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PROCESSOS DESCARACTERIZANTES DA ARQUITETURA SACRA CATÓLICA 

E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA CONTEMPORANEIDADE 

  
Lucas Coutinho Santos 

 

RESUMO 
 
A Arquitetura Sacra Católica comportou-se até meados do século XX com intenções claras e 
objetivas: a dignificação da  Domus Dei – Casa de Deus – seguindo bases arquitetônicas 
pautadas no legado artístico/arquitetônico sacro desde o Império Romano. Na segunda metade 
do século XX, com o advento do movimento moderno e sua influência funcionalista e 
ideológica, a Arquitetura Sacra Católica começou a desempenhar papel apenas funcional, 
reduzindo o potencial educativo e comunicativo da forma arquitetônica, diminuindo também 
seu papel transcendental, corroborando a descaracterização do espaço sagrado católico. Este 
trabalho mostrará, através de estudos de caso e pesquisa de opinião com usuários dos espaços 
sagrados católicos e sob a visão arquitetônica e católica,  as consequências que este processo 
histórico e contemporâneo detém sobre os fiéis que utilizam as edificações, com o objetivo de 
reformar as diretrizes projetuais para a elaboração de projetos arquitetônicos direcionados aos 
edifícios de uso religioso católico.  

 
Palavras-chave: Arquitetura Sacra. Descaracterização. Espaço sagrado. 
 

DISFIGUREMENT PROCESS OF CATHOLIC SACRED ARCHITECTURE AND 

THEIR CONSEQUENCES IN THE MODERNITY 

 
 
 
ABSTRACT 

The Catholic Sacred Architecture behaved, until mind of the twentieth century, with light and 
object intentions: the Domus Dei – God’s house – dignification, following architectural bases 
scheduled on artistic/architectural sacred legacy since the Roman Empire. In the second half of 
the twentieth century, with the modern movement’s advent and its functional and ideological 
influence, the Catholic Sacred Architecture begin to play a just functional role, reducing the 
educative and communicative potential of the architectural form, decreasing too its 
transcendental role, corroborating the disfigurement, of the catholic sacred space. This work 
shows, thru of cases studies and opinion researches with the people that uses the catholic sacred 
spaces and under a architectural and catholic vision, the consequences that this historical and 
contemporary process holds about the believers that uses the edifications, in order to reform the 
project guidelines to elaborates architectural projects directed to the catholic religious buildings 
uses.  

Keywords: Sacred Architecture. Disfigurement. Sacred space.  
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1. INTRODUÇÃO 

A descaracterização estética e formal da arquitetura sacra católica, com maior 

significância durante o século XX, foi impulsionada pelos ideais arquitetônicos modernistas 

que tinham como base teórica o funcionalismo e a submissão da forma. O espaço sagrado 

católico já não tinha a mesma função que nos primórdios do Cristianismo e, portanto, sua 

forma submeteu-se à simples interpretação/concepção do(s) arquiteto(s) – crente(s) ou não – 

do edifício sagrado construído.  

Portanto, a arquitetura sacra começou a não mais representar o transcendental, 

sobrenatural e divino, o qual deveria auxiliar os fiéis católicos na elevação de alma e 

contemplação de Deus, mas a utilizar de mecanismos arquitetônicos que atendessem a um 

simples programa de necessidades, como efêmeras tipologias de edifícios. 

Em consequência disso, os relatos de fiéis católicos que não se identificavam com as 

formas, concepção e as representações de influência modernista aumentaram gradativamente, 

prejudicando a identidade arquitetônica desses edifícios com legítimas igrejas, capelas, 

catedrais outrora construídas para o culto cristão-católico. 

Desta forma, definiu-se a função dos edifícios sagrados católicos como um auxílio aos 

fiéis; um elo que deve unir as realidades físicas às metafísicas, ajudando o católico no 

exercício dos conselhos evangélicos. No entanto, o que se constata, atualmente, é o contrário: 

a falta de ornamentação, de decoros, de representatividade objetiva dos mistérios do 

catolicismo nos edifícios sagrados colabora para distração, impiedade, desrespeito, entre 

outras más consequências, no interior dos sacros ambientes, descaracterizando-o de sua 

função. 

Em consequência de toda a problemática apresentada, surgem movimentos que 

objetivam buscar os ideais esquecidos pelo movimento moderno e adaptá-los à 

contemporaneidade, aplicando-os na construção de novos edifícios católicos e atendendo aos 

documentos pontifícios que regulamentam a organização e concepção do espaço sagrado na 

Igreja Católica.  

A presente pesquisa bibliográfica-qualitativa foi realizada em duas etapas a seguir. A 

primeira, maior e mais detalhada, consistiu em levantamento bibliográfico em livros técnicos 

de autores que tratam do assunto em questão e documentos pontifícios disponibilizados pela 

Igreja Católica, além de artigos acadêmicos como fontes complementares e secundárias. 

Utilizaram-se autores da área da arquitetura, espaço sagrado e patrimônio histórico, como: 
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Nesbitt (2006), Campos (2014), Lynch (1960), Pastro (2001), Rops (1993), Jaluska (2018), 

Pennick (1981), bem como autores da área da teologia e filosofia, sendo eles: Nougué (2018), 

Ratzinger (1984) e Scruton (2009), entre outros autores que possuem reflexões relevantes ao 

tema 

A segunda etapa constituiu-se de uma breve análise de estudo de caso da Basílica 

Nossa Senhora do Rosário, dos Arautos do Evangelho em São Paulo, verificando os 

elementos arquitetônicos utilizados para a edificação de culto católico e avaliando seus efeitos 

semiológicos; e um levantamento de dados práticos, por meio de enquete de opinião virtual, 

com moradores de Maringá-PR, para verificar a percepção e gosto desses fiéis católicos em 

relação ao espaço sagrado utilizado por eles, a fim de verificar se as ideias afirmadas nesta 

pesquisa se confirmavam. 

É importante salientar que este trabalho não pretende esgotar o tema, mas trazê-lo à 

abordagem acadêmica, fornecendo subsídio teórico para fortalecer e contribuir para discussão 

na área de espaço sagrado, especialmente o católico, que perde notoriedade ante problemas de 

matéria filosófica, teológica e arquitetônica.  



 

 

2. A ARQUITETURA SACRA AO LONGO DA HISTÓRIA 

Os primeiros cristãos do 

século I d.C. se reuniam em 

catacumbas, ou seja, lugares 

subterrâneos e escondidos que 

eram utilizados para enterrarem 

seus mortos, pois o Império 

Romano começara a persegui-los 

assiduamente, sendo os cristãos 

considerados uma ameaça para o 

poder romano. As missas e as 

celebrações litúrgicas que 

aconteciam ali já se consolidavam 

e o número de conversões 

aumentava a cada dia. A arquitetura sacra católica firmava-se nestas condições. 

“A imensidão destes cemitérios [as catacumbas], a 
disposição de certas salas subterrâneas mais vastas e os 
símbolos sobre as paredes sugerem a ideia de que tenham 
sido não só locais onde os vivos depositavam os mortos, 
mas também verdadeiros lugares de culto. [...] Mas isso 
não quer dizer que as catacumbas fossem o lugar habitual 
ao culto cristão”. (ROPS, 1993, Vol. I, p. 200). 

Desde há muito tempo, os templos católicos eram erigidos para glorificar a Deus e 

almejar a elevação de espírito dos que haveriam de frequentar tais edifícios. Por isso, a 

História nos conta de vários fatos em que a construção de monumentos arquitetônicos, como 

catedrais, basílicas, igrejas e até mesmo pequenas capelas, eram construídas com o auxílio dos 

fiéis que, com muita devoção, contribuíam direta ou indiretamente com a construção desses 

templos. 

É possível verificar que tais ações, em todas as épocas da Cristandade, bem como os 

estilos arquitetônicos que foram criados até o século XX, possuíam uma identidade específica 

e tinham um único propósito: louvar a Deus e render glórias a Ele, e tais objetivos não eram 

alterados por nenhum pensamento externo à doutrina da Igreja Católica. Para entendermos o 

contexto histórico ao qual os construtores das grandes catedrais medievais se inserem, Rops 

(1993) vem em nosso auxílio:   

Figura 1 - "Kirk-Bizzé" – Primeiro edifício construído para o 
culto cristão-católico (séc. IV). 
Fonte: ROPS, 1993, Vol. I, p. 192-193. 
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“O próprio povo cristão participava com seus braços, as 
suas pernas e seu esforço nas obras da catedral. Dois 
textos, mil vezes citados – um do arcebispo de Rouen ao 
seu colega de Amiens, e uma carta de Aimon, abade de 
Saint-Pierre-sur-Dives aos monges ingleses de Tombury 
– evocam esses mutirões voluntários. Notre-Dame de 
Chartres beneficiou-se dessa dedicação fervorosa: 
“Viam-se homens vigorosos, orgulhosos do seu 
nascimento e da sua riqueza, acostumados a uma vida de 
ócio, atrelarem-se a uma carroça com correias e 
transportarem pedra, cal, madeira e todos os materiais 
necessários” ... Às vezes, mil pessoas a mais, homens e 
mulheres puxavam das carroças, tão pesada era a carga. E 
tudo num tal silêncio que não se ouvia uma única voz ou 
murmúrio. Quando paravam ao longo do caminho, 
apenas se ouvia a confissão e uma oração pura e 
suplicante a Deus, pedindo perdão das faltas cometidas””. 
(ROPS, 1993, Vol. III, p. 395 apud AIMON, Patrologia 
Latina, 181, p. 1707). 

É nesse contexto que a arquitetura sacra católica, ao longo de muitos séculos, se 

desenvolveu sem que quaisquer agentes avulsos à fé pudessem alterar suas funções já 

concebidas nos primeiros séculos do Cristianismo.  

