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ÔNIBUS DA
Por Vanessa Menezes

PASSEIO
CONECTA
PONTOS
TURÍSTICOS
ENTRE OS
SANTUÁRIOS DE
APARECIDA E DE
FREI GALVÃO
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Q

ue tal viajar pela história
de dois importantes
ícones da fé católica no Brasil?
Através do ‘Ônibus da Fé’
já é possível conectar pontos
turísticos entre os santuários de
Nossa Senhora Aparecida, e de
Frei Galvão, em Guaratinguetá.
O ônibus leva até 30
passageiros por viagem,
percorrendo um trajeto que
passa por 16 pontos de visitação,
nas duas cidades, marcos na
história da Padroeira do Brasil e
do primeiro Santo brasileiro.

A viagem, com duração de
3 horas, conta com guia de
turismo, que fornece detalhes
e curiosidades sobre os locais
visitados. Cada passageiro
também recebe um livreto com
informações sobre os pontos
turísticos. O embarque ocorre
em frente ao CineMuseu Memorial da Devoção Nossa
Senhora Aparecida. O ‘Ônibus da
Fé’ funciona de sexta a domingo
e a passagem individual custa
R$ 25, com valores diferenciados
para idosos, R$ 20, e crianças de
3 a 11 anos, R$ 15. g

Sistema

O Santuário Nacional de
Aparecida recebeu 12,6
milhões de fiéis em 2018

Horários

Os ônibus têm saída em cinco
horários diferentes, às 9h30,
10h30, 11h50, 13h30 e 14h40.
Fotos: Ken Chu

“

O ônibus realiza a operação no
sistema ‘Hop-on Hop-off’, onde
os turistas podem embarcar e
desembarcar dos ônibus, dentro
do limite de tempo do bilhete,
em pontos exclusivos da rota
turística. Esse sistema tem ao
todo duas horas de duração, e o
passageiro pode fazer em cada
parada o tempo que ele achar
interessante, podendo pegar
o próximo ônibus que tem um
intervalo de 1 hora.

SANTUÁRIO NACIONAL DE
NOSSA SENHORA APARECIDA
(MEMORIAL DA DEVOÇÃO)

1

CONHEÇA OS
PRINCIPAIS PONTOS
TURÍSTICOS COM
SEGURANÇA,
COMODIDADE E
INFORMAÇÃO!

O Memorial da Devoção Nossa
Senhora Aparecida é um complexo
turístico anexo ao Santuário Nacional,
que inclui o Cine Padroeira, o Museu
de Cera, o Cantinho dos Devotos
Mirins, espaço para exposições e uma
loja de artigos religiosos.
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BASÍLICA VELHA
(APARECIDA)

2
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Marco religioso da cidade, a igreja, construída
em 1745, em estilo barroco foi a primeira a
abrigar a imagem de Nossa Senhora Aparecida.
É um dos monumentos mais visitados de
Aparecida e considerado um símbolo de fé
pelos devotos.

Foto: Ken Chu

3

Fotos: Crédito crédito crédito
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Foto: Divulgação/Ônibus da Fé

SEMINÁRIO BOM JESUS
(APARECIDA)
O Seminário Bom Jesus
em Aparecida possui 73
apartamentos, incluindo
uma Ala Pontifícia, onde
se hospedaram, como
João Paulo II (1980) e
Bento XVI (2007). A
construção do prédio
foi inspirada no Palácio
de Versalhes, da França.
Atualmente, no local
funciona a Pousada do
Bom Jesus.

4
Foto: Ken Chu

A Igreja de Santo
Antônio é o monumento
mais antigo de
Guaratinguetá. O
templo começou com
a construção de uma
capela erguida em “pau
a pique” nos anos 1630.
Nela, Frei Galvão foi
batizado e celebrou sua
primeira missa em 1762.

