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AS BELEZAS
ESPECIAL

Foto: Marco Ankosqui - MTUR
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A Região Turística da Fé se 
destaca como uma das 
mais belas do país. Está 

localizada no eixo Rio-São Paulo 
entre as Serras da Mantiqueira, 
do Mar e da Bocaina.

Composta, atualmente por 
Aparecida, Cachoeira Paulista, 
Canas, Cunha, Guaratinguetá, 
Lorena, Piquete e Potim, a 
Rota da Fé foi criada a fim de 
proporcionar uma experiência 
única aos visitantes.

Para 2021 estão sendo 
preparados novos roteiros 
envolvendo os 8 municípios.

Separamos alguns destaques 
dessas cidades com forte 
característica de turismo religioso, 
contando a riqueza de vários 
santuários e as belezas que a 
região contempla.

Vanessa Menezes

do turismo
religioso na RMVale

PARA 2021 ESTÃO SENDO 
PREPARADOS NOVOS ROTEIROS 
ENVOLVENDO OS 8 MUNICÍPIOS.

Foto: Marco Ankosqui - MTUR
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Aparecida
A estância turística religiosa é 

conhecida mundialmente e faz 
parte dos circuitos: Religioso, 
Caminho da Fé e Roteiro da 
Fé. Em 1717 dois pescadores 
encontraram a imagem de Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida, 

O templo, o maior do país, abriga 
a imagem de 36 centímetros de 
Nossa Senhora Aparecida. O local 
também é o maior santuário do 
mundo dedicado à Maria.

SANTUÁRIO
NACIONAL

quando pescavam no Rio Paraíba. 
Desde então, muitas graças 
foram alcançadas pelos fiéis 
que rezavam diante da imagem, 
atraindo cada vez mais devotos. 
Em função dos diversos milagres 
e fiéis peregrinos foi construída 

em 1745 a primeira igreja para 
abrigar a imagem de Nossa 
Senhora, a “Basílica Velha” e ao 
redor se instalaram os primeiros 
fiéis e residentes. Considerado 
o maior centro de peregrinação 
religiosa da América Latina, 
recebe anualmente milhões de 
visitantes, o que faz do município 
um dos principais núcleos 
turísticos do Brasil.

Fotos: Ken Chu
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MATRIZ BASÍLICA
Muito procurada pelos fiéis, 
a atração foi construída em 
1745, abrigou a primeira 
imagem de Nossa Senhora 
Aparecida. A arquitetura 
em estilo barroco chama a 
atenção de quem passa.

BALSA

Passeio ideal para quem quer 
saber com detalhes sobre a 
descoberta da imagem de 
Nossa Senhora da Aparecida 
em 1717. Durante o percurso 
pelo rio Paraíba do Sul, o 
visitante ouve a história 
descrita por monitor.

Considerado 
um dos maiores 
centros de 
formação religiosa, 
a imponente 
atração foi 
construída em 
1895 e hospedou a 
Madre Paulina e os 
papas João Paulo 
II e Bento XVI.

SEMINÁRIO

PORTO
ITAGUAÇU

BOM 
JESUS
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Cachoeira
Repleta de quedas d’água, que rumam no rio 
Paraíba, passou por diversas nomenclaturas 
relacionadas a este fato, como ainda hoje, 
Cachoeira Paulista. Guarda em sua história 
passagens da Revolução Constitucionalista 
de 1932 e já teve sua economia baseada na 
cafeicultura. Recebe mais de um milhão de 
visitantes ao ano atraídos pela Igreja da Santa 
Cabeça e pela Canção Nova, ali estabelecida, 
integrando o Circuito Religioso.

Paulista

PARQUE 
ECOLÓGICO

A atração apresenta a 
história do seminarista 
Jonas Abib, além de 
oferecer caminhos para 
resgatar a pureza da fé, 
por meio do conhecimento. 
É considerado um dos 
mais importantes pontos 
turísticos da cidade.

NOVA
CANÇÃO

Fotos: Aniello de Vita
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Localizado na área rural da cidade, 
o Santuário realiza no segundo 
domingo do mês de dezembro, 
a tradicional festa religiosa, que 
conta com milhares de fiéis de 
todas as partes do Brasil, que 
participam da romaria e procissão.