“Os construtores das catedrais, eram, portanto, homens 
de ofício e, ao mesmo tempo, homens de fé. Ah, não 
eram santos, com certeza, e nem todos tiveram uma vida 
edificante. Mas, como todos os homens da sua época, 
tinham fé: iam, de construção em construção, animados 
pelo propósito de trabalhar “por Deus e pela santa 
Igreja”” (ROPS, 1993, Vol. III, p. 399).  

Os espaços sagrados católicos eram construídos, sobretudo, devido à fé popular, com 

forte adesão pelo povo que, sem medir esforços, faziam de tudo para que a construção, desde 

grandes catedrais, até pequenas capelas no interior da Europa Católica, glorificasse a Deus, 

em forma de agradecimento e para purgar suas faltas cometidas. 

2.1. A ARQUITETURA SACRA ATÉ MEADOS DO SÉCULO XX 

Com a ascensão do Cristianismo, o Império Romano foi enfraquecido pelo grande 

número de conversões e pela incompatibilidade com a doutrina cristã, sendo necessário ser 

dividido em duas partes: Oriental e Ocidental. Esse acontecimento alterou as estruturas da 

Igreja Católica da época e suas consequências podem ser observadas até hoje, entre a Igreja 

Católica do Oriente e do Ocidente. Na arquitetura sacra, os templos religiosos católicos 

começam a se desenvolver com o reconhecimento da Igreja Católica como religião oficial do 

Império Romano, em 330 d.C., mudando a capital do Império Romano para Bizâncio, 
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chamando-a de Constantinopla (atual Istambul) e centro do Cristianismo até a invasão dos 

turcos a partir do século XV.  

As primeiras igrejas são chamadas de paleocristãs se estiverem localizadas no lado 

ocidental; ou bizantinas, do lado oriental. São as primeiras representações e concepções de 

grandes edifícios dedicados ao culto cristão, nos quais já é possível verificar organização 

espacial que atenda às necessidades antropométricas, de conforto acústico e ambiental, bem 

como as necessidades de fluxo dos atos litúrgicos, como ambientes sagrados, capelas, 

sacristias, oratórios etc.  

Portanto, já nesse contexto histórico, podemos identificar elementos organizacionais 

de fluxo e setorização, nos quais a função do edifício sagrado era aplicada na prática. Um 

exemplo dessa organização é a forma das plantas que, nas igrejas paleocristãs era em formato 

de cruz latina e, na bizantina, de cruz grega; esta concepção formal faz alusão, obviamente, ao 

símbolo cristão e a Cristo e proporciona hierarquia de fluxos e acessos privados ou públicos 

no interior do edifício sagrado. 

Esta análise técnica era efetivada de forma mais simplória, pois os recursos 

tecnológicos da época não a possibilitavam. Sobretudo, o que vale salientar é como a fé 

moldava a construção das igrejas, já no início da Cristandade, e, ao mesmo tempo, 

proporcionava benefícios de ordem natural e sobrenatural aos fiéis que frequentavam os 

templos, pois as formas criadas desde a antiguidade, “embora possuam formas naturais, 

Figura 2 - Planta Baixa da Basílica de São João de Latrão. Roma, 318 d.C. 
(Arquitetura Paleocristã) 
Fonte: https://concretoemcurva.com/2016/03/09/arquitetura-
paleocrista/imagem5/#main (Acesso em 22/04/2019) 
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frequentemente ultrapassam a complexidade e engenhosidade, dotadas de poderes mágicos e 

de profundo significado psicológico” (PENNICK, 1980). 

Com o desenvolvimento da técnica, a Idade Média foi palco para a construção das 

grandes catedrais góticas, identificadas pelos arcos ogivais, vitrais, torres, e, principalmente, 

pela sua verticalidade. Este estilo, em especial, desenvolveu-se pela junção de 

construtores/arquitetos com matemáticos, químicos, físicos, entre outros, o que possibilitava 

monumentalidade e grandiosidade nos edifícios adornados por simetria e geometria perfeitas, 

símbolo da perfeição de Deus, tendo o objetivo do homem medieval a glorificação de Deus, 

pois  

“[...] tudo aquilo que é feito pelas mãos do homem e que 
incorpora esses símbolos de uma maneira ou de outra 
torna-se veículo para as ideias e as concepções 
corporificadas em sua geometria (PENNICK, 1980, p.13) 

No Renascimento, com a busca 

pela razão científica e o humanismo 

filosófico, oriundos de pensadores 

gregos, as ideias e diretrizes que 

norteavam as construções de igrejas se 

modificaram. A busca pela simetria e 

harmonia nas formas foi conservada, 

porém, baseavam-se nos princípios 

clássicos gregos, como a utilização do 

frontão grego e a técnica descoberta por 

Filippo Brunelleschi (1377-1446): a 

famosa cúpula de Brunelleschi, localizada na igreja de Santa Maria del Fiore, em Florença.  

Não apenas a arquitetura sacra, mas o próprio urbanismo das cidades – inicialmente 

italianas – começava a seguir os modelos de traçado urbano ortogonais.  

Segundo Berriel (2004), “na Itália surgiram soberanos 
construtores que sonhavam com novas cidades e, pela 
oportunidade, arquitetos do Quattrocento planejam 
cidades num estilo racional e geométrico. A organização 
social passa a ser uma preocupação dos urbanistas, 
colocando o ser humano no centro de suas construções, e 
sonham em torná-los idênticos: que a uma cidade sã e 
racional corresponda um novo homem!”.  

Figura 3 – Fachada renascentista da Igreja São Jorge 
Maior. Veneza, 1576. 
Fonte: http://parlandoditalia.blogspot.com/2017/03/ilha-san-
giorgio-maggiore.html. (Acesso em 22/04/2019) 
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A busca pela renovação urbana também influenciou a arquitetura sacra, tornando o 

espaço sagrado católico norteado de símbolos mitológicos gregos que foram adaptados à 

doutrina católica. 

Para Pennick (1980), “num plano de Renascença, a geometria pura domina 

esmagadoramente. Cada uma das suas partes está harmonicamente relacionada, como os 

membros de um corpo, tornando manifesta a natureza da divindade”. Portanto, ainda que os 

elementos arquitetônicos representativos do Renascimento, e consequentemente da 

Arquitetura Barroca, tenham origem pagã, a associação de significados católicos às formas ali 

concebidas deteve papel fundamental para que este estilo arquitetônico colaborasse 

diretamente com a função do espaço sagrado. 

No Barroco, entre os séculos XVII e XVIII, a arquitetura sacra seguiu os mesmos 

princípios da Renascença, porém “rompe com o estilo recomendado da arquitetura romana e 

este fato está refletido em sua geometria adjacente” (PENNICK, 1980, p.119). As formas 

geométricas utilizadas não eram mais simplesmente puras, como o círculo, quadrado e o 

triângulo; mas ovais, côncavas, convexas e, portanto, irregulares. Contudo, mesmo com estas 

alterações, a função da arquitetura sacra ainda continuava intacta.  

Posteriormente, devido a acontecimentos em 

escala mundial, como a Revolução Francesa, 

Revolução Industrial e guerras das mais variadas, a 

arquitetura sofreu uma limitação criativa por parte 

de arquitetos e engenheiros, que começaram a 

reproduzir estilos outrora concebidos, chamados de 

“neoclássicos”, “neogóticos”, “palladianos”, 

“românicos”, entre outros, sendo algumas obras 

arquitetônicas com estilos misturados, chamados de 

edifícios “ecléticos”. A arquitetura sacra, neste 

período, seguiu esta tendência, a qual é possível 

perceber sua influência em várias edificações, como 

a Catedral de São Paulo (São Paulo, Brasil, 

construída entre 1913-1967), a Basílica do Sagrado 

Coração (Paris, França, construída entre 1875-1914) 

e a Basílica de Santa Teresa de Lisieux (Lisieux, 

França, construída entre 1929-1954), entre outras. 

Figura 4 - Fachada Eclética da Catedral de 
São Paulo. São Paulo, 1913. 
Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Ca
tedral_Metropolitana_de_Sao_Paulo_1_Brasil.
jpg. (Acesso em 22/04/2019) 
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2.2. A ARQUITETURA SACRA NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 

Para entendermos a influência do movimento moderno na arquitetura sacra, faz-se 

necessário analisarmos sua influência na arquitetura secular. Segundo Nesbitt (2006), “entre 

as duas guerras, o exercício da arquitetura baseou-se no conceito de “funcionalidade”, cuja 

definição clássica está no lema “a forma segue a função””. Portanto, a tendência de produção 

arquitetônica deste período, inclusive a sagrada, era influenciada por estes conceitos 

funcionalistas e toda a ornamentação, outrora utilizada assiduamente, era descartada. As 

formas arquitetônicas eram compostas por elementos efêmeros, subjetivos e insignificantes, o 

que reduzia o potencial transcendental do edifício sagrado. 

O exemplo mais significante deste período é a Chapelle Notre-Dame-du-Haut (Capela 

Nossa Senhora dos Montes) ou mais conhecida como Capela de Ronchamp, projetada pelo 

renomado arquiteto franco-suíço Le Corbusier e construída entre 1950 a 1955, na França, 

após o último edifício ser destruído por bombas e incêndios antecessores. Nota-se a ausência 

de ornamentação em toda a sua estrutura, externa e internamente, o que evidencia ainda mais 

a descaracterização do espaço sagrado neste período.  