A casa onde morou
Frei Galvão, primeiro
santo brasileiro, possui
a Sala das Relíquias,
com quadros, imagens e
pertences que mostram
sua história, além de
fragmentos - de osso e
batina-- incrustados no
peito de sua imagem em
madeira.
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Foto: Divulgação/Ônibus da Fé

IGREJA MATRIZ
SANTO ANTÔNIO
(GUARATINGUETÁ)

CASA FREI GALVÃO
(GUARATINGUETÁ)
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ESTAÇÃO DE TREM
(GUARATINGUETÁ)
O prédio da Estação de
Guaratinguetá, modelo
de arquitetura em estilo
inglês, é considerado
uma obra prima da
construção ferroviária.
A estação foi
inaugurada em 1 de
novembro de 1914.
Desativada pela RFFSA
em 1996, o prédio foi
restaurado em 2008.

Foto: Divulgação/Ônibus da Fé

MERCADO MUNICIPAL
(GUARATINGUETÁ)
Inaugurado em 1889,
o Mercado Municipal
também está entre
as construções
mais antigas de
Guaratinguetá.
Foto: Divulgação/Ônibus da Fé

38

7
8

IGREJA DE
SÃO BENEDITO
(GUARATINGUETÁ)
A igreja foi construída
em 1898, em louvor
ao protetor dos
homens pretos. O
santo é homenageado
anualmente no
Domingo de Páscoa
e na segunda-feira,
com procissão e
distribuição de doces.

SEMINÁRIO
FREI GALVÃO
(GUARATINGUETÁ)
Local de devoção de
fiéis de Frei Galvão, a
pedra fundamental
do seminário recebeu a
bênção em 28 de abril
de 1941, e em março
do ano seguinte foi
inaugurado.
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Foto: Ken Chu
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SANTUÁRIO
DE FREI GALVÃO
(GUARATINGUETÁ)
A primeira missa no local
onde seria construída
a igreja dedicada a Frei
Galvão foi celebrada em
12 de outubro de 1983.
A igreja, que inicialmente
era chamada de “Beato
Frei Galvão”, em 2010
passou a Santuário
de Santo Antônio de
Sant’Anna Galvão.
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PARQUE ECOLÓGICO
(GUARATINGUETÁ)
Área verde ideal para
caminhadas, passeios,
lazer e descanso.
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Foto: Divulgação/Ônibus da Fé
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GRUTA NOSSA
SENHORA DE LOURDES
(GUARATINGUETÁ)
Localizada no pátio
da Capela do Puríssimo
Coração de Maria,
antigo Orfanato, a gruta
Nossa Senhora
de Lourdes é incluída
no roteiro da maioria
dos religiosos que
visita a cidade de
Guaratinguetá. A
gruta foi construída
em 1921 para abrigar
pedra trazida de
Lourdes, na França.

O prédio da atual estação ferroviária de Aparecida
foi projetado pelo arquiteto Benedito Calixto
de Jesus Neto e construído em 1922.

ESTAÇÃO
DE TREM
(APARECIDA)

foto: Ken Chu
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FEIRA LIVRE
(APARECIDA)
A tradicional feira livre
de Aparecida acontece
ao lado do Santuário
Nacional de Aparecida,
e reúne centenas de
barracas, que vendem
artigos religiosos, roupas,
brinquedos, aparelhos
eletrônicos, entre outros
produtos.
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Foto: Ken Chu
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CIDADE DOS ROMEIROS
(APARECIDA)
A Cidade do Romeiro é um espaço
criado em 2012 dedicado aos devotos
de Nossa Senhora Aparecida. O local
conta com a Capela Nossa Senhora
da Esperança, Caminho do Rosário,
restaurantes, lagos, parques,
pedalinho e Trem do Devoto.
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CIDADE DOS ROMEIROS

Foto: Divulgação/Ônibus da Fé

TREM DO DEVOTO

CAMINHO DO ROSÁRIO
Foto: Divulgação/Ônibus da Fé
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PORTO ITAGUAÇU
(APARECIDA)
O Porto Itaguaçu, no rio
Paraíba, é o marco do encontro
da imagem de Nossa Senhora
Aparecida, No local, os fiéis
podem fazer um passeio de barco
pelo rio, e conhecer a Capela de
São Geraldo e o monumento
‘Os Três Pescadores’.
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