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 FESTA DE BOM JESUS DA LAPA: A CELEBRAÇÃO DA FÉ NO SERTÃO 
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“Ora, entre as dádivas que jazem em considerável cópia no chão e às paredes 
do estranho templo, o visitante observa, de par com as imagens e relíquias, 
um traço sombrio de religiosidade singular: facas e espingardas. O 
clavinoteiro ali entra, contrito, descoberto. Traz a mão o chapéu de couro, e a 
bandoleira. Tomba genuflexo, a fronte abatida sobre o cão úmido do calcário 
transnudante... E reza. Sonda longo tempo, batendo no peito, as velhas 
culpas. Ao cabo cumpre devotamente a promessa que fizera para que lhe 
fosse favorável o último conflito que travara: entrega ao Bom Jesus o trabuco 
famoso, tendo na coronha alguns talhos de cavinete lembrando o número de 
mortes cometidas.” 

Euclides da Cunha, Os Sertões. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A origem das festas está no uso que se encontra em todos os grupos humanos, de 
dividir o tempo em fases distintas, havendo ritos especiais para marcar o dia que assinala a 
passagem de um período para o outro. Com o passar do tempo, à proporção que o grupo 
atingia uma vida religiosa mais intensa, estas solenidades adquiriram um caráter mágico, o de 
agradecer às divindades as boas colheitas ou suplicar o afastamento dos malefícios 
(MEGALE, P. 64, 1999). Todas as religiões estabeleceram datas para comemorar os fatos 
litúrgicos, aparecendo através dos tempos e dos povos: o engalanamento, as máscaras, os 
disfarces, os trajes especiais, a música e a dança. No entanto, o cristianismo foi que deu nova 
orientação às festas religiosas. A Igreja determinou certos dias para que fossem dedicados ao 
culto divino, considerando-os dias de festa (MEGALE, P. 64, 1999) 

O estudo das romarias como fenômeno que se processa no interior da sociedade 
brasileira, vem demonstrando, a necessidade de tomar este objeto de estudo, como um 
elemento de exploração não apenas no âmbito da pesquisa etnográfica, antropológica, mas, 
como um conjunto de pluralidade que se processa principalmente no que tange as 
modificações geográficas econômicas e culturais. Diante disso, pensar este fenômeno, é 
buscar compreender o formato vivo das modificações espaciais que as romarias processam, 
transformando o espaço geográfico, a partir da construção de sociedades, economias e 
políticas que traduzem a imagem do lugar. 

Vertente do segmento do Turismo Cultural, o Turismo Religioso é mais do que 
uma excursão ou um passeio é uma viagem motivada pela fé, que afirma que Deus em 
determinados lugares operou e opera milagres.Assim, o Turismo religioso amparar-se na 
devoção e na curiosidade para se apropriar de um rito sagrado. Nos últimos anos, observa-
se o crescimento considerável do Turismo Religioso explicado pela necessidade de se 
apontar alternativas ao turismo de massa e soluções para o fenômeno da sazonalidade no 
setor turístico. Dessa maneira, o Turismo Religioso é apontado também como de um fator 
promissor para o desenvolvimento regional em algumas localidades. 

Embora, sejam agregadas essas atribuições ao Turismo Religioso, não se pode 
esquecer que qualquer atividade que tenha como suporte a exploração do patrimônio 
precisa estar respaldada em políticas e ações que tenham por finalidade a preservação 
desse legado, caso contrário põe-se em risco a atividade o seu atrativo e a comunidade a 
sua identidade. Por esta razão é que se registra a importância dos profissionais da atividade 
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turística adquirirem um conhecimento prévio à cerca desse patrimônio, no caso em questão 
a Festa de Bom Jesus da Lapa, enquanto uma manifestação popular, tida por uma parcela 
da sociedade como sagrada. Sob essa perspectiva foi estudada a festa de Bom Jesus da 
Lapa, buscando-se construir uma análise sobre o processo de apropriação pela atividade 
turística, em especial pelo Turismo Religioso, da festa de Bom Jesus da Lapa, apoiada nas 
narrativas sobre a sua origem, descrições da festa e o seu vínculo com a comunidade. 