SANTUÁRIO
NACIONALDE SANTA 

CABEÇA

A atração ocupa 
uma área de 15.230 
m2 com total 
infraestrutura para 
divertir toda a família. 
Oferece também 
quatro lagos, onde 
é possível fazer 
passeios de pedalinho 
e um vagão de trem 
destinado a eventos 
culturais.

PARQUE 
ECOLÓGICO

A igreja recebe o nome 
do padroeiro da cidade 
e além da beleza de sua 
construção e detalhes 
internos, tem localização 
privilegiada, no Alto 
da Boa Vista. O local 
propicia uma visão 
panorâmica do município.

DE SANTO
ANTÔNIO

IGREJA 
MATRIZ

NELSON
LORENA
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A origem do nome “Canas” se 
deu em função da desapropriação 
por parte do governo de uma 
fazenda denominada “Fazenda 
das Canas”, de propriedade do 
Alferes Francisco Ferreira dos 
Reis para o assentamento das 
famílias dos imigrantes. Esses 

ESPECIAL

Canas
imigrantes eram principalmente 
italianos, que receberam 
terras com a finalidade de 
plantar cana para abastecer 
o Engenho Central de Lorena, 
em 1887. Em 1993, Canas se 
separou de Lorena, por força de 
emancipação política.

Atualmente no local, acontecem todos os 
anos no final do mês de julho, a tradicional 
“Festa Italiana”, com apresentações artísticas 
e gastronomia típica, reunindo um público 
considerável, num ambiente familiar e 
acolhedor. Foi idealizada como forma de 
resgatar e preservar a cultura dos primeiros 
imigrantes da colônia de Canas.

ESPAÇO 
CULTURAL 
BENEDITO
ROMUALDO 
ZANIN
ANTIGA CERÂMICA 
PROGRESSO

Fotos: Sidney Ferreira dos Reis
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Situado em Caninhas, ótimo lugar 
para passear com a família sem 
contar a boa culinária típica do local. 
O espaço recebe todos os finais de 
semana e feriados, muitos visitantes 
das cidades vizinhas, que curtem 
uma boa pescaria e um lugar de 
tranquilidade junto à natureza.

PESQUEIRODOIS IRMÃOS

Trata-se de um local de grande relevância 
espiritual para toda a comunidade 
carismática católica, e também um 
importante ícone do turismo religioso, 
que pretende num futuro próximo, sediar 
grandes eventos de alcance internacional.

CAPELA 
DEDICADA A
NOSSA SENHORA
DE PENTECOSTES

DE SANTO 
ANTÔNIO

IGREJA

A cultura de Canas teve grande 
influência dos imigrantes italianos, 
portugueses e belgas. A primeira 

capela foi construída em pau-a-pique  
pelos imigrantes em 1902, tendo 

Santo Antônio como padroeiro, cuja 
imagem foi  trazida da Itália. Essa 

imagem permaneceu na igreja até  
1945. Com a reforma da igreja de 

Santo Antônio, a sacristia recebeu 
outra imagem, conservada até os 

dias de hoje.
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A estância climática nasceu 
como povoado na metade do 
século XVIII. O município foi 
criado em setembro de 1785, por 
Francisco da Cunha e Menezes. 
Reconhecida pela sua produção 
de cerâmica queimada em 
forno, desde os índios guaranis, 

Cunha

Localizado a 14 km do centro, a 
atração fica na antiga usina hidrelétrica 
desativada. O visitante desfruta de 
belas paisagens e se diverte nas suas 
quedas d´água e piscina natural com 
fundo de pedras e areia.

CACHOEIRA
DO PIMENTA

passando pelas paneleiras. Até 
hoje esta tradição, sustenta boa 
parte da economia local. Ideal 
para quem procura o aconchego 
da natureza bucólica, o requinte 
da comida caseira, e o ar puro da 
Serra do Mar, Cunha oferece total 
infraestrutura.

Fotos: Ken Chu
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CASA DO
ARTESÃO
Aos apaixonados por 
artesanato, vale conhecer 
o espaço que conta com 
uma variedade de produtos 
confeccionados por artesãos 
da região. Destaque para as 
peças de cerâmica dos ateliês.

IGREJA
MATRIZ

LAVANDÁRIO

Em atividade desde 1931, a 
atração ainda preserva toda a 

infraestrutura da época. Um dos 
destaques são os ornamentos 

em madeira folheada a ouro, 
os altares e os detalhes na 
arquitetura. O local abriga 

tradicionais festas culturais e 
religiosas da cidade.