Percebe-se que a prioridade dos arquitetos modernistas, no espaço sagrado católico, é 

apenas solucionar o programa de necessidades e perder o sentido sagrado que até o momento 

a sociedade em geral vislumbrava em obras arquitetônicas antigas, em total desconexão com a 

realidade e herança cultural com o passado, tão importantes para a tradição católica e seus 

fiéis. Nesbitt (2006) questiona o porquê de poucas edificações modernas tocarem nossos 

sentimentos, “quando qualquer casa anônima numa velha cidadezinha ou o mais 

despretensioso galpão de fazenda nos dá uma sensação de intimidade e prazer”. Ora, se uma 

Figura 6 - Fachada Principal da Capela de 
Ronchamp. Ronchamp, 1950. 
Fonte: https://www.wsj.com/articles/new-designs-
inspired-by-le-corbusiers-ronchamp-chapel-
1444241187 (Acesso em 22/04/2019) 

Figura 5 - Perspectiva interna da Capela de 
Ronchamp. Ronchamp, 1950. 
Fonte:http://www.greatbuildings.com/buildings/Notre_
Dame_du_Haut.html (Acesso em 22/04/2019) 
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simples casinha esquecida em uma velha cidadezinha tem o poder de nos dar sensação de 

intimidade e prazer, quanto mais poderá o espaço sagrado católico bem projetado para seus 

fiéis!  

2.3. A ARQUITETURA SACRA CONTEMPORÂNEA 

A produção arquitetônica, especialmente a sacra, na contemporaneidade é marcada por 

uma infinidade de estilos e influências, desde as bases modernistas originais até a chamada 

arquitetura social, ecoeficiente, entre outras. No entanto, o que se constata, não só na 

arquitetura contemporânea comum, mas na sagrada católica, é o apelo por edificações 

diferentes e ao mesmo tempo criativas, sem a preocupação com a história1 e tradição do lugar 

ao qual estarão inseridas; em nosso caso, leva-se em consideração a fé das pessoas que 

utilizarão o espaço, elemento essencial para a construção de um edifício para o culto católico.  

A redução do seu papel transcendental e o empobrecimento das formas da arquitetura 

sacra contemporânea refletem na falta de justificativas plausíveis, do ponto de vista 

arquitetônico e teológico, aos quais são submetidas. Observa-se que a mesma problemática 

presente no século XX, com o movimento moderno, repete-se na atualidade, em que a 

liberdade de criação e concepção 

arquitetônica são possibilitadas sem 

quaisquer empecilhos estilísticos que 

possam monotonizar o resultado da 

obra arquitetônica. 

“As construções de nosso 

tempo talvez despertem curiosidade 

pela ousadia ou criatividade, mas 

dificilmente provocam uma 

percepção do significado do mundo 

ou de nossa própria existência” 

(NESBITT, 2006, p. 482). Exemplo 

disso é a proposta vencedora da 

Bienal de Veneza de 2018 para a 

Capela do Vaticano, localizada no 

                                                           

1 Sabe-se que em Arquitetura e Urbanismo e áreas adjacentes existe a preocupação com a história. Aqui faz-se 
referência apenas à área da arquitetura sacra católica. 

Figura 7 – Vista aérea da Capela do Vaticano - Carla 
Juaçaba (Pavilhão da Santa Sé). Veneza, 2018. 
Fonte: https://www.vivadecora.com.br/pro/arquitetos/carla-
juacaba/ (Acesso em 22/04/2019) 
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Pavilhão da Santa Sé, da arquiteta brasileira Carla Juaçaba. A proposta é a síntese de um 

travamento de vigas metálicas de diferentes tamanhos e interseccionadas entre si com duas 

cruzes, uma invertida (de ponta cabeça) centralizada, e outra no chão que sustenta as vigas 

menores, que tinham função de bancos que, segundo Juaçaba (2018), “os elementos essenciais 

são a cruz e o banco; o banco que você senta para olhar a cruz”. E depois conclui: “então foi a 

síntese dos elementos da igreja, na verdade”.  

Analisando as justificativas de Juaçaba, resta-nos questionar suas intenções com este 

projeto para assim entendermos a função e a crise pela qual a arquitetura sacra passa na 

contemporaneidade. Em sua entrevista, Juaçaba (2018) afirma não saber que a cruz invertida 

significa a cruz de São Pedro – “Eu não fiz muito consciente que era a cruz de São Pedro” 

(aos 1:35 min) – e conclui: ”Eu não sou católica”. Ora, se a intenção dela não foi fazer 

referência ao martírio de São Pedro, por que utilizou este símbolo que também é utilizado 

para simbolizar o anticristo? A afirmação de que não é católica também não justifica a 

utilização, tão simplória e degenerada, dos símbolos cristãos para satisfazer suas ideias 

subjetivas do espaço sagrado católico, reduzindo sua mística e transcendentalidade à confusão 

dos sentidos.  

 “Na perspectiva da filosofia da cultura, todo o 
materialismo hedonista de nosso tempo parece estar 
perdendo a dimensão intelectual que valeria a pena 
perpetuar em pedra. [...] A arquitetura converteu-se num 
campo de tecnologia que ainda ousa pensar em si mesma 
como uma forma de livre expressão artística”. 
(NESBITT, 2006, p.482). 

Nesbitt não quer desvalorizar a dimensão artística que a arquitetura possui, mas a 

enobrece à medida que seu potencial semiológico e espacial é transmitido ao ser humano, 

dando exemplos de formas arquitetônicas já consolidadas na linguagem humana ao longo da 

história, como o arco, colunas, torres etc, pois “o próprio fato da língua nomear estas coisas 

comprova sua importância como tipos de imagens que dão visualidade à estrutura básica da 

espacialidade” (NESBITT, 2006, p. 471). 

3. A FUNÇÃO DO ESPAÇO SAGRADO CATÓLICO 

“Quando o exercício da liberdade religiosa não sofre 
entraves, os cristãos constroem edifícios destinados ao 
culto divino. Essas igrejas visíveis não são simples 
lugares de reunião, mas significam e manifestam a Igreja 
viva neste lugar, morada de Deus com os homens 
reconciliados e unidos em Cristo”. (Catecismo da Igreja 
Católica, § 1880). 
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“Espaço teológico é aquele que envolve um processo de 
divinização, de tornar completo o homem: espírito e 
corpo, em identidade com o seu Deus. É um espaço de 
relacionamento com o transcendente que permite a 
adoração do homem ao Criador, de onde o ilimitado 
emerge do limitado. No cristianismo, o processo se dá 
inversamente – o infinito revela-se ao finito, ainda que a 
peregrinação não perca a validade”. (CAMPOS, 2014, p. 
29-30). 

Com a afirmação de Campos, pode-se verificar que o espaço sagrado – ou teológico – 

é de essência divina e, portanto, deve representar as verdades eternas e transcendentais. 

Analisando o contexto doutrinário católico, Deus se manifesta através da sua criação, sendo 

criada À própria imagem e semelhança (Gn 1, 26-27), devendo ser ela (a criação) também 

criadora de formas que louvem a Deus e possibilitem uma comunicação, um ciclo de relação, 

entre Deus e os homens: suas criaturas. 

A comunicação com Deus se dá através da oração, como lembra o grande doutor da 

Igreja Católica e referência no assunto, Santo Afonso Maria de Ligório (1696-1787) e 

conhecido como “Doutor da Oração”, a importância da oração para a vida dos católicos 

reflete como meio de salvação de suas almas. Segundo Ligório, “a oração é o único meio para 

se receber as graças divinas” (LIGÓRIO, 2014, p. 20.)  

O fato pelo qual a oração é de grande importância para o fiel católico, e logo para o 

espaço sagrado, ela (a oração) deve ser favorecida em seu interior. Junto com a oração, outro 

elemento importante para definirmos a função do espaço sagrado é a aptidão que estes 

ambientes devem ter para a realização das ações litúrgicas e a participação ativa dos fiéis que 

ali utilizam o edifício, conforme orienta a Constituição Conciliar Sacrossantum Concilium 

(1964): 

“Na construção de edifícios sagrados, tenha-se grande 
preocupação de que sejam aptos para lá se realizarem as 
ações litúrgicas e permitam a participação ativa dos 
fiéis”. (Sacrossanctum Concilium 124 – Cap. VII). 

Com este panorama, podemos definir a função do espaço sagrado católico como 

ambiente que deve proporcionar e favorecer a oração e, logo, a comunicação entre Deus e o 

homem; entre as realidades terrenas e divinas; entre o profano e o sagrado; que deve estar 

apto para permitir a realização das celebrações litúrgicas e a participação ativa dos fiéis direta 

e indiretamente.  
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No ano de 2001, a 

Conferência Episcopal 

Italiana lançou um concurso 

para substituir a igreja na 

cidade de Foligno que tinha 

sido destruída por um 

terremoto em 1997. O projeto 

apresentava-se como dois 

volumes de concreto armado, 

um dentro do outro, no qual 

um marcava o centro da 

edificação com o presbitério. 

“O projeto da igreja 

contrastava com os demais edifícios sacros da região, pois eram constituídos por apenas 

concreto armado, vidro e mármore, criando um espaço minimalista. Este fato gerou grande 

insatisfação, por parte da comunidade perimetral, pois afirmavam que o edifício “lembrava 

um barracão construído após o terremoto” e lamentavam a falta de elementos tradicionais do 

projeto, como uma nave ou abside, que tornassem o espaço identificável como igreja” 

(ABREU e COSTA, 2015).  

Analisando este fato, podemos nos perguntar: a forma arquitetônica, na arquitetura 

sacra, realmente segue a função? Parafraseando o arquiteto moderno estadunidense Louis 

Sullivan (1856-1924) e, tendo o espaço sagrado a responsabilidade por criar ambiente 

favorável ao relacionamento do homem com Deus por meio da oração, por que a arquitetura 

contemporânea não está mais cumprindo seu objetivo, como outrora cumpria?  

