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Edição Especial

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,
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.

A devoção dos fiéis ao Senhor
Bom Jesus de Tremembé

HISTÓRICO DO MOSTEIRO DAS RELIGIOSAS
TRAPISTAS (ORDEM DE S. BERNARDO) DO
SANTUÁRIO DO SENHOR BOM JESUS DE TREMEMBÉ
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 generosas 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 domestico.
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, mancha-

do, 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

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 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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As muitas representações
do Senhor Bom Jesus
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

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 senta-

do. 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

imagem, cultuando-se
a própria Hóstia consagrada (que havia sido
roubada e milagrosamente recuperada). 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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Diretora Comercial: Dolores Russo
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A Gazeta de Tremembé.
Agradecimento a Basílica do Senhor Bom Jesus,
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LG e Dr. Biossegurança
alertam: a percepção do invisível
nunca foi tão importante

A pandemia do novo coronavírus fez com que o
mundo ficasse mais atento não só aos cuidados na
rua, mas também dentro
de casa. Segundo informações divulgadas pelo
Instituto Qualibest, após
o início da pandemia da
COVID-19, 94% dos entrevistados mudaram seus
hábitos de higiene. Hoje,
os cuidados precisam ir
além da utilização de máscaras e limpeza constante
das mãos e dos ambientes,
pois quando falamos em
qualidade do ar que respiramos, é preciso redobrar
a atenção. Pensando nisso,
a LG Electronics do Brasil
e o especialista em biossegurança, Prof. Dr. Jorge
Luiz, conhecido como Dr.
Biossegurança, dão algumas dicas de como evitar a
contaminação por microrganismos presentes no ar.
O ar que respiramos é
composto por gases (oxigênio, gás carbônico e vários outros), além de micropartículas que ficam em
suspensão. Muitas vezes,
os microrganismos também são disseminados no
ar por meio dessas partículas, o que pode ocasionar
doenças, como é o caso da
gripe provocada por vírus,
das alergias pelos fungos e
infecções pelas bactérias.
As infecções, por exemplo, provocam pneumonias
que matam cerca de 1,6
milhões de pessoas anualmente no mundo, segundo
a Organização Mundial da
Saúde (OMS), e de acordo
com informações do SUS,
as complicações respiratórias afetam mais de 1
milhão de pessoas aqui no
Brasil, sendo elas as principais causas de internação.
Esses perigos espalhados
no ar, demandam mais
atenção do que nunca. À
vista disso, o Dr. Bios-

segurança, que também
é mestre em patologia e
doutor em biotecnologia,
alerta sobre a percepção
do invisível: “estamos vivendo em tempos em que
os microrganismos estão
cada vez mais patogênicos,
ou seja, capazes de provocar doenças, e, por isso, é
importante desenvolver a
percepção para esse mundo invisível”.
A recomendação para nos
prevenirmos contra os perigos que não conseguimos
ver e diminuir a quantidade dos microrganismos no
ar, é manter uma boa higiene do local (superfícies
e mobílias), regular a umidade, prover a circulação
do ar e utilizar aparelhos
de ar-condicionado que tenham filtros com tecnologia capaz de eliminar esses
microrganismos, como os
aparelhos da LG.
Segundo o executivo de
vendas de linha branca e
ar-condicionado da LG do
Brasil, Marcel Souza, “em
busca de desmistificar a
presença do ar-condicionado nos lares brasileiros, a
LG Electronics desenvolveu a linha DUAL Inverter
VOICE, que propõe soluções completas que, além
de satisfazer o consumidor
em qualidade, traz benefícios para a saúde”.
Os recursos Plasmater
Ionizer Plus, Auto Cleaning e Micro Dust Filter,
presentes nos produtos
da linha DUAL Inverter
VOICE LG, protegem os
usuários das bactérias. A
função Auto Cleaning impede a formação de bactérias e mofo no interior do
ar-condicionado, enquanto
o filtro Micro Dust Filter é
capaz de filtrar partículas
de poeira, o que garante
melhor qualidade do ar no
ambiente.
Já no modelo ARTCOOL, o Plasmaster Ionizer

Plus distribui mais de três
milhões de íons para esterilizar e desodorizar o
ambiente, eliminando até
99,9% das bactérias existentes no ar que respiramos. O Dr. Biossegurança
explica que “por meio de
reações químicas, provocadas pelos íons, é possível destruir bactérias que
estão presentes no local,
mantendo um ar mais puro
e combatendo os microrganismos, também, nas superfícies alcançadas”.
Em parceria com o Dr.
Biossegurança, a LG elaborou um passo a passo
para a limpeza correta do
filtro do ar-condicionado.
Confira abaixo.
· Ao remover o filtro, é indicado que utilize máscara
e luvas para maior proteção;
· Remova-o cuidadosamente, evitando balançar,
para que as partículas não
se disseminem no ar ou sejam inaladas;
· Use água corrente e detergente neutro para uma
limpeza adequada. Para
esse processo, utilize uma
esponja ou escova macia,
já que escovas duras podem comprometer a estrutura do filtro;
· Espere o filtro secar, em
ambiente ventilado, antes
de inseri-lo novamente no
equipamento;
· Lembre-se de passar um
pano umedecido com água
e um pouco de detergente
neutro (não é necessário
fazer tanta espuma), no gabinete do ar-condicionado,
e em seguida use um pano
seco para a secagem.
Implantar medidas de biossegurança em sua casa, é
fundamental nesse “novo
normal”, no qual os microrganismos estão cada
dia mais resistentes aos
antimicrobianos. Conhecimento transforma o medo,
em atenção.