 
2. FESTA DE BOM JESUS DA LAPA: A CELEBRAÇÃO DA FÉ NO SERTÃO 
 
2.1. LOCALIZAÇÃO 

 
Foto 01: Localização geográfica do município de Bom Jesus da Lapa 

Fonte: : www.bjlapaonine.com.br 
 

O município de Bom Jesus da Lapa está situado no Centro-Oeste da Bahia, na 
micro-região do Médio São Francisco, na margem direita do rio São Francisco, rio de grande 
importância para o município, pois parte da população sobrevive da pesca, onde a principal 
extração é do surubim no Velho Chico. A cidade dista 902 Km de Salvador, é um local de 
fácil acesso, podendo ser feito através de ônibus, de carro ou de avião. Existem vôos que 
operam de Salvador a Bom Jesus da Lapa, pela Empresa Abaeté Linhas Aéreas e pela 
Empresa Nordeste Linhas Aéreas.(BAHIATURSA, 1992). De carro ou ônibus, o percurso é 
feito por estradas asfaltadas, com duração de 14 horas de viagem. Outro meio de transporte 
muito utilizado é o caminhão, conhecido vulgarmente como “pau-de-arara”, no qual viajam 
cerca de 80 a 100 pessoas na carroceria entoando ladainhas em louvor a Bom Jesus durante o 
percurso. O acesso também pode ser feito por via fluvial.(BAHIATURSA, 1992). 

 
2.2. A CIDADE: SEU PASSADO E SUA HISTÓRIA 

Com uma população de aproximadamente 100 mil habitantes, solidificada numa 
área total em torno de 8.419 Km2, a região, onde hoje se localiza Bom Jesus da Lapa, surgiu 
de um povoamento em torno de um morro chamado Lapa, onde se encontra o Santuário do 
Bom Jesus, povoado inicialmente pelos índios Tapuias. (JORNAL A TARDE 1996) 

As primeiras notícias da Lapa teriam sido feitas entre os anos de 1543 a 1550, 
período em que o Capitão Donatário de Pernambuco, Duarte Coelho teria avistado o morro, 
três anos depois, 1553 (BAHIATURSA, 1978). Em 1663 as terras de Bom Jesus passaram a 
ser posse de Antonio Guedes de Brito, através Carta Régia de 27 de Agosto datada do mesmo 
período, que logo tratou de efetivar a sua posse por implantar fazendas na região, entre elas 
uma, a qual denominou Bom Jesus1, Era exatamente nesta fazenda que se localizava o morro 
da Lapa e a gruta do santuário. (BAHIATURSA, 1978). Todavia o povoamento desta área só 
veio a tomar impulso com a chegada de Francisco Mar, em 1691, que, vindo de Portugal, 
                                                           
1A fazenda também era conhecida como Itaberaba, que significa “pedra formosa e resplandecente” (BAHIATURSA, 1978) 
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chegou à Bahia em 1679 para trabalhar como pintor e ourives2, sendo ele responsável, em 
1688, pela pintura do palácio do Governador Geral da Bahia (CORREIO DA BAHIA, 2002). 

Entretanto, ao se desentender com os contratantes da obra foi mandado para prisão 
onde sofreu todo o tipo de injustiça, tal fato lhe despertou a vocação religiosa. Desde então 
passou a vestir trajes de monge, chamados na época burrel, levando consigo uma cruz de 
madeira com a imagem do Bom Jesus e outra da Virgem de Soledade. Francisco Mar era um 
homem simples que se transformou na figura lendária de um monge, que por desgosto 
escolheu por moradia um uma gruta, a mais isolada da região onde nela residiu até a sua 
morte em 17223, entregue às orações e aos poucos contados que mantinha com os índios e 
pessoas atraídas pela sua figura lendária (CORREIO DA BAHIA, 2002).  