A falta de arquitetos que não conhecem a doutrina católica e não a entendem é 

exorbitante à medida que, para entendê-la, é preciso amá-la; ou seja, ser católico. Portanto, 

existe uma necessidade muito grande de arquitetos católicos para a edificação de templos 

católicos, não bastando apenas estudá-la, pois resultados negativos de projetos arquitetônicos 

que não atendem à função mínima do espaço sagrado para o culto católico são concebidos 

sobre um conceito e partido arquitetônicos antropocêntricos, visando prioritariamente o ser 

humano, tendo Deus papel coadjuvante. Estas iniciativas agem contrariamente à função do 

espaço sagrado católico, prejudicando não só a edificação, mas as pessoas que a utilizam. 

Figura 8 - Igreja de S. Paulo Apóstolo. Foligno, Itália. 
Fonte: https://www.archdaily.com/20217/new-church-in-foligno-doriana-
e-massimiliano-fuksas/500de43928ba0d662500199c-new-church-in-
foligno-doriana-e-massimiliano-fuksas-image (Acesso em 23/04/2019). 
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“Ter uma boa imagem ambiental confere ao indivíduo 
uma importante sensação de segurança emocional. 
Assim, todas as culturas criaram “sistemas de 
orientação”, ou seja, estruturas espaciais que facilitam o 
desenvolvimento de uma imagem ambiental [...]. Quando 
o sistema é frágil, a pessoa tem dificuldade de formar 
aquela imagem e se sente “perdida””. (NESBITT, 2006). 

Assim, o espaço sagrado católico comporta-se como um refúgio para o fiel católico 

que assim desejar ali entrar em comunhão com o Ser transcendental e encontrar a paz. Nesbitt 

(2006) cita o conceito de “imaginalibilidade”, concebido por Kevin Lynch (1918-1984), como 

a “qualidade ambiental que protege o ser humano de perder-se” e a define como “aquela 

forma, cor ou organização que facilita a formação de imagens mentais vividamente 

identificadas, fortemente estruturas e de grande utilidade do ambiente” (LYNCH, 1960). 

Portanto, o espaço sagrado católico pode ser incluído neste contexto ambiental na medida em 

que o mesmo detém sobre si a representação semiótica dos símbolos da fé católica de forma 

objetiva, representando os valores culturais e religiosos da Igreja Católica, tão importantes 

para o usuário que utiliza o espaço edificado para o culto religioso. 

Como sabemos, o ser humano possui uma infinidade de necessidades físicas, as quais 

a própria Arquitetura busca resolver ao projetar determinado ambiente ou edificação, 

objetivando proporcionar maior conforto em todas as suas dependências. A arquitetura sacra 

visa atender não só necessidades físicas, mas principalmente as espirituais, pois, segundo 

Scruton (2009), em seu documentário “Why Beauty Matters?” – Por que a Beleza importa? –, 

“temos mais que necessidades práticas; não somos governados apenas por instintos básicos 

como comer e beber, temos necessidades morais e espirituais também” (aos 22:23 min). O 

conceito de espiritualidade possui várias definições de diversos autores e fontes 

bibliográficas, e como este trabalho limita-se à análise sob a visão da Igreja Católica, 

definiremos espiritualidade, segundo Frei Patrício Sciadini, OCD, como “um estilo de vida 

pautado pelo Evangelho, que visa imitar a pessoa de Jesus”2. O espaço sagrado católico, neste 

contexto, terá papel fundamental na busca por este estilo de vida, pois, através de sua função e 

forma, auxiliará os fiéis a encontrarem sentido em sua fé, valorizando ainda mais a 

simbologia presente em cada detalhe do edifício sagrado.   

                                                           
2 Recorte do texto “Qual é o caminho para a verdadeira espiritualidade?” do Frei Patrício, OCD. Disponível em: 
https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/qual-e-o-caminho-para-verdadeira-espiritualidade/  
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4. A PROBLEMÁTICA CONTEMPORÂNEA 

Definida a função da arquitetura sacra católica, observa-se que todo o panorama 

apresentado anteriormente influencia grandemente a produção arquitetônica de edifícios 

sagrados católicos contemporâneos, que são sugestionados aos efeitos e consequências desta 

problemática. 

“Não estamos frequentemente colocados diante de 
fenômenos de verdadeira decadência nos quais a arte e a 
cultura se desnaturam até ferir o homem em sua 
dignidade? O belo não pode ser reduzido a um simples 
prazer dos sentidos: seria recusar a plena consciência de 
sua universalidade, seu valor supremo, altamente 
transcendente”. (VIA PULCHRITUDINIS, 2006, p. 14). 

A decadência moral e ética que vivemos neste século evidencia os exemplos 

contemporâneos apresentados, perdendo-se o significado das coisas sagradas na medida em 

que se tenta justificar a arquitetura sagrada sobre conceitos e partidos arquitetônicos 

separados dos condicionantes doutrinários da Igreja Católica. Não obstante, o 

condicionamento do espaço sagrado ao eixo teológico católico deve ser tomado como base 

norteadora e argumentativa da concepção do edifício para o uso religioso católico.  

Com o objetivo de formar identidade e sentido de lugar sagrado, ornamentado com 

elementos formais significativos para a fé popular e sendo acessíveis à interpretação leiga, a 

concepção e organização do espaço sagrado poderão manter sua função outrora já definida, 

pois  

“[...] a religião se apresenta como um sistema de 
representação fixa, um conjunto de símbolos nos quais a 
significação cultural se sobrepõe às correspondências 
psíquicas naturais e geralmente as oculta. Não encoraja, 
por meio de seus ritos e liturgias, a possibilidade de uma 
relação direta do crente e seu Deus, mas sim se apresenta 
como mediadora necessária graças à qual o homem 
encontra o divino.” (CAMPOS, 2014, p. 13). 

Portanto, o espaço sagrado católico não poderá consolidar-se ou cumprir sua função 

em ambientes onde as formas arquitetônicas apresentam-se descaracterizadas e sem sentido 

transcendental, o que a torna inacessível ao observador e desfavorece a oração e encontro com 

o divino.  
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4.1. BASES HISTÓRICAS E TRADICIONAIS 

Como já explanado, a arquitetura sacra católica contemporânea, numa tentativa de 

favorecer o funcionalismo de suas produções arquitetônicas e atender a apenas necessidades 

fisiológicas do ser humano, falhou ao despreocupar-se com as carências espirituais que os 

homens e as mulheres têm em nosso tempo. Ao romperem com as bases tradicionais e, de 

alguma forma, não proporem soluções arquitetônicas coerentes com o sentido místico da 

doutrina católica transcrita nas pedras, justificaram suas obras sobre conceitos separados das 

bases católicas, como é o caso da arquiteta Carla Juaçaba ou da Capela de Ronchamp, já 

citados nos capítulos anteriores.  

Os princípios da geometria sagrada, que eram utilizados nos espaços sagrados 

católicos há séculos, já não possuem relevância. Para Pennick (1980, p.146), “alguns períodos 

verão seu uso [da geometria] sem o compreender, enquanto outros desenvolverão novas 

teorias e novos conceitos”. Analisando as produções arquitetônicas atuais, a chance de a 

última opção acontecer é menos provável, visto que o sentido metafísico do espaço sagrado se 

desvanece a cada produção arquitetônica sacra efêmera que é divulgada. 

“A fé destes homens [os medievais] fundia-se com sua 
arte, com seu ofício, com sua tarefa cotidiana. Estava-se, 
neste tempo, o mais longe possível desses artistas 
modernos que “fazem arte sacra “proclamando que não 
tem fé...”. (ROPS, 1993, Vol. III p. 400). 

4.2. SENTIDO E A IDENTIDIDADE DE LUGAR SAGRADO CATÓLICO 

A identidade do espaço sagrado é desfavorecida quando a concepção e os partidos 

arquitetônicos adotados não são embasados na teologia cristã-católica. Nesse contexto, 

percebe-se que, não tendo equipamentos arquétipos que aludem ao sobrenatural, o fiel 

católico se encontrará perdido em uma variedade de formas arquitetônicas avulsas aos 

princípios da ascese cristã e busca perene pela santidade, tendo contato com um ambiente 

efêmero, sem caráter e valor teológico para a Igreja Católica. Para isso, a Igreja Católica 

orienta:  

“Tenham os Bispos todo o cuidado em retirar da casa de 
Deus e de outros lugares sagrados aquelas obras de arte 
que não se coadunam com a fé e os costumes e com a 
piedade cristã, ofendem o genuíno sentido religioso, quer 
pela depravação da forma, quer pela insuficiência, 
mediocridade ou falsidade da expressão artística”. 
(Sacrossanctum Concilium, §124 – Cap. VII) 
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Para que o sentido e a identidade do espaço sagrado sejam conservados, é muito 

importante que o profissional responsável por uma obra arquitetônica sacra tenha contato com 

as realidades divinas, neste caso esta pesquisa as chama de Deus. 

“Lemos no texto hebraico do Gênesis que “No princípio, 
criou Deus o céu e a terra”68. Entendido na terminologia 
grega, o Espírito de Deus incubava o cháos e dele saiu o 
kosmos. A palavra grega cháos (e sua equivalente no 
hebraico) significa abismo, vácuo, treva, no sentido de 
potência ou potencialidade. O kosmos estava 
implicitamente contido no cháos inicial, ou seja, o ato 
cósmico saiu da potência cósmica. Para que essa 
incubação criativa se manifeste, é necessário que o artista 
ou arquiteto seja dotado de uma concepção, isto é, de um 
“contato” transcendental com essa fonte de vida infinita”. 
(CAMPOS, 2014, p. 69). 

O ser humano, que é feito à imagem e semelhança de Deus, também possui capacidade 

de criar, pois a herdou de seu Criador. A Igreja Católica, sendo o Corpo Místico de Cristo, 

conforme afirma o parágrafo 68 da Carta Encíclica Evangelii Præcones, possui qualidades 

visíveis e invisíveis. A igreja católica, enquanto edifício visível deverá “ser um espaço que 

convide ao recolhimento e à oração silenciosa, que prolongue e interiorize a grande oração da 

Eucaristia” (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, §1185).  

