26,28)” (IP 3).
Assim como o culto ao
Santíssimo Nome de Jesus ou
ao seu Sagrado Coração volta-
se, na verdade, à própria Pessoa
de Jesus, assim também o culto
ao Seu Preciosíssimo Sangue é

o culto ao próprio Senhor Jesus
Cristo, contemplado no
mistério da sua Paixão.
“A vida de todo ser vivo está
no sangue” (Lv 17, 13).
A expressão do Antigo
Testamento manifestava a
opinião comum no tempo de
Jesus, que continua bem atual.
Ainda hoje, como no tempo de
Cristo, “derramar o sangue”
significa “tirar a vida”; “dar o
sangue” equivale a “dar a
vida”.
Na devoção ao Preciosíssimo
Sangue de Cristo, nós
contemplamos o mistério da
entrega amorosa que o Senhor
realizou de si mesmo,
derramando seu sangue, ou,
melhor ainda, o próprio Senhor
Jesus que se entregou à morte
por amor a nós. Na devoção ao

Sangue de Cristo faz-se
memória da Paixão do Senhor.
Essa memória da Paixão de
Jesus está indissoluvelmente
unida à Santíssima Eucaristia,
ao Sangue eucarístico do Senhor.
Na noite em que ia ser
entregue, celebrando com os
apóstolos a última Ceia, o Bom
Jesus manifestou o sentido
daquilo que iria acontecer no dia
seguinte: “pegou o cálice, deu
graças, passou-o a eles, e todos
beberam.
 E disse-lhes: “Este é o meu
sangue da nova Aliança, que é
derramado por muitos” (Mc
14, 23-24).
No sinal do vinho, Jesus
entregou seu Sangue, isto é, sua
vida, entregou-se a si mesmo,
antecipando o sacrifício da
Cruz.

A devoção ao Preciosíssimo Sangue do Bom Jesus
Nas Missas que celebramos,
obedecendo a palavra do Senhor
(“fazei isso em memória de
mim”), também tomamos o
cálice recordando a morte e a
ressurreição de Jesus,
e no vinho consagrado nos é
oferecido, como foi aos
apóstolos naquela Ceia, a
própria vida de Jesus.
Ele mesmo, oculto no
 sinal do sacramento.
Estas duas dimensões
 estarão presentes nas
 reflexões da novena e Festa do
Senhor Bom Jesus nesse ano de
2007.
A imagem do Bom Jesus
apresenta-nos uma cena de sua
Paixão. Vendo-o coberto de seu
Sangue Precioso vamos refletir
sobre as graças que nos são
dadas por esse Sangue,

derramado para nossa
salvação.
 Em todos os dias da novena
poderemos participar da Santa
Missa, onde o Corpo e o
Sangue de Cristo nos serão
dados na Santíssima
Comunhão.
Na oração da Novena,
junto com a oração de cada
Santuário, rezaremos um hino
pascal, da Liturgia das Horas
(vol. II, p. 1987), ao “Senhor,
único vencedor dos inimigos”
(Is 63,1-5), que contempla a
glória do Bom Jesus, com as
vestes tingidas elo próprio
sangue. A Ele, que por seu
Sangue, tornou-se o vencedor
do pecado e da morte, pedimos
que os faça participar também
 de sua vitória.
Assim seja.
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