Embora tentasse levar uma vida isolada, o boato da sua existência fez com que 
inúmeras pessoas se deslocassem para a região a fim de obter conforto espiritual e a cura de 
doenças. Sua fama despertou a admiração do arcebispo da Bahia, Dom Sebastião Monteiro da 
Vide, que em 1706 o convocou para ordená-lo sacerdote, nomeando-o também capelão do 
santuário4 do Senhor Bom Jesus e de Nossa Senhora da Soledade, em conseqüência disto, o 
monge passou a ser chamado Padre Francisco da Soledade. 

O arraial do “Senhor Bom Jesus da Lapa”, assim conhecido devido ao santuário 
instalado na gruta, em 1750 contava com 50 casas de barro cobertas de palhas. Cem anos 
depois, em 1852, um engenheiro austríaco, ao escrever um relatório sobre a exploração do rio 
São Francisco declarou que o arraial de Bom Jesus tinha 128 casas e 250 habitantes 
sedentários. Elevado à categoria de município pelo Ato Estadual de 18 de setembro de 1890, 
assinado pelo governador da Província da Bahia, Dr. Virgílio Clímaco Damásio. A sede foi 
elevada à categoria de cidade pela Lei Estadual nº1682 de 31 de agosto de 19235 
(BAHIATURSA, 1978). 
 
2.3. ORIGEM DA FESTA 
 

Em 1691, o português Francisco Mendonça Mar, fazendo uma viagem de 
penitência pelo sertão veio a descobrir uma gruta, onde construiu um santuário sob a inovação 
de Nosso Senhor. A devoção se desenvolveu durante o século XVII, devido ao ciclo da 
mineração e da intensa navegação naquele trecho do Rio São Francisco. (BAHIATURSA, 
1978) 

A Festa de Bom Jesus da Lapa é uma das mais importantes manifestações religiosas 
que ocorre no Brasil, onde acontecem romarias6 seguindo um ciclo de quase três meses, 
atraindo milhares de peregrinos7 que provém na sua maior parte da população camponesa de 
nível mais baixo: a primeira, a romaria da Terra ou das Missões, começa em Julho, quando os 
romeiros da região se dirigem ao santuário; a romaria ao Bom Jesus, a maior de todas elas, 
movimenta milhares de pessoas, a partir de 20 de Julho. A novena começa no dia 28 e tem seu 

                                                           
2Fabricante ou vendedor de artefatos de ouro e prata (CORREIO DA BAHIA, 2002).  

3 Seu tumulo fica ao lado do altar-mor da gruta, no mesmo lugar onde dormia e fazia suas preces (GUIA TURISTICO, 2001) 

4Do Latim “lugar santo”. Denominação utilizada pela Igreja Católica para os locais onde se cultua a lembrança de algum acontecimento 

atribuído a causas divinas, que se tornam ponto de peregrinação. (BAHIATURSA, 1978) 

5 Em face dos Decretos Estaduais, nº 7455 de 23 de Junho de 1931 e o de nº 7479 de 8 de Julho do mesmo ano, o topônimo “Senhor Bom 

Jesus da Lapa”, passou a ser chamado de “Lapa”, mas por força do Decreto Estadual nº9571 de 22 de Junho de 1935, recobrou a 

denominação de “Bom Jesus da Lapa”. (BAHIATURSA, 1978) 

6 ROMARIA: peregrinação; multidão, turma, massa. (Michaelis, 2000). A tradição das romarias para o Brasil é herança ibérica, 

principalmente portuguesa, desenvolvida após a entrada dos missionários nas regiões do interior. (Barradas, 1983)  

7 Quando alguém visita lugares sagrados para cumprir promessas ou votos anteriormente feitos a divindades ou a espíritos bem aventurados. 

