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DECLARA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE
NATUREZA IMATERIAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO A “FESTA DO SENHOR BOM JESUS
DE CUIABÁ”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

       Art. 1º - Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Mato Grosso a “Festa do
Senhor Bom Jesus de Cuiabá”.

       Art. 2º - Institui no calendário oficial das festas tradicionais do Estado de Mato Grosso, a “Festa do
Senhor Bom Jesus de Cuiabá” a ser comemorada todo dia primeiro de setembro de cada ano.

        Art. 3º -  Fica instituído o dia primeiro de janeiro de cada ano, como o dia do Senhor Bom Jesus de
Cuiabá.

        Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O mês de setembro marca em Cuiabá as comemorações dedicadas a São Bom Jesus. Em Mato Grosso o
mês de setembro tem também um significado especial por causa da Independência do Brasil, do julgo do
exclusivo do comércio metropolitano. A Festa do Senhor Bom Jesus de Cuiabá é uma  importante festa pelo
fato de congregar a população em torno do amor, da justiça, da comunhão e da paz. Um canto de renovação
das esperanças e de criação de forças para vencer o que muitas vezes parece invencível: a sobrevivência
diária da vida.

O Arraial do São Bom Jesus de Cuiabá nasceu em 08 de abril de 1719, e o ouro foi o responsável pela

formação econômica e pela fixação da população na região. A implantação de Cuiabá no centro do território

brasileiro impressiona brasileiros e estrangeiros de diversos lugares. Um lugar isolado? Depende da

perspectiva de cada pessoa, e por isso diria que um lugar distante, mas que criou alternativas de lazer,

convivência, a fim de enxergar o mundo com as cores do seu céu, de suas florestas e dos seus maravilhosos

rios e pantanais. Uma cidade heróica, valente, que guardou e zelou de sua fronteira. Cuiabá na história da

região surgiu primeiro que Mato Grosso. Enquanto Cuiabá foi fundada em 1719, a Capitania de Mato Grosso,

em 1748.

As avós e avôs da terra contavam muitas histórias sobre São Bom Jesus, e uma delas de que a imagem foi

feita por uma sorocabana, e trazida por um viajante, que acabou tendo de deixá-la pelo caminho, devido as

dificuldades encontradas para o seu transporte. Quando o arraial tomou conhecimento de que a imagem

encontrava-se muito perto de Cuiabá, e de que sempre que alguém tentava levá-la de volta para São Paulo,

tornava-se pesada a ponto de o viajante desistir da aventura, foi rapidamente providenciado o seu translado. 

A imagem de São Bom Jesus, esculpida em madeira, somente tornou-se leve, portanto, quando

trouxeram-na para a cidade de Cuiabá, tendo sido recebida pelos habitantes em clima de festa, alegria, fé e

adoração.

São Bom Jesus acompanhou a história da cidade de Cuiabá, que cresceu ao redor da Igreja. Uma cidade
com um lindo traçado colonial, praças amplas, bicas, casas de pé direito alto e com portas e janelas, e
quintais maravilhosos, desfrutados da rede, espaço encantador e próprio para a contemplação e a criação.

A Igreja de São Bom Jesus foi construída em 1922, pelo capitão mor Jacinto Barbosa Lopes, e como uma
nave sempre interagiu com a cidade nos momentos, de alegrias e dificuldades, tendo passado por uma
intervenção em 1740, implantado a sua primeira torre em 1769, sofrido intervenção arquitetônica em 1868, e
em 1920, instalado a segunda torre. Em 1968, Cuiabá assistiu comovida a implosão da Igreja Matriz do São
Bom Jesus, e em 1973 a sua reinauguração. O manto de São Bom Jesus de Cuiabá é sagrado, pois contam
que um devoto quando tem algum pedido para fazer, basta puxar bem devagarzinho, por três vezes, o seu
manto, que a graça é alcançada.

Cabe observar que durante quase três séculos todas a Igreja de São Bom Jesus acompanhou o ritmo da
cidade. As badaladas de seu sino foi o nosso relógio interior. O coração da cidade com a presença da Igreja
do São Bom Jesus deu o tom da vida encantada no indecifrável dos mistérios. Cuiabá como cérebro da
região, sempre lutou para manter-se firme na organização e reorganização dos espaços.

É interessante registrar que a Basílica de São Bom Jesus de Cuiabá encontra-se localizada no centro da
cidade, e próxima ao Centro Geodèsico da América do Sul, protegendo o povo cuiabano, mato-grossense,
brasileiro e sul-americano. Cuiabá pela localização privilegiada de coração da América do Sul pode ser o
canal para auxiliar na integração cultural e econômica do Brasil com os países sul-americanos.

Encontram-se sepultados na Igreja do Bom Jesus: Pascoal Moreira Cabral e Miguel Sutil, considerados
fundadores de Cuiabá;Dom Luiz de Castro Pereira, primeiro superior religioso de Mato Grosso; Dom José
Antônio dos Reis, primeiro Bispo de Cuiabá; Dom Carlos Luiz D’Amour, arcebispo de Cuiabá de 1910 a 1921;
Dom Francisco de Aquino Corrêa, arcebispo, governador de Mato Grosso, escritor, poeta, membro da



Academia Brasileira de Letras; e Dom Orlando Chaves, o arcebispo que construiu a atual Basílica de São
Bom Jesus de Cuiabá.

Por isso que a retomada da tradição da festa de São Bom Jesus de Cuiabá é muito importante e deve
constar do calendário estadual das festas tradicionais. A festa de São Bom Jesus mantém acesa a chama da
rica cultura cuiabana.

Pelo exposto, contamos com o inestimável apoio de nossos Nobres Pares para a aprovação desta
importante propositura para todos os Mato-Grossenses.
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