Portanto, é neste intuito que o espaço sagrado católico deverá ser concebido, através 

de uma experiência intrínseca entre a arquitetura e a teologia; entre a técnica e a Igreja; entre 

o ser humano e Deus, seu Criador, pois   

“a experiência cristã de criatividade atende ao modelo 
encarnacionista, ou seja, tem origem na experiência 
transcendental com Deus para, então, se manifestar sob 
três aparências: imagem, forma e símbolo” (CAMPOS, 
2006, p. 71). 

4.3. ORNAMENTAÇÃO E BELEZA  

Uma das representações figurativas da Igreja Católica é a “noiva”, tanto para a igreja 

enquanto edifício visível, quanto para Igreja no sentido sobrenatural e invisível. Enquanto 

igreja visível, ela deverá estar adornada e enfeitada para seu noivo (Jesus Cristo). 

“Sobre este fundamento a Igreja é construída pelos 
apóstolos, e dele recebe firmeza e coesão. Essa 
construção recebe vários nomes: casa de Deus (1 Tm 
3,15) na qual habita sua família, morada de Deus no 
Espírito, tenda de Deus entre os homens e principalmente 
templo santo, que, representado pelos santuários de 
pedra, é louvado pelos santos Padres e, não sem razão, 
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comparado na Liturgia com a Cidade santa, a nova 
Jerusalém. Pois nela somos, nesta terra, como as pedras 
vivas que entram na construção. E João contempla esta 
cidade santa que, na renovação do mundo, desce do céu, 
de junto de Deus, adornada como uma esposa enfeitada 
para seu esposo (Ap 21,1-2)” (Catecismo da Igreja 
Católica, §756). 

Como já dito e exemplificado, as igrejas católicas, sob a influência do movimento 

moderno, abstraíram a ornamentação e decoros, não só na arquitetura sacra, mas também na 

secular. Atualmente, as edificações sagradas católicas, desde pequenas capelas paroquiais até 

grandes catedrais, são influenciadas por estas iniciativas de tornar o espaço sagrado católico 

simplório, reduzindo-o em apenas espaço de encontro, de reunião da assembleia ou até 

mesmo de “qualidade de vida”, conforme afirma Pastro (2001, p.54)  que espaço sagrado é 

“lugar preservado, e privilegiado, pois trata-se da Jerusalém nova, espaço comandado pelo 

Senhor, que aí reúne os cristãos em assembleia para ensiná-los a vida, alimentá-los, 

permitindo-lhes renascer e ganhar a vida nova”. Pastro (2001, p.54) evidencia 

demasiadamente a função de reunir a assembleia no espaço sagrado, tentando equipará-la aos 

apelos que o Concílio Ecumênico Vaticano II faz ao pedir a participação ativa dos fiéis nas 

celebrações litúrgicas. Todavia, cabe-nos questionar se este anseio colaborará para o êxito da 

função da arquitetura sacra católica, já definida nas linhas antecessoras.  

A Teologia da Libertação, linha teológica que se desenvolveu com a disseminação de 

ideias marxistas pelo mundo e, em especial, na América Latina, subverteu o sentido 

transcendental e divino das passagens bíblicas, dando margem às interpretações errôneas – de 

cunho marxista – dos acontecimentos bíblicos e de toda a moral cristã, doutrina, catequese, 

liturgia, até então constituídas. Esta teologia, atualmente, encontra-se disseminada na maioria 

das paróquias latino-americanas, o que favorece a análise a que esta pesquisa objetiva, ou 

seja, entender os vários processos que descaracterizaram o espaço sagrado católico ao longo 

do tempo. 

“Essa teologia [da libertação] não pretende constituir-se 
como um novo tratado teológico ao lado dos outros já 
existentes; não pretende, por exemplo, elaborar novos 
aspectos da ética social da Igreja. Ela se concebe, antes, 
como uma nova hermenêutica da fé cristã, quer dizer, 
como uma nova forma de compreensão e de realização do 
cristianismo na sua totalidade. Por isto mesmo, muda 
todas as formas da vida eclesial: a constituição 
eclesiástica, a liturgia, a catequese, as opções morais” 
(RATZINGER, 1984). 
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Portanto, não apenas nas áreas teológica ou filosófica, mas na arquitetura, a Teologia 

da Libertação influenciou a produção arquitetônica dos espaços sagrados, com a abstração e 

subjetividade semiológica das formas ornamentais, já que todo o legado arquitetônico e 

histórico produzido pela Igreja era considerado símbolo de opressão ou especulação 

comercial. Apesar de Pastro (2001, p.57) considerar os valores históricos das edificações 

antigas, afirma que não servem para aos propósitos ambientais atuais. 

A beleza, como entendida pela doutrina católica, tem relação com a verdade e a 

bondade e é manifestada através destas duas últimas, pois “o belo como também a verdade ou 

o bem, nos conduz a Deus, Verdade primeira, Bem supremo e Beleza. Mas o belo fala mais 

do que a verdade e o bem” (VIA PULCHRITUDINIS, 2006, p. 15). 

É certo que a beleza não deve ser um produto subjetivo ou dependa das condições 

sociais e realidades de cada contexto histórico, como sustenta a teoria hegeliana:  

“Toda a obra de arte é um reflexo da consciência social. 
O belo não é uma realidade absoluta e intocável pelo 
humano: o belo é o resultado do trabalho humano 
realizado em comunidade” (HEGEL, 1999). 

Mas deve servir de elo que liga o bem e a verdade à beleza, segundo a causa formal 

objetiva e significativa. Como afirma Santo Tomás de Aquino, Doutor da Igreja Católica,  

“O belo e o bom são sem dúvida o mesmo no sujeito, 
porque se fundam sobre a mesma coisa, a saber, sobre a 
forma, e por isto o bem é louvado como belo. Mas 
diferem na razão. Pois o bom propriamente diz respeito 
ao apetite, motivo por que, com efeito, o bom é o que 
todas as coisas apetecem. E por isso, tem razão de fim, 
pois o apetite é como um movimento para a coisa. Mas o 
belo diz respeito à virtude cognoscitiva, motivo por que, 
com efeito, se dizem belas as coisas que aprazem à visão. 
Daí que o belo consista na devida proporção, porque o 
sentido se deleita nas coisas bem proporcionadas, como 
nas semelhantes a ele; pois o sentido é certa razão, como 
toda a virtude cognoscitiva. E, porque cognição se faz por 
assimilação, enquanto a similitude diz respeito à forma, o 
belo permanece propriamente à causa formal” 
(NOUGUÉ, 2018, p. 459 apud Tomás de Aquino, Suma 
Teológica, I, q. 5, a. 4, ad 1) 

Os conceitos de beleza na sociedade contemporânea têm-se perdido diante do 

turbilhão de ideias separadas da fé católica, que tentam, de um jeito ou de outro, desmistificar 

sua função transcendental. A sociedade atual perdeu o sentido do belo assim que tentou 
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sobrepor seus desejos individuais à fé, cuja consequência influencia, mesmo que 

indiretamente, o usuário e o edifício sagrado. 

“Sempre dependente do subjetivismo humano, a beleza 
pode ser reduzida a um esteticismo efêmero, deixar-se 
instrumentalizar e escravizar-se aos modos sedutores da 
sociedade de consumo. [...] O belo não pode ser reduzido 
a um simples prazer dos sentidos: seria recusar a plena 
consciência da sua universalidade, do seu valor altamente 
transcendente”. (VIA PULCHRITUDINIS, 2006, p.14) 

“Esta é a beleza que não é mais amada e conservada nem 
mesmo pela religião e que, no entanto, retirada da própria 
face, como se fosse uma máscara, ela põe a nu seus traços 
que ameaçam tornar-se incompreensível aos homens... 
[...] em um mundo que talvez não seja carente dela, mas 
que não tem mais condições de contemplá-la”. (VIA 
PULCHRITUDINIS, 2006, p.22 apud BALTHASAR, 
1975, p 10-11) 

Hurs von Balthasar (1905-1988) quer dizer, de uma forma poética, que os seres 

humanos possuem uma necessidade de contemplação da beleza e aqui podemos fazer 

referência às necessidades espirituais – citadas nos capítulos anteriores – que os homens e as 

mulheres de nosso tempo querem sanar ao se refugiarem no espaço sagrado católico e terem 

contato com a Beleza por excelência, que esta pesquisa custa chamar de Deus.  

“O caminho da beleza responde ao íntimo desejo de 
felicidade que mora no coração de cada homem. [...] a 
abrir-se ao transcendente e ao Mistério, a desejar, como 
fim último do seu desejo de felicidade e da nostalgia do 
absoluto, essa Beleza original que é o próprio Deus, 
Criador de toda beleza criada”. (VIA 
PULCHRITUDINIS, 2006, p.22) 

4.4. ACESSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO 

O espaço sagrado católico, sob a influência dos processos descaracterizantes, são 

inacessíveis à interpretação de suas formas, haja vista que são representadas, 

predominantemente, abstratas, subjetivas, insignificantes ou até mesmo inexistentes.  

Nesbitt (2006, p.484) afirma que a “dimensão artística de 
uma obra de arte não está na coisa física propriamente 
dita; ela só existe na consciência da pessoa que passa pela 
experiência pessoal da obra. [...] Seus significados não 
estão contidos nas formas, mas nas imagens transmitidas 
pelas formas e na força emocional que elas carregam. A 
forma somente age sobre nosso sentimento por meio do 
que ela representa”. 
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Portanto, para que a forma transmita a força emocional que Nesbitt (2006) destaca, é 

necessário que ela – a forma – represente algo. Em nosso contexto, a forma deverá representar 

os mistérios da fé católica, para que o fiel, ao contemplá-la, possa encontrar um suporte para 

que sua comunicação com Deus, através da oração, seja possibilitada e valorizada pela própria 

arquitetura sacra. Caso contrário, se o fiel católico não conseguir interpretar a obra 

arquitetônica, seja por não se coadunar com a fé, os costumes, a piedade cristã e ofenderem o 

genuíno sentido religioso, quer pela depravação da forma, quer pela insuficiência, 

mediocridade ou falsidade da expressão artística, dificilmente conseguirá manter contato 

direto com seu Criador, abrindo margem para a distração ou até mesmo desrespeito para com 

o espaço sagrado católico. O potencial educativo que as obras arquitetônicas para o culto 

católico possui também há de ser considerado. 