O belíssimo espaço enfeitado naturalmente 
pela flora constante da lavanda, realiza o 
processo completo para a obtenção do óleo 
essencial/aromático da planta. No local o 
visitante poderá apreciar a linda plantação, 
saborosas receitas a base da planta e comprar 
cosméticos e fragrâncias a base de lavanda.
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Passeio ideal para os 
fãs de turismo religioso. 
A atração preserva e 
mantém a história de 
Frei Antônio de Sant’Ana 
Galvão. Chegando ao local, 
o visitante conhece sua 
história e relíquias que 
fizeram parte da sua vida.

Um dos cartões-postais 
da cidade, a imponente 

atração chama a atenção 
pela sua conservada 

arquitetura e detalhes 
da decoração de época. 

O local recebe alunos 
do Brasil inteiro para 

formação religiosa da 
ordem franciscana.

CASA DE
FREI GALVÃO

FREI 
GALVÃO

SEMINÁRIO

Guara
A estância turística está situada 
nas encostas da Serra da 
Mantiqueira muito próxima 
da cidade de Aparecida. Faz 
parte dos Circuitos Religiosos e 
Rota da Liberdade. Em meio a 

tinguetá
tanta religiosidade atrai muitos 
peregrinos que homenageiam 
o berço do primeiro santo 
brasileiro, Frei Galvão, além dos 
inúmeros monumentos religiosos 
com sua rica arquitetura histórica, 
arte e devoção, edificados no 
século XVIII, além da Gruta de 
Nossa Senhora de Lourdes com 
sua água abençoada.

Fotos: Ken Chu
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Considerado o marco 
inicial da cidade, o 
local foi inaugurado 
em 1630 e pertence 
a história de 
desenvolvimento do 
município. Destaque 
para o altar em 
estilo barroco e a 
arquitetura da época.

CATEDRALDE SANTO 
ANTÔNIO

CASA DO 
PUROCORAÇÃO

DE MARIA

Uma das principais 
atrações da 
cidade, o local 
foi inaugurado, 
na década de 20, 
como orfanato 
para meninas 
abandonadas. Hoje 
é administrado 
pela Congregação 
das Filhas de 
Maria Auxiliadora. 
Destaque para a 
gruta de Nossa 
Senhora de Lourdes.

GRUTA NOSSA 
SENHORA DE 
LOURDES
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Lorena
Fundada no século XVII, tem em 

sua história a passagem de várias 
personalidades como: os dois 
imperadores e a Princesa Isabel. 
A cidade teve grande destaque 
no período da cafeicultura, em 
meados do século XIX. Além 
das belas catedrais e basílica, 
abriga sedes e redes de rádio e 
TV de comunidades religiosas. 
Também se destaca pelas belas 
paisagens e exuberância natural 
em seus diversos roteiros rurais 
e ecológicos, fazendo parte do 
Circuito Rotas da Liberdade.

O santuário tem 
estilo neogótico, com 

características barrocas, 
conta com magníficos 
ornamentos e um belo 
acabamento. É a única 

basílica dedicada a São 
Benedito no mundo e 

está vinculada a basílica 
de São Pedro em 

Roma. É considerada 
um museu eclesiástico 

e foi tombada pelo 
COMPHAC.

BASÍLICAMENOR
DE SÃO
BENEDITO
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COMUNIDADE

Forte na cidade 
de Cachoeira 
Paulista, mas, que 
Lorena apresenta 
uma curiosidade: 
o sacerdote Jonas 
Abib e mais 12 
jovens fundaram a 
comunidade neste 
município. Hoje 
cresceu e conta com 
milhares de membros 
e espaço específico 
com rádio e TV.COMUNIDADE

CANÇÃONOVA

Ir ao interior 
e encontrar 
um palacete, 
isso é possível 
em Lorena. O 
empreendimento 
conta com 
arquitetura 
característica do 
neoclassicismo e 
do barroco. Hoje é 
um dos principais 
pavilhões do 
UNISAL.

Fundada pelo Padre Léo 
Tarcísio Pereira o local é 
uma primorosa obra de 

ação social que recupera 
dependentes químicos 
e abre à comunidade a 

possibilidade de conhecer 
todo os projetos de 

laborterapia reunindo 
artesanatos, hortas 
e demais trabalhos 

comunitários.