(ANDRADE, José Vicente, 1998) 
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ponto alto no dia 6 de Agosto, consagrado ao santo padroeiro; na seqüência, a romaria em 
louvor a Nossa Senhora da Soledade e sua festa, celebrada em 17 de setembro, encerrando 
este ciclo de fé e penitência pelo sertão da Bahia. (ANDRADE, 1998) 

Cada missa integrante da novena é precedida de orações de rosário e ladainhas, 
sendo que durante todo o dia, são celebradas missas no adro do santuário. No dia 06 de 
Agosto, é rezada missa solene, na parte da manhã, e à tarde ocorre a procissão ao Senhor Bom 
Jesus da Lapa, que circula pelas principais ruas da cidade. Os festejos assumem características 
populares, sendo pontilhados de benditos entoados por romeiros e por exibições de violeiros. 
Os penitentes se identificam, de acordo com secular tradição, pelos chapéus de palha forrados 
de pano e envoltos por uma fita colorida. As mulheres cobrem-se de longas roupas brancas e 
grinaldas e ramos de flores. Os aspectos profanos do evento contrastam com o que ocorre no 
interior do Santuário do Bom Jesus. No decorrer de todo o ciclo, a praça e as ruas da cidade 
ficam repletas de barracas, nas quais se desenvolvem o intenso comércio de comidas e 
bebidas, de artesanato e de miudez, podendo, ainda encontrar alguns repentistas. 
(BAHIATURSA, 1978) 
 
2.4. O POVO MOVIDO PELA FÉ 
 

A história de Bom Jesus da Lapa está diretamente ligada ao santuário, principal 
fator de desenvolvimento econômico local. Desde o final do século XVII, a devoção foi 
crescendo e a gruta começou a ser visitada por pessoas que desciam ou subiam o São 
Francisco de gaiola, pela população móvel do ciclo da mineração e pelos romeiros, que 
chegam em caminhões “paus-de-arara”, a cavalo, à pé, de  ônibus e automóveis. No período 
das romarias, Bom Jesus da Lapa se transforma, e uma comunidade de um pouco mais de 70 
mil habitantes, chega a receber em torno de 800 mil pessoas. Os romeiros chegam de todos os 
cantos do país, Bahia, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, entre outros. 

O perfil dos romeiros é muito evidenciado pela sua simplicidade, estes peregrinam 
em busca do conforto da fé para superar um obstáculo considerado intransponível pela razão. 
O grande fluxo de romeiros pertence às classes populares, muitas ligadas a atividades do 
campo, construção civil, pequenos comerciantes, professores, motoristas, donas de casa, 
benzedeiras, pais-de-santo, além de um número expressivo de aposentados. (STEIL, 1996) 

A fé que impulsiona os romeiros é capaz de superar quaisquer dificuldades para 
chegar a Lapa do Bom Jesus. Para a grande maioria dos romeiros arcar com as despesas da 
viagem é bastante pesado e assim, chegam a vender seus pertences para alcançar seus 
objetivos. Geralmente viajam em grupos formados por pessoas conhecidas e se hospedam em 
ranchos improvisados, carrocerias de caminhão, abrigos de lona, hotéis, pousadas e até casas 
alugadas a fim de repetir, todos os anos, um espetáculo de fé, devoção e fervor. (STEIL, 
1996) 

Há diversos elementos que identificam os romeiros e os diferenciam dos demais 
participantes, dentre estes, o que mais impressiona visualmente é o uso do chapéu branco ou 
de palha, enfeitada com fitas coloridas, onde o verde predomina. Os outros visitantes, mesmo 
em número bem menor, se diferenciam da massa dos romeiros tanto por não usarem os 
distintivos dos romeiros, quanto por suas atitudes diante do sagrado. (STEIL, 1996) 
 



 
  Foto 02: Os romeiros em Bom Jesus da Lapa 
  Fonte: www.bjlapaonine.com.br 

 
Foto 03: Os romeiros em Bom Jesus da Lapa 
Fonte: www.bjlapaonine.com.br 

 
Assim como os moradores da Lapa, alguns visitantes fazem questão de evidenciar 

seu distanciamento em relação aos romeiros, pelos quais expressam uma certa admiração 
principalmente pela demonstração de fé do povo. Muitos destes visitantes são atraídos pela 
festa e pela movimentação da romaria, e geralmente viajam de carro particular ou de ônibus. 
(STEIL, 1996) 

Como se observa em Sanchis apud STEIL, 1996, “a romaria não é uma simples 
reunião de indivíduos que participam numa mesma visão de mundo”, nem por motivos 
puramente religiosos, é uma espécie de “espaço mágico” capaz de harmonizar sentimentos e 
costumes diversos. 

