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A FESTA DE RUA BOM JESUS DO BRÁS realizada no Bairro do Brás pela Igreja 

Matriz Bom Jesus do Brás completa 50 anos de festejos em 2017. Instituída em 1818 pelo rei 
Dom João VI, a Paróquia no Brás tem origem portuguesa e é marcada pela presença dos 
imigrantes. É uma imensa alegria o Ano Jubilar 2017/2018 da Igreja Matriz Bom Jesus do Brás, 
que iniciará no próximo mês de agosto. A Igreja realiza a Festa de Rua Tipicamente Italiana há 
50 anos e em 2017 se realizará no Largo do Brás, em frente à Igreja. Do dia 05 de agosto de 
2017 a 27 de agosto do mesmo ano. Sempre a partir das 18h. 

O Paulistano, Monsenhor Sérgio tem 41 anos e foi ordenado padre em 12 de dezembro 
de 1998 e assumiu como pároco em 2015. Na Arquidiocese, desempenhou a função de 
formador no seminário arquidiocesano e de professor de direito canônico. Nos últimos oito 
anos, trabalhou na Cúria Romana, mais especificamente na Congregação para o Clero. De 
volta a São Paulo, o Monsenhor assume uma das paróquias mais antigas da cidade. 

A vida da Igreja do Brás antecede a criação oficial da assim chamada Freguesia do 
Brás. A Igreja propriamente do Brás nasce por volta de 1767, onde atualmente está o Grupo 
Escolar Romão Puiggari, quando o Sr. José Brás fez construir uma pequena capela dedicada 
ao Senhor Bom Jesus de Matosinhos. 

Sucessivamente, a pequena Capela deu lugar a uma construção Barroca, maior, do 
lado aposto da Rangel Pestana. Em 1818 o Imperador Dom João VI emana um Decreto 
Imperial com o qual elevou a antiga capela do Senhor Bom Jesus do Brás. Juntamente com a 
ereção de Paróquia, que naquele tempo era feita pelo Imperador, é constituída oficialmente a 
Freguesia do Brás. Por essa razão que a história do Brás está intimamente ligada à história da 
Igreja Católica, pois o Brás nasce do mesmo Decreto Imperial que cria a Paróquia. 

Em 1896 iniciou-se a atual construção da Igreja, em estilo românico. Muitas pessoas 
que nela entram, sobretudo se já estiveram nas Igrejas de Roma, afirmam: "Quando aqui se 
entra parece que estamos em Roma", justamente pelo estilo e arquitetura únicos. A Igreja 
Matriz Bom Jesus do Brás acolheu a muitos imigrantes italianos, portugueses e espanhóis; de 
fato, ao redor habitavam muitos dos primeiros imigrantes que fixavam residência em São 
Paulo, tanto é verdade que, por certo período de tempo, a Igreja Matriz Bom Jesus do Brás foi 
dedicada especialmente aos Italianos habitantes em São Paulo. 

Quanto a sua arquitetura e valor artístico, bastaria dizer que internamente foi toda 
afrescada, as pinturas nas paredes são do Italiano Mecozzi dentre outros importantes pintores 
do século XIX E XX. 

A "Festa de Rua Bom Jesus do Brás", com recorrência anual, durante todos os finais 
de semana do Mês de agosto, é um marco na região do Brás e na cidade de São Paulo. A 
Inclusão no calendário oficial de eventos culturais da Cidade de São Paulo é justificável, 
sobretudo neste ano jubilar de agosto de 2017 a agosto de 2018, quando a Igreja Matriz do 
Brás e o próprio bairro do Brás, juntos, comemorarão 200 anos de existência!!! 

Diante do exposto, dada à relevância da proposição solicito o apoio dos nobres pares 
na aprovação da presente medida. 
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