Suzano lança programa para
apoiar retomada dos negócios de
gráficas e papelarias

A Suzano, uma das maiores fabricantes de papéis
da América Latina, anuncia um amplo conjunto de
iniciativas para apoiar seus
clientes do segmento de
papel nesse período de retomada das atividades. Intitulado “Tamo Junto!”, o
programa prevê a oferta de
crédito e renegociação de
dívidas de papelarias, gráficas e copiadoras de pequeno e médio porte, além
da doação de materiais de
comunicação e kits de prevenção para uso diário em
pontos de venda. O projeto deve beneficiar mais de
1.000 mil parceiros da Suzano em todo o país.
A campanha “Tamo Junto!” foi dividida em quatro frentes de atuação. A
primeira, focada no apoio
ao negócio, prevê a possibilidade de crédito diferenciado, renegociação de
dívida e flexibilização de
encargos.
A segunda contará com a
doação de materiais essenciais para o combate à propagação do coronavírus,
tais como escudos faciais,
adesivos de distanciamento para uso em pontos de
venda e dispenser para uso
de álcool gel.
A terceira é composta por
um pacote de comunicação
que reunirá informações
sobre higiene e limpeza,
distanciamento social, fluxo de caixa, flexibilização e crédito BNDES. A
quarta frente é a plataforma “Tamo Junto!”, canal
online onde os parceiros
poderão acessar conteúdos
específicos, incluindo ma-

teriais desenvolvidos pelo
Sebrae, voltados ao aprimoramento da gestão dos
negócios.
“Esse conjunto de iniciativas foi estruturado especificamente para apoiar
nossos parceiros durante
o processo de retomada
da economia brasileira”,
afirma o Diretor de Operações Comerciais de Papel da Suzano, Guilherme
Melhado. “Reunimos todo
o time interno, incluindo a
área de crédito, para identificar todas as oportunidades possíveis de ações em
prol de nossos clientes de
pequeno e médio portes”,
complementa o executivo.
Na frente de apoio ao negócio, a prioridade está em
garantir fôlego de capital
de giro para os clientes.
Para os clientes que se enquadrarem nos requisitos
do programa, a Suzano
decidiu viabilizar a possibilidade de reduzir as taxas
sobre valores atrasados. A
campanha prevê, ainda, a
oportunidade de renegociar dívidas até o final deste mês.
A Suzano também oferecerá, para aqueles parceiros
que cumprirem os critérios, condições diferenciadas de crédito, com prazo
mais longo de pagamento
e taxa zero para quitações
feitas em até 30 dias, condição feita normalmente
para pagamentos à vista.
Nas frentes de doações e
comunicação, a prioridade está em oferecer aos
parceiros, ao longo do terceiro trimestre, materiais
e conteúdos informativos

para ajudar no combate à
propagação do novo coronavírus. Já com a plataforma “Tamo Junto!”, os parceiros poderão contar com
conteúdo técnico focado
na gestão de negócios, uma
iniciativa que visa democratizar conhecimento para
os parceiros da Suzano em
todo o país.
Desde o início da pandemia, a companhia tem
atuado em diversas frentes
para auxiliar no combate
à propagação do novo coronavírus e no tratamento
de pessoas diagnosticadas
com o vírus. Além de um
amplo conjunto de medidas para garantir a saúde
e a segurança de seus colaboradores, fornecedores
e familiares, a Suzano destinou cerca de R$ 50 milhões em doações de respiradores, máscaras e álcool
gel a diversos estados e
ao Governo Federal e na
construção de um hospital
de campanha no Extremo
Sul da Bahia. Também está
apoiando o aumento da capacidade de produção de
ventiladores pulmonares
no Brasil.
A Suzano ainda estruturou um projeto para viabilizar a antecipação de
pagamento a pequenos
fornecedores considerados hipossuficientes e desenvolveu iniciativas para
auxiliar programas sociais
em comunidades próximas
às unidades da empresa e
faculdades públicas. As
ações feitas pela Suzano
para ajudar no combate ao
novo coronavírus podem
ser acompanhadas.
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Miscelânea
Curiosidades
Reconhecido no mundo todo como um alimento que faz bem à saúde, o
azeite virgem e o extra-virgem são alvos de fraude, devido à adulteração
em seu composto. Este é misturado com outros óleos não tão nobres assim. Um jornalista americano publicou um livro no final de 2011, em que
é descrito um esquema ilegal na Itália, que conta como a falsificação de
documentos e venda de óleos estrangeiros à Europa como se fossem autênticos italianos. Dada a credibilidade internacional do produto italiano.
Essa corrupção terminou atravessando fronteiras, por grandes empresas
alimentares, inclusive brasileiras, importam iguaria impura como legítima. O mais curioso é que o problema não é de agora, ele vem se estendendo desde 1990. Possivelmente lucre mais do que o tráfico de cocaína, mas
sem os riscos de prisão e morte que envolve o comércio de drogas.
Humor
O garçom pergunta ao sujeito que entra no bar:
- O que o senhor toma?
- Eu? Eu tomo uma boa vitamina pela manhã, remédios para combater a
minha dor nas costas e nos fins de semana umas cervejinhas com meus
amigos.
- Acho que o senhor não me entendeu. O que eu perguntei é o que o senhor
gostaria?
- Ah! Bom! Eu gostaria de ser rico, ter uma bela casa na praia e poder
viajar muito.
- O que eu quero saber é o que o senhor quer para beber?
- Ah! Bom! Vamos ver... O que o senhor tem?
- Eu? Nada não... Eu só estou chateado porque o meu time perdeu novamente, o salário aqui é muito baixo e estou me sentindo muito sozinho.
***
Um belo dia, o caboclo estava sentado na varanda, ao lado da esposa, contemplando a plantação e fala:
- Mulher, há quanto tempo nós estamos juntos?
- Faz um tempão, homem!
- Quando deu àquela praga na plantação, você estava do meu lado, não
tava?
- Tava homem!
- Quando o paiol pegou fogo e acabou com a nossa colheita de um ano,
você estava do meu lado, não tava?
- Claro que tava, homem!
- Quando a nossa filha ficou grávida com aquele pião, você tava do meu
lado, não tava?
- Tava sim, homem!
- Quando o nosso gado começou a morrer de aftosa, você tava do meu
lado, não tava?
- Como sempre, homem!
- Sabe de uma coisa, mulher?
- O que foi homem?
- É que você me dá um azar dos diabos!