Segundo STEIL, 1996, p. 76,  
A Lapa dos romeiros é o inverso da Lapa dos moradores. O romeiro faz sua 
peregrinação para a Lapa,  como uma jornada em direção a um mundo de 
significado, [...] onde espera realizar experiências míticas e sobrenaturais, 
estimulado pelos mitos e estórias em torno do Bom Jesus. Os lapenses, por sua vez, 
habitam a cidade como o seu mundo secular e histórico, onde criam seus filhos e 
tiram seu sustento. [...]  é o espaço cotidiano [...]. 

Bom Jesus da Lapa é uma cidade singular, e assim será sempre, como Santuário 
de Oração, lugar onde a fé, no que pode transcender às coisas terrenas, encontra-se pura e 
preservada na piedade do romeiro simples. 

 
2.5. A FESTA: REUNIÃO DE DUAS IDENTIDADES SOCIAIS 
 

A festa de Bom Jesus da Lapa, assim como qualquer festa religiosa se divide em o 
sagrado e o profano, é uma das mais expressivas manifestações de religiosidade popular. 

A religiosidade católica popular faz aflorar nas romarias elementos vivos e 
enriquecedores do nosso folclore como seus cantos, alimentos, danças e manifestações. Em 
Bom Jesus da Lapa, as romarias dão lugar a uma multiplicidade de formas de expressões 
populares, que vão desde a entrega de “milagres” às maneiras de vestir, de comportar-se, as 
conversas com os Santos, à música vocal e instrumental, enfim, a um universo simbólico 
atrelado à fé católica, um exemplo de misticismo e de fé cristã. 

Trata-se de uma festa que se coloca como um elemento capaz de reunir os 
sentidos mais contraditórios que envolvem a romaria. Constitui-se pela contradição entre a 
dor e o prazer, a penitência e a alegria. Um relacionado à cerimônia oficial, aos ritos e aos 
símbolos, o outro ligado à espontaneidade popular, ao espaço onde a emoção coletiva e 
informal se manifesta. (STEIL, 1996) 

Os romeiros têm uma celebração diferente da litúrgica, independente da missa e 
do padre; celebram a sua fé em grupo, em frente a Bom Jesus, tornando assim uma relação 
pessoal com o sagrado, sem mediação. A romaria independe do controle do clero, o sagrado e 
profano ao se misturarem rendem graças e honra ao Senhor Bom Jesus, que na figura do 
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romeiro, se manifesta através das danças de São Gonçalo, Folias de Reis, Congadas, etc, que 
muitas vezes se iniciam no altar da esplanada, após a missa principal da noite, quando os 
sacerdotes se recolhem. (STEIL, 1996) 

Do lado de fora do santuário, uma imensa feira a se espalhar pelas praças e ruas da 
cidade, pontilhadas de cantigas de cegos e violeiros exibindo suas modinhas, emboladas e 
desafios; poetas de cordel declamando seus versos, além da comercialização de souvenis 
como a fitinha, ou mesmo uma réplica da gruta ou da imagem de Bom Jesus da Lapa.  

