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Imagem do Bom Jesus
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 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 Possível

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.
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As muitas representações do Senhor Bom Jesus

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 Basílica de Tremembé alegra-se de possuir a
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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.

Expediente
Edição especial para a Festa do
Bom Jesus de Tremembé
Publicação: Editora Flor do Vale
Rua dos Lírios, 171-Flor do Vale Tremembé/SP
Tel: (12) 3672.2257
Diretor Responsável pela Publicação:
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Sistema de distribuição dirigida.
Publica-se: A Gazeta dos Municípios e
A Gazeta de Tremembé.
Agradecimento a Basílica do Senhor Bom
Jesus, aos patrocinadores, colaboradores e
participantes.
Com as bençãos do Senhor Bom Jesus.
Data de impressão: 31 de julho de 2021
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Ladainha do Senhor Bom Jesus

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Bom Jesus, Filho do Deus vivo, tende piedade de
nós.
Bom Jesus, imagem do Pai,
Bom Jesus, Sabedoria eterna,
Bom Jesus, esplendor da luz eterna,
Bom Jesus, Palavra da vida
Bom Jesus, Filho da Virgem Maria,
Bom Jesus, Deus e homem,
Bom Jesus, Sumo Sacerdote,
Bom Jesus, anunciador do Reino de Deus,
Bom Jesus, caminho, verdade e vida,
Bom Jesus, pão da vida,
Bom Jesus, verdadeira videira,
Bom Jesus, irmão dos pobres,
Bom Jesus, amigo dos pecadores,
Bom Jesus, médico das almas e dos corpos,
Bom Jesus, salvação dos oprimidos,
Bom Jesus, refúgio dos desamparados,
Bom Jesus, que viestes a este mundo,
Bom Jesus, que libertastes os oprimidos pelo demônio,
Bom Jesus, traído e aprisionado,
Bom Jesus, atado com cordas,
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Bom Jesus, flagelado com açoites,
Bom Jesus, coroado com espinhos,
Bom Jesus que levastes a cruz às costas,
Bom Jesus, que por nós foste crucificado,
Bom Jesus, que aceitastes a morte por amor a nós,
Bom Jesus, que foste depositado no sepulcro,
Bom Jesus, que descestes à mansão dos mortos,
Bom Jesus, que ressuscitastes no terceiro dia,
Bom Jesus, que subistes glorioso aos céus,
Bom Jesus, que estais sentado à direita do Pai,
Bom Jesus, que enviastes o Espírito Santo,
Bom Jesus, que vireis julgar os vivos e os mortos,
Bom Jesus, ouvi-nos. Bom Jesus, ouvi-nos.
Bom Jesus, atendei-nos. Bom Jesus, atendei-nos.
Cordeiro de Deus , que tirais o pecado do mundo,
perdoai-nos Senhor.
Cordeiro de Deus , que tirais o pecado do mundo,
ouvi-nos Senhor.
Cordeiro de Deus , que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Oremos:
Deus eterno e onipotente, que, para dar ao gênero
humano um exemplo de humildade, quisestes que o
nosso Salvador se encarnasse e sofresse o suplício da
cruz, concedei em vossa bondade que recolhamos as
lições de sua paixão para que mereçamos ter parte em
sua Ressurreição.
Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém.
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A devoção dos fiéis
ao Senhor Bom Jesus
de Tremembé
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,
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 mor-

ra, 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!

A História da Imagem do
Senhor Bom Jesus
A imagem do Senhor
Bom Jesus em sua
maioria é apresentado
na cena em que Pilatos
o apresentou ao povo:
“Eis o homem!” (Jo
19,5), de pé, flagelado,
coroado de espinhos,
coberto com o manto púrpura e trazendo
nas mãos um pedaço
de cana verde, simbolizando o seu cetro.
Existem, porém, outras
representações,
normalmente relacionadas aos sofrimentos
e à Paixão do Senhor,
como o Bom Jesus da
Coluna (atado à coluna
da flagelação), o Bom
Jesus da Pedra Fria (ou
da Paciência), sentado.
Muito conhecida é a
imagem do Bom Jesus
dos Passos, levando
a cruz. Há também as
imagens do Bom Jesus do Horto, do Bom
Jesus dos Aflitos (ou
dos Pobres Aflitos), do
Bom Jesus da boa Morte, etc.
Em Tremembé a devoção começa por volta
de janeiro de 1663 com
o capitão Manoel da
Costa Cabral erigindo
um altar ao Santo Cristo na capela Nossa Senhora da Conceição em
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sua propriedade situada
entre atual cemitério de
Tremembé e o caminhamento da estrada de
Ferro Central do Brasil.
Conta a tradição que
a imagem do Senhor
Bom Jesus foi entalhada na madeira por um
velinho desconhecido
que havia aportado a
Tremembé e construído uma pequena cabana nas margens do
rio Paraíba, onde se
encerrou, pouco saindo
e com ninguém mantendo relacionamento.
Um dia o velhinho desapareceu, quase tão
misteriosamente como
surgira. Ninguém teve
notícia de seu destino. Indo à choupana,
os curiosos ali encontram a imagem do
Bom Jesus. O caso foi
tido como miraculoso:
Deus, na pessoa do velhinho, para ali trouxera a imagem. Quando
fizeram a remoção do
Bom Jesus, um pequeno fio de água brotara
aos pés da imagem,
dando origem à conhecida bica da água santa.
A imagem tradicional
em Tremembé retrata
Jesus após ser flagelado
e com o manto verme-

lho com que os carrascos o vestiram como
deboche, sendo apresentado á multidão por
Pilatos. Jesus, sofrido
por causa de nossos pecados e perto de morrer
pela nossa redenção,
deixa perceber seu
amor, sua “bondade”
em relação a nós, os
verdadeiros culpados.
A santa imagem pesa
50 kg e tem as seguintes medidas: altura:
1,96m; cabeça: 0,57m;
pescoço: 0,38m; costas:
0,46m; tórax: 0,95m;
braços: 0,67m; punho:
0,21m; cintura: 0,87m
e pé: 0,23m.
Logo a fama dos milagres do Senhor Bom
Jesus começou a se
espalhar e ao redor da
capela começou a se
formar o povoado.
A Festa do Bom Jesus
de Tremembé, conforme a tradição oral existe desde a fundação de
sua capela, em 1672,
havendo menção escrita da mesma em registros de 1757.
Como em muitas outras
igrejas e santuários do
Bom Jesus, a festa de
Tremembé é celebrada
a 06 de agosto, transfiguração do Senhor.
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