EDITORIAL

A quem interessa calar a voz da verdade.
Quem se beneficia da mentira ou da omissão em informar a realidade.
E comum na administração pública retardar, omitir ou prestar informações
confusas e inverídicas daí quando são processadas pelo TCE, ou TCU aparecem às irregularidades.
No entanto, muitas vezes estas informações não chegam ao conhecimento
público e quando chegam não respondem à necessidade do cidadão contribuinte. A imprensa livre e soberana tem papel importante na democracia porque através dela o cidadão forma sua opinião. Dai o gestor passa a se aliar
com setores da imprensa vendida corrupta ou interesseira para levar adiante
somente o lado que interessa a administração pública e com isso essa imprensa e beneficiada com recursos que a matem em atividade ao passo que aquelas que vamos dizer assim, que não rezam na mesma cartilha são perseguidas
e injustiçados.
Quem ganha com isso: São governos autoritários que pretendem se perpetuar
no poder fazendo por si, pelos parentes, amigos, interesseiros e corruptos que
provocam grandes danos a sociedade.
Quem perde: E o município a cidade e o país logicamente o povo de forma
geral que quando utiliza da saúde, segurança e educação são sempre de forma
precária.
Vivemos numa crise numa pandemia e não nos afastamos da crise moral,
portanto, homens do bem precisam mais do que nunca estar juntos para virar
esta página negra da história.

Secretaria da Fazenda e Planejamento
moderniza pagamento do ICMS

Mensagens
Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são
os melhores que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se
você encontra uma pessoa difícil em sua comunidade, essa é a criatura
exata que as Leis da Reencarnação lhe traz ao trabalho de burilamento
próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que não nos entendem
são testes que a vida igualmente nos oferece, afim de que aprendemos a
compreender. Recordamos. Nos campos da convivência é preciso saber
suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como
sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Nunca diga que a amizade não existe,
qual nos acontece, cada amigo nosso tem as suas limitações e se algo
conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre lograremos fazer
o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você
acredita que fraqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com
a planta a que você atira água fervente. Abençoamos, pois, se quisermos
ser abençoados.
Pensamentos, provérbios e citações
Conservemos pela sabedoria o que adquirimos pelo entusiasmo.
Ser feliz e ter razão, geralmente são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce pra todos e a Lua para os enamorados.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
O entendimento é limitado, só as tolices não têm limites.
Um contrato verbal vale mais que a tinta que é assinado.
Ensinar é aprender duas vezes.
Nossa liberdade consiste em sermos cativos da verdade.
Quem ama a rosa suporta os espinhos.

A Secretaria da Fazenda e
Planejamento do Estado de
São Paulo está substituindo, progressivamente, o
sistema de arrecadação de
tributos e receitas públicas
estaduais. Com o processo
de modernização, o Documento de Arrecadação de
Receitas Estaduais (DARE-SP) passa a substituir
a Guia de Arrecadação de
Receitas Estaduais (GARE-ICMS), que será desativada futuramente.
Esse processo teve mais um
importante passo na última
segunda-feira (27). O recolhimento dos débitos relacionados ao Imposto sobre
Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS), feito
por todos os contribuintes
do Regime Periódico de
Apuração (RPA), mediante a GARE-ICMS, poderá
ser realizado agora pelo
DARE-SP. O objetivo da
modernização é simplificar
o processo e torná-lo mais

ágil, minimizando erros no
preenchimento dos dados.
De acordo com o diretor
de Arrecadação da Secretaria, Carlos Augusto Gomes Neto, o preenchimento incorreto ou incompleto
das informações pode não
só dificultar o processo de
pagamento das receitas,
como também ocasionar a
cobrança de taxa para retificação das informações
aos contribuintes. “O sistema será bem mais simples
e o documento será preenchido automaticamente,
gerando um boleto com
código de barras, que poderá ser pago nos terminais
de caixa ou de autoatendimento e também via Internet Banking”, explicou.
Migração semelhante já foi
realizada para os débitos de
ICMS de substituição tributária declarados por contribuintes do RPA e para os
débitos de ICMS apurados
por meio de Auto de Infra-

ção e Imposição de Multas
(AIIM). Neste último caso,
inclusive, a desativação da
GARE-ICMS (códigos de
receita 106 e 640) está prevista para ocorrer no próximo dia 01/08/2020.
Mudança não será imediata
O recolhimento poderá
ser realizado por meio da
GARE-ICMS até sua total
desativação, a ocorrer em
data a ser definida.
Gomes explica que o tempo de transição servirá para
que os contribuintes possam se adaptar ao sistema
do DARE-SP. “O recolhimento antigo continua fazendo parte da arrecadação
do Estado de São Paulo.
No entanto, após esse tempo, conforme os códigos
de receitas forem sendo
incorporados ao Sistema
Ambiente de Pagamentos,
eles não poderão mais ser
recolhidos por meio da
GARE-ICMS”, disse.
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Prefeitura de Pindamonhangaba
esclarece situação do contrato
com a Viva Pinda