PALACETE
VENEZIANO

CASA BETHÂNIA

Fotos: Aniello de Vita
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Piquete Com uma localização privilegiada 
na Serra da Mantiqueira, a cidade 
que pertence ao Circuito Rota da 
Liberdade, também é conhecida 
como Cidade Paisagem. É área 
de Preservação Ambiental (APA), 
mantém grande diversidade de 
fauna e flora e abriga espécies em 
extinção. Os visitantes podem se 
aventurar em meio à montanhas, 
ao verde das matas, com suas 
plantas nativas, trilhas e córregos 
em passeios inesquecíveis. 
Também podem apreciar suas 
belas paisagens, florestas, 
cachoeiras, além de sua tradição 
cultural, com museus, arquitetura 
colonial, música e artesanato. 

Um dos cartões postais 
da cidade e muito visitado 
pelos turistas, a atração é a 
maior cachoeira da cidade. O 
visitante vai se deparar com 
200 metros de queda e pode 
se divertir na formação de 
pequenos poços.

CACHOEIRA

IGREJA MATRIZ

JARACATIÁ

DE SÃO MIGUEL 
ARCANJO Sua arquitetura diferenciada, atrai 

visitantes de todas as partes do Brasil. 
Confeccionada pelo artista Prometheu 
da Silveira, na década de 70, tem 
características modernas. 

Fotos: Ken Chu
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IGREJA NOSSA 
SENHORADAS DORES

A antiga Matriz da cidade foi 
inaugurada em 1891. Por conta 
da proximidade com o cemitério 
da cidade o local é conhecido 
como Igreja das Almas. Vale 
conhecer o acervo formado por 
diversos santos.

Considerado o 
ponto mais alto do 
Estado de São Paulo, 
o visitante pode 
escalar a atração por 
trilha ou trekking. 
O percurso de ida 
e volta demora em 
média 8 horas. No 
pico é possível ter 
visão panorâmica 
do Vale do Paraíba, 
Sul de Minas e serras 
paulistas. 

PICO DOSMARINS
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Potim
Potim, que está a menos de 
dois quilômetros de Aparecida, 
separado apenas pelas águas 
do Rio Paraíba do Sul, foi 
vilarejo, bairro e distrito de 
Guaratinguetá, por centenas de 
anos. Desenvolveu-se lentamente, 
no entorno da Matriz Bom 
Jesus, na crença e nos milagres 
atribuídos ao Santo Padroeiro, 
nos idos do século XVI, quando 
era uma vila de pescadores e de 
trabalhadores rurais. Sendo em 
um dos momentos do processo de 
Independência do Brasil, o bairro 
maior produtor de mandioca de 
Guaratinguetá. Foi ainda neste 
período, produtor de café, açúcar, 
rapadura, milho, feijão.

Com história datada 
de 1771, com a vinda da 
imagem de Bom Jesus 
trazida de Portugal por 
Miguel Corrêa dos Ouros 
que construiu a primeira 
capela dedicada ao santo 
que tem grande valor 
cultural para Potim, a 
matriz é referência para 
o turismo local, com 
arquitetura neoclássica.

CAMINHO 
Os peregrinos que passam em 
Potim vêm principalmente pelas 
rotas Caminho da Fé, Caminho 
de Aparecida, Jornada da 
Perseverança e Antiga Estrada 
Real, são mais de 50 mil pessoas 
que passam por este caminho 
por ano. O trecho de Potim 
compreende 22 km que podem 
ser percorridos a pé, de bicicleta, 
carro, cavalo, motos e outros.

IGREJA 
MATRIZ

DO SENHOR 
BOM JESUS 

DE POTIM

DA FÉ
Fotos: Alex Cardoso
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ARTESANATO
Considerada “Terra do Artesanato” desde 
2008. Mas a tradição artesanal vem de 
décadas. O artesanato em taboa além de 
sustentável, gera emprego e renda para 
mais de 20 famílias na cidade.

Fundada em data 
em março de 1941,  
tem como seus 
fundadores os 
primeiros “freis” 
franciscanos da  
Congregação dos 
Irmãos dos Pobres 
de São Francisco 
que se dirigiram 
para o Brasil. g

LAR 
MONSENHORFILIPPO

ARTE EM TABOA