Segundo Jaluska (2016, p.29), “a utilização do 
patrimônio artístico-religioso para uso pedagógico é 
importante também, pois é mais democrática, uma vez 
que a experiência estética é mais intuitiva do que 
racional, ou seja, sendo os sentidos os primeiros canais de 
recepção, qualquer indivíduo pode ter uma experiência 
repleta de conhecimentos, sem precisar ter um 
determinado nível de instrução. A arte reflete e expressa 
a beleza divina, o que conduz o indivíduo a valores 
superiores. A beleza também transmite sentimentos de 
gratuidade e de admiração e pode trazer tanto benefícios 
psicológicos quanto celebrativos, alimentando a fé e a 
experiência no mistério. “ 
 
Rops (1993, VoL. III, p.425-426) também colabora para 
esta afirmação: “Casa do povo, a catedral colocava-se 
maravilhosamente ao seu alcance. Tinha, certamente, um 
aspecto sério, intelectual, que se revelava apenas aos 
eruditos, àqueles que, conhecendo a fundo a Sagrada 
Escritura e a teologia, estavam em condições de 
compreender os símbolos, mas tinha também um aspecto 
simples, familiar, popular, que inspirava confiança aos 
humildes”. 

O problema que é identificado, atualmente, é a busca por conceitos e partidos 

arquitetônicos tão abstratos e subjetivos que, ao invés de transmitirem segurança e amparo da 

fé ao fiel, as obras arquitetônicas descaracterizadas disseminam confusão e incerteza, pois 

como afirmou Jaluska (2016, p. 29), “não é necessário que o indivíduo tenha determinado 

nível de instrução para compreender o que está sendo representado”, desde que esta 

representação arquitetônica tenha uma linguagem estética que signifique algo tangível, 

interpretável e acessível por qualquer pessoa.   
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“Desse modo, deve-se dizer que a arte do belo tem 
comunicabilidade mimético-significante porque em sua 
mesma forma mimetiza de tal modo ações, paixões e 
caracteres que se constituiu em análogo da concepção da 
mesma que quer significar, o que se pode pôr em forma 
silogística. “(NOUGUÉ, 2018, p.478) 

Portanto, não há o porquê de se conceber elementos arquitetônicos, no espaço sagrado 

católico, que não tenham significado místico-teológico, quiçá educativo, para o fiel, para a fé 

ou para a unidade do edifício construído. Dessa forma, deve-se investir em elementos 

arquitetônicos que transformem o espaço sagrado católico em um edifício único, com 

símbolos intrínsecos à pedra, que a própria arquitetura reze por si só e seja uma oração de 

pedra, pois “se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão” (Lc 19, 40). 

5. ESTUDO DE CASO – BASÍLICA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 

Segundo o site da Instituição,  

“os Arautos do Evangelho são uma Associação 
Internacional de Fiéis de Direito Pontifício, a primeira a 
ser erigida pela Santa Sé no terceiro milênio, o que 
ocorreu por ocasião da festa litúrgica da Cátedra de São 
Pedro em 22 de fevereiro de 2001. Composta 
predominantemente por jovens, esta Associação está 
presente em 78 países. Seus membros de vida consagrada 
praticam o celibato, e dedicam-se integralmente ao 
apostolado, vivendo em casas destinadas especificamente 
para rapazes ou para moças, os quais alternam a vida de 
recolhimento, estudo e oração com atividades de 
evangelização nas dioceses e paróquias, dando especial 
ênfase à formação da juventude. Embora não professem 
votos e conservem-se no estado leigo – exceção feita de 
alguns que abraçam as vias do sacerdócio – os Arautos 
do Evangelho procuram praticar em toda a sua pureza 
fascinante os conselhos evangélicos. Vivem normalmente 
em comunidade (masculinas ou femininas), num 
ambiente de caridade fraterna e disciplina. Em suas casas 
fomenta-se uma intensa vida de oração e estudo, 
seguindo-se a sapiencial diretriz do Papa João Paulo II 
“A formação dos fiéis leigos tem como objetivo 
fundamental a descoberta cada vez mais clara da própria 
vocação e a disponibilidade cada vez maior para vivê-la 
no cumprimento da própria missão (Christifidelis Laici, 
58)” (ARAUTOS DO EVANGELHO, sem data). 
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A Basílica Nossa Senhora do Rosário, ou 

mais conhecida com Casa Thabor, casa 

generalícia da sociedade Clerical de Direito 

Pontífico Virgo Flos Carmeli, foi dedicada no 

dia 24 de maio de 2008 e pertence ao complexo 

arquitetônico que compreende a igreja, o 

Instituto teológico São Tomás de Aquino e o 

Instituto Filosófico Aristotélico Tomista, 

juntamente com o Colégio Internacional Arautos 

do Evangelho e o mais recente edifício, a 

Biblioteca denominada “Triunfo Marial” e 

demais edifícios de uso comum, como o 

refeitório e os dormitórios. A basílica está dentro 

da circunscrição da diocese de Bragança Paulista 

– SP, na Paróquia Nossa Senhora das Graças, 

paróquia sob a responsabilidade dos Arautos do 

Evangelho. O seu projeto foi orientado por 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, fundador da ordem religiosa, e desenhado pelo arquiteto 

espanhol Baltazar González Fernández, já falecido. Foi construída em estilo gótico. Por sua 

estrutura e sua decoração, lembra propositalmente a Saint-Chapelle em Paris, capela do 

palácio real, construída por São Luis IX, Rei de França para guardar as relíquias da coroa de 

Espinhos e os cravos da paixão de Jesus Cristo. Também a ornamentam pinturas de santos e 

dos mistérios de fé católica; assim como, se sobressaem por sua quantidade as inúmeras 

flores-de-lis douradas fixadas nas paredes, e com estrelas gravadas no teto disposto em 

ogivas. 

“O edifício possui 1.125 m² de área construída, com um 
pé direito de 24 metros e suporte para receber 1.100 fiéis 
sentados. De característica gótica, a Basílica Nossa 
Senhora do Rosário possui todo o teto disposto em 
ogivas, pintura policromática, utiliza-se de elementos 
faustos e rebuscados, além de conter uma grande gama de 
representações de santos por toda a igreja. Sua estrutura 
comporta também torres com alcance de 60 metros de 
altura que contém um carrilhão de sete sinos”. (DIRETO 
DA SACRISTIA, 2012). 

Figura 9 - Perspectiva da Basílica Nossa 
Senhora do Rosário (Arautos do Evangelho). 
Caieiras, São Paulo, 2008. 
Fonte: https://gramha.net/explore-
hashtag/basilicanossasenhoradorosario (Acesso em 
23/04/2019) 
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Percebe-se, no entanto, que a busca 

pela beleza dos Arautos do Evangelho permeia 

não só suas atividades cotidianas, mas deve ser 

transcrita nos edifícios que os arautos residem, 

a fim do próprio ambiente construído também 

auxiliar a vivência cotidiana e a 

corresponderem ao chamamento ao qual os 

membros da Associação são convidados a 

viverem.  

É possível verificar grande influência 

do estilo gótico e neogótico em todas as 

edificações dos Arautos do Evangelho, porém 

a utilização das cores vibrantes e elementos 

arquitetônicos significativos para a própria 

ordem religiosa cria uma identificação estética 

e estilo arquitetônico próprio dos arautos. Vê-

se que este estilo, criado por eles, chama a 

atenção do público em geral, principalmente 

em terras brasileiras, que não possui contato direto com o estilo gótico original do século XII. 

Com o objetivo de fazer bem às pessoas que frequentam suas casas, os Arautos do 

Evangelho anseiam em transmitir a Beleza de Deus, também através de suas construções, 

respondendo à ordem de Jesus: “Sede perfeitos como vosso pai celeste é perfeito” (Mt 5, 48). 

Pode-se afirmar, também, que o questionamento sobre a disfunção da arquitetura 

sacra, levantado nesta pesquisa, não se aplica às construções dos arautos, visto que a intenção 

construtiva dessas edificações é “glorificar a Deus e honrar a Santa Igreja”, conforme 

afirmam os membros da Associação3 e possui formas objetivas, significativas e tradicionais 

para a fé católica. Consequentemente, o efeito semiológico que os elementos arquitetônicos 

compositivos do edifício religioso terá sobre o fiel provocará comunicação entre Deus e o 

homem. 

 

 

                                                           

3 O autor dessa pesquisa possui contato direto e in loco com os membros da Associação Arautos do Evangelho, 
especialmente na sede de Maringá-PR.  

Figura 10 - Interior da Basílica Nossa Senhora do 
Rosário (Arautos do Evangelho). Caieiras, São 
Paulo, 2008. 
Fonte: https://gramha.net/explore-
hashtag/basilicanossasenhoradorosario (Acesso em 
23/04/2019) 
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6. PESQUISA DE OPINIÃO – ARQUITETURA SACRA 

A pesquisa de opinião, realizada entre os dias 21 e 31 de março de 2019 deteve-se em 

questionar o gosto arquitetônico de pessoas que têm contato com o espaço sagrado católico e, 

de alguma forma, sabem da importância que o mesmo possui para a conservação da 

espiritualidade católica. A pesquisa foi realizada via Internet, com 27 moradores da cidade de 

Maringá e região metropolitana, no Paraná; entre as idades de 15 a 50 anos e que frequentam 

algum espaço sagrado católico pelo menos uma vez na semana. 