Com a recente greve deflagrada pelos funcionários
da empresa Viva Pinda,
responsável pelo transporte público no município,
que durou 48 horas na última semana, vieram à tona
novamente os questionamentos sobre a qualidade
do transporte público e o
posicionamento da Prefeitura de Pindamonhangaba
quanto aos serviços executados. Por meio da Secretaria de Segurança, atual
gestora do contrato, a Prefeitura informou que após
16 anos sem fazer nenhuma licitação, a atual gestão
ousou e publicou um edital
de concorrência pública
visando a habilitação de
nova empresa em 2019.
“É importante que as pessoas conheçam o histórico
dos acontecimentos e verifiquem que o município
está atento e cobra muito
da empresa um serviço
de qualidade para a nossa
população. Somos favoráveis a uma nova licitação,
que defina com clareza as
regras para esse serviço e
que a empresa vencedora
cumpra com suas obrigações contratuais”, afirmou
o secretário da pasta, José
Sodário Viana.
Histórico
O último contrato de concessão do transporte público de Pindamonhangaba,
nº 168/2004, foi firmado
em 22 de outubro de 2004,
na gestão do ex-prefeito
Vito Ardito Lerario, mas
as intercorrências começaram desde o processo licitatório, realizado em 2003.
Em junho de 2010, transitou em julgado o processo
no Tribunal de Contas que
considerou irregular o processo licitatório (concorrência pública 022/2003)
e a Prefeitura comunicou
à empresa responsável
pelo serviço de transporte
público que rescindiria o
contrato.
Entretanto, em seguida, o
Secretário de Assuntos Jurídicos da época esclareceu
em 12 de agosto de 2010,
que a rescisão contratual somente se daria após
a conclusão de um novo

processo licitatório por tratar-se de serviço essencial
que não poderia sofrer solução de continuidade.
Dois anos depois, o Departamento de Trânsito encaminhou um projeto básico
para embasar a contratação
emergencial do sistema de
transporte, para posterior
contratação de empresa
de engenharia para elaboração de estudo para nova
modelagem do sistema.
Com a entrada da nova
gestão (2013/2016), os estudos para um novo sistema de transporte no município foram paralisados.
Renovações começaram
em 2014
Com o contrato prestes a
vencer em dezembro de
2014, a então gestão municipal, solicitou a prorrogação do mesmo para
levantamentos de um novo
processo licitatório, prorrogando o contrato até dezembro de 2015.
Em 2015, o contrato passou para gestão da Secretaria de Habitação, que
também solicitou nova
prorrogação até 31 de dezembro de 2016. Somente
no último ano da antiga
gestão, a Secretaria de Habitação concluiu o projeto
básico e criou Conselho
Municipal de Transporte
para avaliação do projeto e acompanhamento do
processo licitatório, porém
com o término do mandato todo o processo não foi
concluído.
No início de 2017 a atual
gestão tomou conhecimento dos andamentos do processo licitatório e concluiu
que o Conselho Municipal
criado não atenderia as
determinações constantes
na Lei Orgânica do Município e criou uma nova
comissão para avaliação
dos trabalhos realizados
até o momento. Em março
de 2017, foi realizada uma
audiência pública para ouvir as reivindicações da
população.
Em julho de 2017, a administração atual optou pela
contratação de uma empresa para avaliação dos trabalhos, porém a estimativa

de custo para os estudos e a
receita do primeiro ano da
gestão não possibilitou a
contratação no mesmo ano.
A ação foi reiniciada em
abril/2018 com a contratação de empresa especializada na área de transporte
que vem desenvolvendo
estudos para construção
de novo termo de referência para licitação conforme
plano de trabalho.
Os trabalhos foram concluídos em agosto/2018 e no
dia 24/out/2018 foi realizada audiência pública para
apresentação dos estudos
iniciais do novo termo de
referência (Projeto Básico
do Sistema de Transporte).
Os estudos tiveram sequência e foi organizada
uma nova proposta para a
rede de transporte, com as
alterações das linhas, de
acordo com a pesquisa de
origem e destino levantada
pela empresa, que apresentou as notas preliminares
em 20 de novembro de
2018, possibilitando uma
avaliação do setor técnico
para abertura de futura licitação.
Nova licitação
Com o estudo finalizado,
após 16 anos sem realizar
licitação para a concessão
do transporte público, a
Prefeitura publicou o Decreto Nº 5.659, de 24 de
junho de 2019, com Ato
de Justificativa de Outorga para nova licitação. Em
agosto de 2019 foi publicado o edital para nova licitação com previsão para
abertura dos envelopes em
setembro do mesmo ano.
Após todo este trabalho, o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo suspendeu o processo licitatório e
em novembro do ano passado determinou correções
no edital, as quais estão
sendo avaliadas pela empresa contratada para elaboração do edital.
A análise do processo licitatório está em discussão
junto ao Tribunal de Contas do Estado. O atual contrato foi aditado em 2019
e sua vigência segue até o
dia 31de dezembro 2020.

