
1ALTERAÇÃO DE TRAJETO ENTRE 
O BAIRRO MANDU E APARECIDA

O novo circuito desvia do centro de Pindamonhangaba, o 
que proporciona uma peregrinação por caminhos mais tranquilos 
e arborizados em área de zona rural, muitas vezes pouco habita-
da, sendo importante carregar-se com água logo no começo do 
desvio, principalmente para quem segue a pé. Em 36,19 km, cal-
culamos um total 208m de ascendência e 192m de descendência 
neste novo circuito. 

Esta atualização encaixa-se perfeitamente na quarta edição 
do Guia, em outras edições terá que reconhecer visualmente o 
desvio para poder se beneficiar das informações aqui contidas.

Identifique em seu Guia o ponto exato da planilha onde ocor-
re a derivação: na quarta edição do Guia Caminho da Fé, página 
129, no km 15,08 da planilha “PIRACUAMA – PINDAMONHANGA-
BA”, continue conforme a planilha a seguir:
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Km 15,08 da planilha PIRACU-
AMA – PINDAMONHANGABA. 
Na rotatória ao lado da bela 
Igreja (Igreja de Santa Rita), 
ZERAR o odômetro e seguir à 
esquerda pela estrada munici-
pal Jesus Antonio Miranda.

11,63 (0,62) Atenção: sair 
do asfalto e seguir à direita por 
uma estrada de terra.

12,25 (0,30) Armazém e 
pesqueiro, continuar reto.

12,55 (0,18) Ponte e Bar.

12,73 (0,07) Cruzamento 
em V, Chácara Dois Leões, se-
guir à direita na Estrada Clau-
dio Ferreira Macedo.

12,80 (4,78) Capela Santo 
Agostinho, seguir reto.

17,58 (3,91) Cruzamento, 
seguir reto. 

21,49 (1,30) Cruzamento, 
manter-se reto.

22,79 (1,38) Bar, seguir reto.

24,17 (3,05) Trevo, virar à 
direita.

27,22 (0,48) Já é possível 
avistar a Basílica.

27,70 (1,17) Encontra com 
asfalto, você já está no municí-
pio de Potim, seguir à esquerda.

28,87 (5,08) Ponte com bar, 
manter-se no asfalto principal, 
av. Miguel Vieira dos Santos, 
que se transforma em av. Apa-
recida e depois av. Antonio de 
Oliveira Portes.

33,95 (0,24) Atenção: cru-
zamento, seguir em frente 
pela contra mão por 0,24 km.

34,19 (0,56) No final da Praça 
da Matriz do Senhor Bom Jesus, 
atravessar a ponte interditada e 
continuar reto pela av. Solon Pe-
reira (observe o mapa de cidade).

34,75 (1,03) Trevo, seguir 
reto pela av. Solon Pereira.

35,78 (0,16) Trevo, virar à 
esquerda seguindo ao lado do 
pontilhão.

35,94 (0,25) Atenção: virar 
à direita, atravessando o trilho 
de trem. Na avenida do outro 
lado virar à esquerda.

36,19 Chega no por-
tão principal de acesso à Basílica.
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