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1 – VAMOS APRENDER UM POUCO MAIS SOBRE A NOSSA CIDADE? 
 

Hoje iremos começar a passear pelos pontos turísticos de ribeirão pires, conhecendo sobre 

a história desses lugares e a importância deles para nossa cidade. Nossa primeira parada é: 

a IGREJA DO PILAR. 
 

- Você já ouviu falar ou visitou esse lugar? Antes de começar nosso passeio, que tal 

conhecer um pouco da história da igreja do pilar? Vamos lá! 

 

IGREJA DO PILAR 

A Igreja Nossa Senhora do Pilar, localizada bem no centro da cidade de Ribeirão Pires, no ABC 

paulista, foi finalizada no ano de 1714, por ordem do Capitão-mor Antônio Corrêa de Lemos. No dia 

25 de março desse ano, o local recebeu as bênçãos do Frei Pacífico. 
 

Sua base arquitetônica é feita em taipa de pilão, com 40 centímetros de espessura. Segundo 

registros, o imóvel foi construído por escravos, taipeiros e entalhadores. Cerca de quase um século 

depois de ser erguida, no ano de 1809, a Igreja ganhou mais uma parte: uma torre feita de alvenaria 

de pedra. Foi a partir de sua fundação que começou o desenvolvimento e a chegada da população 

de Ribeirão Pires, que iniciou o processo de construção de residências e do comércio da região, que, 

até então, era praticamente inexistente. 

Suas escadarias chamam bastante a atenção dos visitantes e assemelham-se às escadarias das 

capelas e igrejas portuguesas. A igreja é o único patrimônio histórico da cidade e foi tombada pelo 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico. 

Todos os anos, nas proximidades da igreja durante o mês de maio, é realizada a já tradicional e 

famosa Festa de Nossa Senhora do Pilar. A festividade reúne milhares de pessoas, em todas as 

edições, movimentando a cidade e a região com missa campal, procissões, apresentações musicais 

e ainda barraquinhas com comidas típicas. 
 

2 – AGORA APROVEITE O PASSEIO... 

No grupo do whatsapp a professora irá mandar o link para você conferir a gravação do 

passeio pela Igreja do Pilar. Aproveite e divirta-se! 
 

3 – REGISTRO 

- Escreva 3 frases sobre o que você aprendeu sobre a Igreja do Pilar. 

- Faça um desenho no caderno ou em sulfite sobre este ponto turístico. 

  