EDP amplia facilidades
de pagamento de débitos
durante a pandemia

A partir de agosto, segundo a Resolução Normativa
nº 891/2020, da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), os serviços
de corte do fornecimento
de energia por falta de pagamento serão retomados
em todas as distribuidoras
do Brasil. Entre abril e julho, o serviço foi paralisado devido à pandemia do
coronavírus. Diante disso,
a EDP, distribuidora de
energia elétrica do Alto
Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo,
ampliou as facilidades de
pagamento para os clientes
com contas de energia em
atraso.
A Companhia criou condições especiais, com parcelamento em até 24 vezes,
isenção de juros e entrada
reduzida. Além disso, toda
a negociação pode ser feita
de forma simples e segura
por meio do site EDP Online, ou pelo aplicativo para
smartphone EDP Online.
“A EDP se dedica continuamente a buscar soluções
diversas aos consumidores e a ampliação das facilidades no pagamento de
débitos tem como objetivo
contribuir para segurança financeira das famílias,
principalmente neste cenário tão delicado de pan-

demia,” ressalta Giuliano
Vieira, gestor executivo
da EDP. Outra medida que
se tornou ainda mais relevante neste contexto de
isolamento social é a possibilidade de pagar as contas por meio da internet,
sem a necessidade de sair
de casa, utilizando o portal
virtual do banco (internet
banking) ou realizando o
cadastro da conta de energia no débito automático.
Para realizar o cadastro no
débito automático, o cliente pode solicitar por meio
do EDP Online ou diretamente na sua rede bancária.
Existe ainda a possibilidade de receber as faturas de
energia de maneira digital,
através de e-mail, fazendo
o cadastro no EDP Online.
Whatsapp EDP
Em junho, a EDP lançou o
canal de atendimento via
WhatsApp. A ferramenta, que é de uso diário de
grande parte da população,
tem como objetivo viabilizar um atendimento digital
ainda mais prático.
Ao adicionar o WhatsApp
da EDP pelo número (11)
93465-2888, o cliente tem
a possibilidade de consultar débito e solicitar a segunda via da conta com o
código de barras para pagamento e a religação da

energia. Em caso de necessidade de acordo, a negociação é realizada por meio
do EDP Online, ou pelo
aplicativo EDP Online.
Tarifa Social de Energia
Elétrica
A Resolução Normativa nº
891/2020 determina também que, para os clientes
baixa renda cadastrados na
Tarifa Social, a suspensão
do corte do fornecimento
por falta de pagamento,
continua válida até dezembro. Apesar da suspensão
do corte de energia, é importante reforçar a importância para que os clientes
continuem pagando suas
contas em dia, dentro de
suas possibilidades, já que
o consumo de energia continuará sendo cobrado nesse período.
A Tarifa Social é um programa do Governo Federal
que permite desconto na
conta de luz concedido aos
primeiros 220 kWh consumidos mensalmente por
clientes residenciais classificados como de baixa renda e varia de acordo com
a faixa de consumo mensal
(kWh/mês). Para se cadastrar o cliente que se enquadrar nos critérios de renda e possuir o Número de
Identificação Social (NIS)
atualizado.

Nota oficial do 3º BAEP

Na manhã dessa quinta-feira (30), por volta das
08h30, o caminhão da Cavalaria, pertencente ao 3º
BAEP,
apresentou falha mecânica, vindo

a subir o canteiro central
que divide a Avenida São
João, na região central de
São José dos Campos. As
equipes do departamento
de trânsito e guincho estão

no local para liberar a pista.
Nenhum policial militar ou
civil ficou ferido e não há
outros veículos envolvidos.
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São Bento do Sapucaí completa
aniversário dia 16 de agosto

O surgimento de São Bento
do Sapucaí, primeiramente
batizada Terras Altas do
Sapucaí, foi impulsionado pelo bandeirismo e a
mineração. Acreditava-se
que a região ocultava uma
grande oportunidade para a
extração de ouro, o que foi
o principal atrativo para a
vinda dos sertanistas da
região, dentre eles, Gaspar
Vaz da Cunha, o Oyaguara, um dos primeiros a chegar às serranias do alto da
Mantiqueira, juntamente
com outros bandeirantes.
Entusiasmado com o solo
fértil e o clima temperado
que a região propiciava,
Oyaguara passou a convidar pessoas de
São Paulo e Minas Gerais
para se estabelecerem ali
e assim deu-se início ao
povoamento. Aos poucos,
com o declínio da exploração do ouro, os desbrava-

dores foram percebendo a
riqueza do solo das Terras
Altas do Sapucaí. Assim,
o cultivo do fumo, da cana-de-açúcar e do café foi
dando espaço ao crescimento do lugarejo que,
após ter sido elevado à
categoria de Freguesia, no
ano de 1832, passou à Vila,
em 1858, e quase uma década depois, tornou-se Cidade pela Lei nº 48, passando a ser Estância Climática
em 26 de janeiro de 1976.
São Bento do Sapucaí ilustra ainda em sua história
um papel importante na
Revolução Constitucional
de 1932, tendo sido palco
de combates travados entre paulistas e mineiros. O
estado de Minas Gerais decidiu na época, no último
minuto, se aliar a Getúlio
Vargas e permitiu que seu
território, o qual faz divisa com São Paulo ao sul e

ao oeste, fosse usado pelas
tropas federais de Vargas
no combate aos paulistas.
O Museu da Revolução
de 1932, inaugurado em
2004, foi instalado em uma
casa construída em
pau-a-pique, que fica em
cima de uma trincheira original da Revolução Constitucionalista de 1932, no
Morro do Quilombo, em
SBS. Ele conta a história
do lugar e tem um acervo
que traz fotos, objetos e
armas da Revolução de 32,
encontrados na região. Nas
páginas atuais de sua história, SBS encontra no cultivo da banana e na pecuária
os seus
carros-chefes para a economia local. Porém, o turismo tem se apresentado
como um grande
aliado da cidade, a qual
tem muito a oferecer aos
turistas que a visitam.