Percebe-se que a maioria (59,3%) dos entrevistados visitam um espaço sagrado 

católico ao menos três vezes por semana, sendo que 33,3% visitam todos os dias e 7,4% pelo 

menos uma vez na semana. Levando em consideração o fato de que esta pesquisa visa 

reformular as diretrizes projetuais dos projetos arquitetônicos direcionados para a área sacra e 

explorar ao máximo o seu potencial educativo e transcendental, as opiniões destas pessoas são 

muito importantes para atingirmos estes objetivos, pois estão em contato com as realidades 

sagradas assiduamente.  
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A pergunta acima traz à tona o questionamento a respeito da utilização do espaço 

sagrado pelos fiéis, uma vez que, como já dito, em alguns casos seu uso é reduzido à apenas 

reunião da assembleia. No gráfico, os números mostram que a maioria dos fiéis utilizam o 

espaço sagrado católico para ir à missa (96,3%) e visitar o Santíssimo Sacramento (81,5%), 

contradizendo as ideias reducionistas. Vale ressaltar que, por seu caráter divino e 

transcendental, o espaço sagrado católico reúne pessoas por consequência de ali também 

serem realizadas atividades em conjunto, porém este fato não pode ser o fim último deste 

mesmo espaço, mas um meio que colabora e auxilia os fiéis no contato com Deus, seu 

Criador. 
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A questão anterior teve por objetivo avaliar o gosto arquitetônico dos fiéis em relação 

ao espaço sagrado católico e, consequentemente, qual estilo mais favoreceria sua experiência 

com o edifício construído. As opções 2 e 3 apresentavam-se como igrejas de estilo moderno: a 

Capela de Ronchamp do arquiteto Le Corbusier (opção 3) e a Igreja do Jubileu (opção 2), do 

arquiteto Richard Meier. As opções 1 e 4 eram igrejas com influência de estilos arquitetônicos 

tradicionais: gótico e neogótico, Catedral de Colônia (opção 1) e a Basílica Nossa Senhora do 

Rosário (opção 4), respectivamente. Os entrevistados escolheram as opções 1 e 4 como ideais 

para a oração e, consequentemente, que cumprem sua função enquanto espaço sagrado 

católico. 

Pediu-se, ainda, que os entrevistados justificassem as respostas negativas, ou seja, os 

espaços sagrados católicos que, segundo eles, não são ideais para a oração. Em nossa análise, 

verifica-se unanimemente a repulsa e desconforto com as opções de influência modernista. 

Abaixo, encontram-se algumas destas justificativas: 

“A princípio parecem desordenadas e não são belas. E se parecem muito com prédios 

urbanos comuns. Já temos dificuldade de concentração por causa da agitação do dia a dia, 

no templo buscamos algo que nos leve a nos concentrarmos em Deus. Ademais queremos 

algo que seja diferente das edificações comuns.” (Matheus Coleoni) 

“São feias, não possuem piedade e não elevam a alma, é difícil se concentrar e rezar em 

locais assim.” (Zairon Mello) 
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“Algumas das obras modernistas e contemporâneas, apesar de tentarem manter algumas 

simbologias cristãs, acabaram por tornar a arquitetura sacra desprovida de espiritualidade, 

pois os ambientes não são pensados de modo a refletir a grandiosidade de Deus e não nos 

fazem sentir realmente que estamos na casa dEle.” (Stela Souza) 

“Não eleva a alma para oração.” (Cassandra Franco) 

“Só as visitaria se fossem a única opção para visitar o Santíssimo ou assistir à Missa. 

Preferiria as outras, pois as não selecionadas não estão minimamente adequadas (e parece 

que nem houve a tentativa de estar) à sacralidade, à beleza e à grandeza do Sacramento que 

ali está. A beleza da pintura e arquitetura sacras contribuem para que pensemos em como o 

Criador é tão superiormente belo, se já são belas até mesmo as coisas criadas. Além disso, 

uma construção digna, bela, adequadamente adornada demonstra a quem quer que entre no 

local que ali há algo de muito importante, de muito superior, de magnânimo, ali está o Corpo 

de Cristo, e em tal lugar se deve guardar o máximo respeito e piedade.” (Natália Pickler) 

Percebe-se, no entanto, que a maior queixa entre os depoimentos é justamente do 

edifício não parecer-se com um lugar sagrado católico digno, motivo pelo qual interfere 

negativamente na elevação de alma, oração, meditação etc.  

Já na questão abaixo, o objetivo foi reafirmar esta ideia. Como se vê, a opção 

“Imagens/Esculturas e Pinturas” foi selecionada por quase todos os entrevistados, com 96,3% 

das participações. Apesar desse elemento não ser classificado como “arquitetônico”, ajuda a 

compô-lo e o valoriza. Em segundo lugar, a opção “Piso, paredes e teto (forma do edifício)” 

foi marcada com 63% das participações, tendo esta opção grande relevância argumentativa 

para esta pesquisa. As opções relacionadas aos confortos também possuem grande 

notoriedade, sendo 37% dos entrevistados selecionaram “Conforto Térmico e Acústico” e 

11,1% das participações marcaram a opção “Conforto Ergonômico”. Outras opções foram 

criadas pelos participantes, como “Espiritualidade do ambiente” e “Jesus ser o Centro”, com 

3,7% das participações cada. Percebe-se que, apesar das opções de conforto físico terem sido 

marcadas com grande relevância, as demais opções que aludem à função espiritual e 

transcendental do edifício sagrado católico são as mais destacadas pelas participações, 

corroborando os argumentos já apresentados por esta pesquisa. 

 

:  
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Ao final do questionário, optou-se por deixar espaço para os entrevistados deixarem 

alguma observação, experiência ou relato com o espaço sagrado católico. Dentre os enviados, 

destaca-se o seguir 

“Certa vez, estando eu na Catedral de Maringá, cuja arquitetura não coopera para 

ascensão de nossa alma ao Céu - ao contrário, por vezes gera demasiada dificuldade, não 

conseguia concentrar-me em minha oração, após receber a Sagrada Comunhão. Então, me 

esforcei por imaginar que estava na Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em 

Caieiras - SP, cuja arquitetura nos impele às antessalas celestes, e só assim, consegui bem 

fazer a ação inicialmente proposta, amar e adorar o Santíssimo Sacramento e pude por fim, 

através desta débil lembrança desejar ardentemente o Céu, nossa cara pátria!!”. (Heloisa 
Coleoni). 

Esta experiência torna possível a compreensão de toda a abordagem arquitetônica, 

teológica e filosófica que esta pesquisa deteve ao comprovar a necessidade de uma 

reformulação nos partidos arquitetônicos para o espaço sagrado católico na 

contemporaneidade. Ainda hoje, a arquitetura sacra católica é influenciada por ideias que não 

coadunam com a fé católica e, logo, com a função de seus edifícios. Esta intervenção é 

urgente e, ao mesmo tempo, necessária, a qual este trabalho por hora não detalhará. 
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7. CONCLUSÃO 

O espaço sagrado católico, ao longo da história, comportou-se, através de seus 

elementos arquitetônicos, de forma objetiva em toda a sua representação, apesar de 

defasagens tecnológicas dos primeiros séculos de Cristianismo até meados do século XX, 

estagnando-se com o advento do movimento moderno. Esta objetividade representativa, tão 

intrínseca ao espaço sagrado católico, transmitia a beleza da Igreja Católica na própria igreja 

católica (edifício visível), através de suas formas mimético-significantes, aliando-se à 

bondade e verdade contidos nela. 

Conclui-se, portanto, que todo o legado histórico e, por assim dizer, arquitetônico-

católico, deve-se a estes edifícios manterem a tradição e a função do espaço sagrado católico 

intactos, como meio de alcançar Deus e relacionar-se com Ele. 

Como já afirmado, a vinda do movimento moderno fez com que estes ideais, outrora 

intrínsecos às produções arquitetônicas até meados do século XX, perderem-se em meio a 

problemas internos e externos à Igreja Católica, gerando, de diferentes naturezas e causas, 

processos que descaracterizaram a morfologia arquitetônica do espaço sagrado católico, 

reduzindo suas premissas conceituais às funcionalidades coadjuvantes do edifício, diminuindo 

seu caráter divino e transcendental.  

A ornamentação, outro quesito importantíssimo para a arquitetura sacra católica, 

também perdeu sua dignidade transcendental; sendo ela responsável por sacralizar e 

identificar o edifício enquanto católico. Ela – a ornamentação – por sua vez, colaboradora 

também por formar, catequizar e evangelizar os fiéis que, não possuindo nenhuma instrução 

para tal, poderá experimentar física e, sobretudo, espiritualmente, os mistérios de sua fé, sob a 

ótica clara e objetiva, sem dar margem à confusão dos sentidos. 

Conclui-se também que quando estes ideais arquitetônicos comportam-se, no espaço 

sagrado católico, de forma subjetiva, desconstruída ou até mesmo não existente, a identidade 

que este espaço deve ter, em meio a tanta “confusão” e inacessibilidade de interpretação 

perante os fiéis, perde-se à medida que os mesmos não conseguem associar estes elementos 

desconstruídos e/ou abstraídos com sua oração, meditação ou relação com Deus, tornando-o 

um elemento efêmero e indigno de estar presente no espaço sagrado católico.  