O folclore costuma ser elemento de excepcional significação nas romarias 
sertanejas, que chegam mesmo a se constituírem em um autêntico painel da cultura popular 
nessa região do país. Porém, infelizmente hoje em dia, os auto-falantes das barracas, têm 
afastado as exibições de violeiros e as cantigas de cego. Nota-se também que os produtos 
artesanais do sertão, dos quais Bom Jesus da Lapa apresenta-se tradicionalmente como um 
dos mercados principais, sofrem agora a concorrência de produtos industrializados. 
(BAHIATURSA, 1978) 

Assim, as romarias se constituem em um elemento de fundamental importância 
para a compreensão das transformações que vêm ocorrendo no contexto social, cultural e 
religioso, uma vez que oferecem um grande repertório lingüístico de signos, símbolos e ritos 
que os romeiros manipulam para lidar com as situações novas colocadas pela modernização. 
(STEIL, 1996) 
 
2.6. BOM JESUS DA LAPA: UM POTENCIAL TURÍSTICO A SE DESENVOLVER 
 

A tradição desta festa atrai vários turistas que além dos atos profanos-religiosos, 
são atraídos por um grande potencial turístico, onde o visitante tem oportunidade de conhecer 
diversas grutas espalhadas pela região, passeios pelo rio São Francisco, culinária, além de 
diversas histórias que compõe a cultura popular sertaneja. 

Dentre os diversos atrativos naturais e culturais, podemos destacar: 
⇒ Gruta Senhor da Lapa – iluminação artificial, altares e pisos de mármore e 

granito, que contrastam com os traços da gruta ainda preservados. Possui 50 metros de 
comprimento, 15 metros de largura e 7 metros de altura. Na entrada, a estátua do monge, 
esculpida em bronze, aponta para o céu a imagem do Crucificado e aperta ao peito uma 
imagem de Nossa Senhora da Soledade. Ao lado esquerdo de quem entra, um estaligmite8 foi 
aproveitado como pia batismal, e atrás dela, encontra-se a “cova da serpente”, que é afastada 
na hora do batismo, pois representa o demônio. Há também na entrada duas pedras que 
servem de sino quando há celebrações eucarísticas. (ANDRADE, 1998) 

⇒ Gruta Nossa Senhora da Soledade – antigamente a sua entrada era feita pelo 
lado do rio, mas para facilitar foi feito um corredor com 20 metros de comprimento. No altar, 
encontra-se a imagem de Nossa Senhora da Soledade e, do lado esquerdo, quatro esculturas 
em bronze representando os Quatro Evangelistas, e, do lado direito, três janelas que se abrem 
para o Rio São Francisco. (ANDRADE, 1998) 

⇒ Gruta de Santa Luzia – foi aberta em 1965 e a imagem da Nossa Senhora de 
Santa Luzia está sobre um estalagmite, a 10 metros de altura. Nesta gruta existe uma fonte, na 
qual é extraída uma água dita milagrosa que, segundo fiéis, cura olhos doentes. (ANDRADE, 
1998) 

⇒ Morro de Bom Jesus da Lapa - possui 90m de altura, abrigando uma média de 
seis grutas. Algumas grutas são interligadas, possuindo uma clara intervenção humana, como 
acontece na mais conhecida Gruta do Bom Jesus, encravada na rocha, ou a Gruta da Soledade. 
Entretanto, ainda existem estruturas rochosas do mesmo jeito que foram descobertas, como a 

                                                           
8 Preciptado mineral, alongado, que se forma no solo de caverna ou subterrâneo (Minidicionário Aurélio, 1993) 
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Gruta de Belém, onde estão as misteriosas marcas de mão e pés galgando o morro.(JORNAL 
A TARDE,1996). Diante da gruta de Bom Jesus encontra-se um lago com o nome de 
Esplanada da Gruta, onde foram erguidas estátuas de bronze representando os apóstolos de 
Cristo. Na entrada da Gruta vê-se a estátua do Padre Francisco da Soledade. (GUIA 
TURÍSTICO 2001). 