São Sebastião lança
dispositivo que auxilia
mulheres vítimas de violência

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Social (SEDES), Fundo Social, Casa
PodeRosa, Coordenadoria da Mulher e Conselho
Municipal dos Direitos da
Mulher (CMDM) lançou
ainda na quarta-feira (29),
um mecanismo de acionamento para o botão do
pânico no aplicativo (App)
“Social São Sebastião”.
O instrumento integra a
rede de proteção de políticas públicas voltadas às
mulheres vítimas de violência, que engloba atendimentos e ações de saúde,

cidadania, assistência social, cursos profissionalizantes, entre outros.
Para acionar o botão do
pânico, basta baixar o App
“Social São Sebastião”,
disponível no Apple Store
(aparelhos de celular iPhone) e Google Play (aparelhos de celular Android).
No aplicativo está o ícone
do botão do pânico, em
que a vítima aciona o pedido de socorro e o sinal
é transmitido ao Centro
de Operações Integradas
(COI). Imediatamente uma
viatura da Guarda Civil
Municipal (GCM) fará o
atendimento da ocorrência.

Ainda há a opção de sobreaviso, num pré-cadastro,
com a caracterização do
fato em grau leve, médio
ou alto. De acordo com o
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o índice de
feminicídio cresceu 22,2%,
durante a quarentena, determinada em todo o mundo, como forma de evitar a
transmissão do novo coronavírus (Covid-19).
Mais informações pelo número (12) 3893-1866 e denúncias pelo 153. Ou baixe
o aplicativo ‘Social São
Sebastião’ gratuitamente
em PlayStore, Apple Store
e Módulo Web.

Natividade da serra completa
aniversário em 13 de agosto

A data mais antiga documentando a origem de
Natividade da Serra é 29
de maio de 1853, quando
seu fundador Coronel José
Lopes Figueira de Toledo
perseguindo um escravo
foragido de uma das suas
senzalas acabou por se esconder em uma bela planície às margens de um rio
rodeada de montanhas.
A fuga do escravo da fazenda do Coronel situada
no que hoje è chamado de
bairro das Perobas, inspirou-o a transferir sua fazenda e seus empregados
para lá devido a beleza do
lugar. Logo a fazenda se
transformou num vilarejo,
chamado de Divino Espírito Santo de Nossa Senhora do Rio do Peixe, nome
atribuído a religiosidade do

Coronel e ao rio que passava as margens do vilarejo,
num território outrora pertencente a Paraibuna.
Em 24 de abril de 1858 foi
elevada à categoria de Freguesia, sendo chamada de
Nossa Senhora do Rio do
Peixe.
Mais tarde, em 18 de abril
de 1863 foi incorporado à Freguesia um outro
vilarejo que se formava
conhecido como povoado
de Nossa Senhora da Conceição e que hoje é o Bairro Alto.
Com isso a Freguesia passou a categoria de Vila
com o nome de Natividade e tendo como principal
atividade econômica a pecuária e a agricultura de
subsistência.
Em 3 de julho de 1934,

passou a condição de distrito de paz e em 5 de julho
de 1935 voltou a anexar-se
ao Município de Paraibuna.
O município foi instalado
em 1864 e reinstalado em
1935.
Em 30 de novembro de
1944, recebeu o nome definitivo de Natividade da
Serra, nome originário da
Padroeira da cidade, Nossa Senhora da Natividade
e, também devido a sua
situação geográfica entre
os contrafortes da Serra do
Mar.
No início do século XX,
com a vinda da industrialização para o Vale do Paraíba, Félix Guisard em 1913,
havia planos iniciais que
previam a construção de
uma usina hidrelétrica em

Natividade da Serra, para
suprir o abastecimento de
energia elétrica na região
aproveitando as corredeiras do rio Paraitinga num
local conhecido como Ponte dos Mineiros. Porém, o
início da Primeira Guerra
Mundial em 1914 impediu o embarque dos maquinários e geradores para
o Brasil anulando assim o
projeto.
Passados 120 anos de sua
existência, Natividade da
Serra, sofreu uma enorme
transformação e foi translada para um novo local,
à aproximadamente um
quilômetro adiante na rodovia que liga a cidade à
Taubaté. Esta mudança foi
em consequência do represamento do rio Paraibuna,
rio Lourenço Velho, rio

do Peixe e rio Paraitinga,
para a construção da Usina
Hidrelétrica de Paraibuna formando a represa da
Companhia Energética de
São Paulo (CESP) devido
uma necessidade de atendimento sócio-econômico
regional.
O estado procedeu com à
construção da Represa de
Paraibuna, inundando quase 200% da área e das edificações da sede e parte da
área rural.
Na zona rural, o represamento das águas afetou as
terras férteis, eliminando
grande parte da agricultura
de subsistência.
Com construção da barragem de Paraibuna, ocorreu
a inundação da cidade antiga, surgindo a nova Natividade da Serra fundada 13

de agosto de 1973 com o
lançamento da pedra fundamental feita pelo então
prefeito Otacílio Fernandes da Silva, Padre Higino e Terezinha de Castro
Aquino, no local onde se
ergue a igreja matriz da cidade.
O fenômeno da industrialização da “Calha do Vale”
(Taubaté, Pindamonhangaba e Tremembé) e a inundação de algumas áreas do
município, contribuíram
para a emigração de parte
da população.
Para minimizar os prejuízos ocasionados pela
inundação
eliminando suas terras férteis,
os
produtores rurais
investiram em grande escala, na plantação de eucaliptos.
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História da Basílica do
Senhor Bom Jesus