Apesar de todo o panorama apresentado ao longo desta pesquisa, ainda existem 

movimentos que objetivam a volta e a valorização destes para a autêntica arquitetura sacra 

católica contemporânea: é o caso da Associação Internacional de Direito Pontifício Arautos 

do Evangelho que, através de suas construções, transmite os ideais transcendentais e divinos 
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que o espaço sagrado católico deve resguardar. Com a pesquisa de opinião, também foi 

possível analisar o uso e função do espaço sagrado católico sob a visão dos fiéis entrevistados, 

juntamente com seus gostos arquitetônicos, comparando-se edifícios de influência tradicional 

e modernista, sendo os de influência tradicional os mais aceitos.  

Portanto, ainda que estes processos descaracterizantes da arquitetura sacra católica 

ganhem espaço e notoriedade de órgãos da área de arquitetura e da própria Igreja Católica, 

observou-se que os indivíduos que utilizam estes edifícios possuem preferência por estilos 

tradicionais. 

Os edifícios católicos, por sua vez, devem reformular-se, com vistas à tecnologia e 

demandas contemporâneas, principalmente as da Igreja Católica através de suas orientações 

em documentos pontificais, pois se constata uma movimentação que, consciente ou 

inconsciente, prejudica os edifícios para o culto católico em sua estrutura morfológica, 

funcional e, principalmente, espiritual. Esta reformulação, por sua vez, deverá nortear os 

projetos arquitetônicos fidedignos e compromissados com a autêntica arquitetura sacra 

católica contemporânea, embasada na tradição e patrimônio arquitetônico da Igreja Católica, 

sem deixar que agentes avulsos a esta fé possam distorcer seus condicionantes e ideais e tendo 

por objetivo a valorização, resguardo e proteção do seu legado construído ao longo dos 

séculos.  
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Ÿ Acesso próximo para os moradores do Novo Centro;

VIABILIDADE

Ÿ Área acessível e centralizada em Maringá;

Ÿ Atendimento a defasagem arquitetônica religiosa que 

Maringá possui, de acordo com pesquisa realizada;

Ÿ Investimento em educação patrimonial e turismo 

religioso;

Ÿ Visibilidade ante ao número de pessoas que frequentam 

o local;

Ÿ Valorizar o espaço sagrado católico em geral, enfatizando a 

educação religiosa maringaense, possibilitando utilização nas 

24 horas do dia;

Ÿ Conceber elementos arquitetônicos tradicionais que 

identifiquem a edificação religiosa, sem desrespeitar o 

patrimônio histórico arquitetônico católico;

CONCEITO ARQUITETÔNICO

Ÿ Atender, principalmente, fiéis que frequentam o edifício 

religioso e utilizam dele não só para turismo, mas para ali 

prestarem culto a Deus;

Ÿ Resgatar os ideais arquitetônicos para o espaço sagrado 

católico;

Ÿ Aplicar efeito semiológico e significativo da fé católica nas 

formas arquitetônicas concebidas, vertical e horizontalmente;

Ÿ Proporcionar vitalidade noturna e diurna para o entorno, 

sendo convidativo a quem passar pela área;

Ÿ Sombreamento artificial do entorno consolidado;

Ÿ Área de grande especulação imobiliária;

CONDICIONANTES

Ÿ Localização privilegiada (eixos leste-oeste da cidade);

Ÿ Próximo à Catedral e Terminal Intermodal;

Ÿ Ruído urbano;

Ÿ Terreno com poucas irregularidades topográficas;

Ÿ Grande movimentação de automóveis e pedestres;

JUSTIFICATIVA

 Os novíssimos do homem são consequências que, 

segundo a doutrina da Igreja Católica, as almas passarão a 

partir do momento em que se separarem dos seus corpos. O 

primeiro deles é a morte, no qual todos os homens e mulheres 

passarão, seguida do Juízo Particular, do qual resultará o 

prêmio ou o castigo eterno, sendo o terceiro: Céu ou Inferno. 
 
 O Livro do Eclesiástico nos afirma: 

“Em todas as tuas obras lembra-te dos teus 

novíssimos e nunca jamais pecarás.  (Ec 7, 40)“

 Visto que a capela funcionará o dia e a noite inteiros, o 

objetivo de construí-la com este título remete ao convite à 

vigilância em que o fiel católico é chamado a ter, seguindo o 

conselho do livro de Eclesiástico, evitando seus defeitos 

(pecados) e buscando a santidade, finalidade do homem, 

segundo os ensinamentos da tradição e doutrina católicas.
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Ÿ Significação e efeito semiológico na setorização 

para práticas litúrgicas;

Ÿ Incentivo à valorização da arquitetura sagrada 

católica tradicional;

BASÍLICA DA SAGRADA FAMÍLIA | BARCELONA

Ÿ Dedicação de elementos arquitetônicos a elementos 

da tradição e piedade católica;

Ÿ Atendimento das necessidades do espaço sagrado 

católico;

Ÿ Identidade de edifício para o culto católico;

CATEDRAL DA SANTA CRUZ | BOSTON

Ÿ Melhoramento de fluxo de pessoas mais flexíveis e 

inteligentes;

Ÿ  Utilização de tecnologias que possibilitariam maior 

experiência do usuário com o edifício;

Ÿ  Restauração de elementos compositivos importantes para a 

conservação da identidade e conservação da identidade do 

espaço sagrado católico.

Ÿ Adequação para acessibilidade;

Fonte: Google Maps

Fonte: Google Maps

Fonte: Google Maps
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PREMISSAS PROJETUAIS

Sistema de Proporção «ad quadratum»

ÍNDICES URBANÍSTICOS

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA...................1.193,40 m² 

ÁREA CONST. COMPUTÁVEL..................725,40 m² 

ÁREA TOTAL DO TERRENO....................2.871,60 m² 

COEF. DE APROVEITAMENTO...........................3,95 

TAXA DE OCUPAÇÃO .......................................25,3% 

ÁREA PERMEÁVEL (!0%)............................72,54 m²  
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Vitrais figurativos com 

a temática de cada fachada

Ventilação e iluminação natural baixa 

através de muxarabis e todas capelas

laterais, afim de proporcionar efeito 

introspectivo

Paredes internas das capelas laterais são 

rotacionadas em 45º em relação à fonte 

do som (Presbitério), no qual absorvem e 

d i s s i p a m  a s  o n d a s  s o n o ra s  p a ra  a 

Assembleia localizada no centro da edificação.

Paredes altas com revestimento em bloco

cerâmico aparente para amenizar o 

ruído urbano externo 

Criação de ritmo e harmonia entre os arcos principais,

objetivando equilíbrio entre estrutura e elemento decorativo

Valorização histórica e resgate do «tijolinho» aparente.

b
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a

f. Base: Revestimento em chapas de pedra bruta;

g. Elemento vazado: Muxarabi em terracota;

a. Arcos estruturais: Treliça quadrada em 45º revestida com chapa metálica;

b. Arcos de vitrais: Treliça quadrada em 45º revestida com chapa metálica e 

contraventamento em perfil metálico com caixilho;

d. Forro: Lâminas de madeira presas e chumbadas nos perfis metálicos da 

cobertura;

c. Telha: Telha «shingle» em chapa galvanizada e camada asfáltica;

e. Revestimento externo e interno: Bloco cerâmico aparente de diferentes 

dimensões e assentados vertical e horizontalmente;
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Fachada GozosaFachada Luminosa
As fachadas laterais Gozosa e Luminosa são dedicados ao nascimento e 

vida pública de Jesus Cristo, fechadas estas que capturaram todo o fluxo de 

pedestres que porventura estiverem andando nas ruas laterais à Capela. 
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Fachada Dolorosa
Sendo a fachada principal (Dolorosa) 

dedicada aos Mistérios Dolorosos, 

possui vitral figurativo com a crucifixão 

de  J e sus ,  juntamente  com porta l 

(releitura dos tímpanos góticos) e cruz 

fixada a ele, referenciando-se à entrada 

n a  V i d a  C r i s t ã ,  a t r a vé s  d o 

arrependimento e sacrifício que o fiel 

católico é convidado a praticar

Fachada Gloriosa

. Logo à frente da Fachada Dolorosa, 

encontra-se a Fachada Gloriosa, 

dedicada à Ressurreição de Jesus, 

composta  com os  ep i sód ios  d e 

Pentecoste e da Coroação da Virgem 

Maria, tendo objetivo de relacionar o 

sofrimento  representado na Fachada 

Dolorosa à glória que será alcançada 

no Céu. 

a. Arcos estruturais: Treliça metálica perfil X 

em 45º revestida com chapa metálica;

b. Arcos de vitrais: Treliça metálica perfil X em 45º 

revestida com chapa metálica e contraventamento

em perfil metálico com caixilho;

c. Telha: Telha «shingle» em chapa 

galvanizada e camada asfáltica;

d. Forro: Lâminas de madeira presas e 

chumbadas nos perfis metálicos da cobertura;

e. Revestimento externo e interno: Bloco 

cerâmico aparente de diferentes dimensões e 

assentados vertical e horizontalmente;

f. Base: Revestimento em chapas de pedra bruta;

g. Elemento vazado: Muxarabi em terracota;

CAIXILHO

VIDRO

MATERIAIS E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS

Vitrais figurativos com 

a temática de cada fachada

Arco revestido de pedra em sistema 

escalonado, aludindo os tímpanos góticos

objetivando efeito convidativo

Ventilação e iluminação natural baixa 

através de muxarabis e todas capelas

laterais, afim de proporcionar efeito 

introspectivo

Paredes internas das capelas laterais são 

rotacionadas em 45º em relação à fonte 

do som (Presbitério), no qual absorvem e 

d i s s i p a m  a s  o n d a s  s o n o ra s  p a ra  a 

Assembleia localizada no centro da edificação.

Paredes altas com revestimento em bloco

cerâmico aparente para amenizar o 

ruído urbano externo 

Criação de ritmo e harmonia entre os 

arcos principais, objetivando equilíbrio 

entre estrutura e elemento decorativo

Valorização histórica e resgate 

do «tijolinho» aparente.

b
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