O visitante que chega na cidade para participar dos festejos religiosos tem a opção 
de conhecer além dessas grutas já mencionadas, a Gruta da Fonte, Gruta da Esplanada, Gruta 
de São João Batista, Gruta Fenda da Santa Cruz, Gruta da Ressurreição, Gruta de Belém, 
Gruta Maria Madalena, Gruta dos Mártires, Gruta do Palco, Gruta de São Francisco, Gruta de 
São Cristovão e a Gruta de Santo Afonso, passeios de barco e pescaria pelo Rio São 
Francisco, além de presenciar as manifestações populares como a dança de São Gonçalo, 
Folias de Reis, Congadas, o artesanato, a culinária, entre outras, que acontecem durante a 
festa do Bom Jesus da Lapa. (BAHIATURSA, 1992) 

O Santuário recebe por ano, em média de um milhão de romeiros. O período de 
maior visitação vai de julho, quando são iniciadas as novenas de preparação para a Festa de 
Bom Jesus, até setembro, quando se comemora a festa em homenagem a Nossa Senhora da 
Soledade. (BAHIATURSA, 1992) 

Diante desta breve exposição do patrimônio natural e imaterial encontrado no 
município de Bom Jesus da Lapa, podemos perceber o quanto o município pode se 
desenvolver e se estruturar como um novo destino turístico, tendo o turismo religioso como 
um grande aliado, uma vez os elementos tidos como diferenciais de uma localidade são de 
grande importância para o desenvolvimento da atividade turística.  

São eles que impulsionam a visitação, quer se tratem de atrativos culturais ou 
naturais. Para este efeito, as potencialidades locais precisam estar bem delimitadas, sendo de 
pleno conhecimento por parte dos setores que as explorem. Dessa maneira a elaboração de um 
diagnóstico que apresente de forma clara e precisa as potencialidades de uma dada região, se 
faz um instrumento importante, pois a partir de sua observação, além da noção real da 
potencialidade local, visualizam-se também as deficiências na estrutura de suporte para o 
desenvolvimento da atividade turística na região. Será mais uma vez esse diagnóstico o 
responsável pelas futuras apresentações de políticas de incremento para este setor. 

Tendo em vista esses fatores, apresenta-se como proposta para o município de 
Bom Jesus da Lapa a elaboração de um diagnóstico das potencialidades da região tendo por 
prioridade um estudo minucioso da Festa de Bom Jesus da Lapa, até então principal 
motivação do deslocamento de pessoas para a localidade. Esse diagnóstico deve ter também 
por finalidade a elaboração de políticas públicas que visem a melhoria da infra-estrutura de 
base do local, como também a do trade turístico, além assegurar a auto-sustentabilidade da 
atividade e a proteção do seu patrimônio, preservando dessa maneira a identidade local. 

 
2.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Santuário de Bom Jesus da Lapa sempre foi objeto de interesse, seja por 
antropólogos, historiadores e agora aos profissionais da área de Turismo, por retratar a fé do 
sertanejo na sua essência mais mística e litúrgica. Uma festa que se instituiu a partir da 
introdução da devoção ao Bom Jesus trazida para a região pela figura lendária de Francisco 
Mendonça Mar. Um festejo que retrata a celebração da fé do sertanejo de forma lírica, 
reunindo o misticismo aos credos católicos. 

De fato, a festa de Bom Jesus da Lapa é um dos poucos exemplos de festejos da 
cultura popular que se mantém quase que inalterada ao longo dos anos, e que ao contrário das 
demais manifestações populares, o aumento dos participantes não constituísse num risco 
iminente as suas características originais, uma vez que a devoção não está associada a 
festejos, mas diretamente a relação do devoto com o santo. 
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Possuidor de um vasto patrimônio natural e imaterial, a região de Bom Jesus 
necessita de um diagnóstico que norteie a atividade turística e assegure a sua sustentabilidade 
a proteção de seu patrimônio. Essa é a proposta levanta por este artigo, que reafirma também 
que toda e qualquer ação tenha como base à exploração do legado cultural e natural de uma 
comunidade precisa ter a frente profissionais que conheçam precisamente todos os aspectos 
que cercam esse patrimônio. 
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