A Basílica do Senhor Bom Jesus é
um templo católico localizado na
cidade de Tremembé, estado de São
Paulo.
O registro mais antigo da devoção
ao Senhor Bom Jesus de Tremembé
encontra-se em um livro da Câmara
Eclesiástica do Rio de Janeiro, datado de 1663, que relata a licença dada
para que fosse abençoada a imagem
e construído, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Tremembé,
um “altar do Santo Cristo, para que
depois de feito, levantado e decente,
se pudesse dizer Missa, e informado, ao dito Padre Vigário, por escrito, a decência e freqüentação que
tivesse este altar”. Já nesta época,
“o Capitão Manoel da Costa Cabral,
levado por um bom zelo e maior
glória do Santo Cristo de devoção
dos fiéis cristãos”, manifestara o
desejo “de construir uma Igreja ao
Cristo de vulto e imagem muito devota, feita à semelhança do Senhor
de Iguape”.
Crescendo a “freqüentação” daquele altar, aos 20 de abril de 1672, a
Câmara Eclesiástica do Rio de Janeiro concedeu licença para construção da igreja.
“Fazemos saber que a Nós nos enviou dizer por sua petição Manoel
da Costa Cabral, dizendo em ella,
que elle tinha uma fazenda na villa
de Taubaté, em um sítio que chamam Tremembé, no qual sítio assistia a mais de anno, com sua família,
e por lhe ser muito difficultoso, à

elle e à sua família, ir ouvir missa
à sua freguezia, por lhe ficar muito
distante, nos pediu lhe concedêssemos licença para que na dita fazenda, sita em Tremembé, podesse
fazer uma Igreja que fosse capaz e
sufficiente para se dizer nella Missa, com decencia que se costuma.
E nos dizendo respeito as que na
sua petição allega, e nos parecer
justa, lhe concedemos licença para,
como pela presente nossa provisão
lhe concedemos, que na dita sua fazenda possa levantar uma Igreja da
invocação do Bom Jesus, em logar
mais conveniente e afastado das casas da dita fazenda…” Assina o Pe.
Francisco da Silveira Dias, Vigário
Geral e administrador da cidade do
Rio de Janeiro (o texto está transcrito no Livro do Tombo da Paróquia
do Bom Jesus L 1 f. 12-13).
No ano 1673, o Pe. Francisco Alves
da Fonseca visitou a recém-construída Igreja do Senhor Bom Jesus de
Tremembé e deixou registrado que
encontrou-a “perfeitamente fabricada e bastantemente ornada para as
possibilidades da terra, e certamente que me edificou a devoção do
padroeiro dela, pois ele sem mais
ajuda de outrem tem gasto sua fazenda em serviço de Deus …- Tremembé, 25 de junho de seiscentos e
setenta e três”. Notar, no texto, que
a palavra “padroeiro” refere-se não
ao Bom Jesus, mas ao “patrono”,
quem “patrocinava” a Igreja, isto é,
o Capitão Manoel da Costa Cabral!

A Família Cabral continuou a zelar
pela Igreja, criando um patrimônio
com doações de algumas propriedades, a primeira das quais data de
1731, feita por um neto do seu fundador. Depois desta vieram outras
doações, possibilitando uma renda
regular que sustentava os gastos do
culto divino.
Em 1757, o Pe. João de Bessa Passos, vigário da vila de Taubaté, à
qual pertencia a Igreja de Tremembé, assim a descreveu: “A capela do
Senhor Bom Jesus desta freguesia
de Taubaté dista uma légua pouco
mais ou menos é feita a capela de
taipa de pilão e da mesma forma a
sacristia, tendo no fim do corpo seu
côro feito de madeira, e é coberta de
telha vã. A capela-mór toda forrada
de madeira lisa e pintada de novo
com tintas de várias cores; tem o
altar-mór seu retábulo de madeira
lisa todo pintado e iminente ao dito
altar tem uma tribuna onde expõe o
Santíssimo Sacramento e na boca
do mesmo trono, onde está colocado o Senhor Bom Jesus, há uma
peanha grande formada por cima de
madeira lisa, também pintada de várias cores. No retábulo do altar-mor
está o sacrário pintado por dentro
de vermelho, e dourado por fora
como todos os frisos do retábulo.
No cruzeiro são dois altares, ficando no da parte direita a imagem de
Nossa Senhora do Rosário, que está
metida em um nicho feito na parede
e para a parte esquerda não tem ima-

gem alguma”. Descreveu, ainda, os
adereços da imagem: “Tem um resplendor grande, de prata, uma cana
de cobre pintada por fora de verde.
Tem o Senhor duas capas de nobreza vermelha, três toalhas de cintura
e quatro castiçais de bronze no altar”.
Tradições orais e escritas, atestam o
primitivo edifício foi uma simples
ermida com a frente para o lado do
Rio Paraíba. Em 1795, porém, a Irmandade do Senhor Bom Jesus já
havia aumentado a capela, que foi
novamente benzida, como atesta
o Pe. Faustino Xavier de Novaes:
“Aos 8 de junho de 1795 por ordem
que tive do Ilmo. Sr. D. Arcipreste
vigário capitular Paulo de Souza
Rocha, benzi o corpo da igreja desta
vila de São Francisco das Chagas de
Tahybaté, desde o arco da capela-mór que servira a igreja velha por
pequena; assim mais o adro desde
a porta principal até o cruzeiro no
espaço de oito braças a alguns palmos, mandando-o limitar com dois
marcos de cepos altos de grama e ao
lados serviram de corredores. Tudo
fiz pelo ritual de Paulo V” (Vitorino
COELHO DE CARVALHO, Tremembé, p. 62).
O mesmo termo faz menção, pela
primeira vez, das imagens de Nossa
Senhora da Glória e de São Francisco de Paula, bem como do afluxo
de fiéis à festa do Bom Jesus: “Tem
esta igreja dois altares laterais, um
dedicado a Nossa Senhora da Glória, outro a São Francisco de Paulo, em que logo depois celebrei em
presença de várias pessoas de um e
de outro sexo. Os ditos altares tem
seus retábulos de talha e frontais
de madeira pintada… É tradicional
e assas concorrida pelos povos dos
municípios vizinhos a festa de Tremembé” (ibid.).
A chegada dos trapistas a Tremembé (1904) possibilitou que, aos 17
de outubro de 1907, Dom Duarte
Leopoldo e Silva (na ocasião Arcebispo de São Paulo), criasse a
Paróquia do Senhor Bom Jesus de
Tremembé, desmembrando-a da
Paróquia de São Francisco das Chagas de Taubaté. A igreja do Bom
Jesus tornou-se a Matriz Paroquial
da nova Paróquia, recebendo, ao
mesmo tempo, o título de Santuário
Arquiepiscopal (Livro do Tombo
n°1 folha 3). Era o reconhecimento

