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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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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, co-
roado de espinhos, coberto 
com o manto púrpura e tra-
zendo nas mãos um pedaço 
de cana verde, simbolizan-
do o seu cetro. Existem, po-
rém, outras representações, 
normalmente relacionadas 
aos sofrimentos e à Paixão 
do Senhor, como o Bom Je-
sus da Coluna (atado à co-
luna da flagelação), o Bom 
Jesus da Pedra Fria (ou da 
Paciência), sentado. Muito 
conhecida é a imagem do 
Bom Jesus dos Passos, le-
vando a cruz. Há também 
as imagens do Bom Jesus 
do Horto, do Bom Jesus dos 
Aflitos (ou dos Pobres Afli-
tos), do Bom Jesus da boa 

A História da Imagem do
Senhor Bom Jesus

Morte, etc.
Em Tremembé a devoção 
começa por volta de janeiro 
de 1663 com o capitão Ma-
noel da Costa Cabral erigin-
do um altar ao Santo Cristo 
na capela Nossa Senhora 
da Conceição em sua pro-
priedade situada entre atual 
cemitério de Tremembé e o 
caminhamento da estrada 
de Ferro Central do Brasil.
Conta a tradição que a ima-
gem do Senhor Bom Jesus 
foi entalhada na madeira 
por um velinho desconhe-
cido que havia aportado 
a Tremembé e construído 
uma pequena cabana nas 
margens do rio Paraíba, 
onde se encerrou, pou-
co saindo e com ninguém 
mantendo relacionamento.  
Um dia o velhinho desapa-
receu, quase tão misteriosa-
mente como surgira. Nin-

guém teve notícia de seu 
destino. Indo à choupana, 
os curiosos ali encontram 
a imagem do Bom Jesus. 
O caso foi tido como mira-
culoso: 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 vermelho com 
que os carrascos o vesti-
ram como deboche, sendo 
apresentado á multidão 
por Pilatos. Jesus, sofrido 
por causa de nossos peca-
dos e perto de morrer pela 
nossa redenção, deixa per-
ceber seu amor, sua “bon-
dade” em relação a nós, 

os verdadeiros culpados.  
A santa imagem pesa 50 kg 
e tem as seguintes medi-
das: altura: 1,96m; cabeça: 
0,57m; pescoço: 0,38m; 
costas: 0,46m; tórax: 
0,95m; braços: 0,67m; pu-
nho: 0,21m; cintura: 0,87m 
e pé: 0,23m.
Logo a fama dos milagres 
do Senhor Bom Jesus co-
meçou 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 es-
crita 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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