oficial da Igreja à devoção ao Bom
Jesus, que já existia há dois séculos.
A imagem do Senhor Bom Jesus de
Tremembé continuou a atrair milhares de fiéis e a beleza de seu Santuário a despertar admiração. Aos 23
de novembro de 1974, novo título
adornou o Templo: Sua Santidade o
Papa Paulo VI concedeu-lhe a dignidade de Basílica Menor. O título
expressa uma especial vinculação
do Templo com a Igreja de Roma,
podendo usar as chaves pontifícias
em seus emblemas. As imagens dos
Santos Apóstolos São Pedro e São
Paulo, cujos túmulos são guardados
pela Igreja romana, ornam a frente
da Basílica de Tremembé. O título
“Basílica menor” não se refere ao
tamanho da Igreja; apenas as quatro
Basílicas Patriarcais Romanas (Basílica SSmo. Salvador Lateranense,
Basílica de São Pedro no Vaticano,
basílica de São Paulo fora dos muros de Roma e Basílica de Santa
Maria “Maior”) são chamadas Basílicas maiores.
Arquitetura
A Basílica, construída em taipa de
pilão, foi um dia mais simples. O
que vemos hoje evoca um caráter
eclético, por causa das decorações
de mestres italianos e os altares que
imitam mármore.
Na espacialização desse templo
colonial em planta, ainda é nítida a
ideia do corpo da nave retangular,
dois corredores laterais, arco cruzeiro e capela-mor. Toda a pintura do
altar-mor tem um traço mais recente, a original talvez fosse de fundo
mais branco e frisos dourados. Isso
é o que muitos historiadores chamam de rococó tardio.
Os altares colaterais são colocados
mais de canto para submeter à ideia
de espaço rígido, já que o barroco
é a escola do movimento, da ilusão, corrompendo assim o ângulo
reto e criando um espaço menos
regido, como na Igreja do Pilar, em
Taubaté, onde os altares são laterais
e a fachada faz criar a ideia de uma
elipse.
Se pensarmos na igreja antes do concilio do Vaticano, toda a atenção da
igreja era voltada para o altar-mor.
Não havia a mesa de onde o padre
hoje reza missa. Por isso que toda
a decoração interna começa no altar-mor e vai se esparramando pelo
resto da igreja. Podemos perceber

a diferença de idade das peças pelo
piso: o altar tem piso de mármore e
a nave de ladrilho hidráulico, o que
já evoca um período posterior, pois
acredita-se que antigamente a nave
possuía piso de madeira.
As tribunas também são comuns em
igrejas coloniais por serem lugares
de prestígio durante o culto.
A igreja é de origem colonial e incorpora elementos do século XIX
pela própria devoção. Devido a
melhora da economia de Tremembé
pelo cultivo do arroz, a igreja passa
a ter autonomia do núcleo de Tremembé com Taubaté, e também faz
com que as pessoas revertam alguma coisa para o interior da igreja.
Durante toda sua história, ela sempre foi incorporando elementos para
seu interior.
A taipa de pilão da igreja não a
sustenta, por isso ela foi encamisada por tijolos, isso porque a igreja
antiga vai incorporar os modismos
da época, e para segurar os adornos
neoclássicos, era necessário essa
camada de tijolos, pois a taipa não
segurava.
A igreja passa a ter profundas transformações quando começa a aparecer o dinheiro do café. A igreja que
tinha nave única e corredor lateral,
na transição do século XIX para o
XX, abre os dois altares laterais,
que se percebemos, possui características diferentes do altar-mor.
Os púlpitos aparecem nas igrejas
após o Concílio de Trento, com
a contra-reforma. Alguns autores
como Gemar Bassan, ao analisar a
história espacial da igreja, lembram
que as igrejas brasileira tem nave
única e o corredor lateral para que
seja possível encaixar o púlpito,
diante das técnicas que tínhamos
aqui.
As colunas fogem dos desenhos dos
altares laterais barrocos por terem
um desenho mais clássico. Os dois
altares laterais interromperam o antigo corredor, que seguia até a torre, que hoje tem acesso pela nave.
Podemos perceber com isso, que a
igreja sofreu muitas alterações. Na
parede do fundo do coro, vemos as
bandeiras do Vaticano e do Brasil, e
sabemos que o Vaticano como estado, surge apenas após a unificação
italiana, em 1929, isso nos mostra
que esta pintura é de um período
mais recente.
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Nossa Senhora das Angústias
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 do-

lorosa, 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).

Aparecimento da 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.

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 25 de julho a 05 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 o Senhor Bom Jesus, que finaliza com a missa no palco,
que ocorre no dia 05 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).

