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RESUMO 

 

A arquitetura sacra cristã, ao longo de aproximadamente dezesseis séculos, desde o seu primórdio, 

ficou conhecida pela diversidade de estilos e pela extrema preocupação em cumprir com primazia 

o intuito de ser um local digno para abrigar a Igreja, Esposa de Cristo, e poder transcender 

espiritualmente os fiéis que deste espaço utilizassem. Porém, no século XX, importantes alterações 

na produção arquitetônica sacra católica ocorreram, tanto por conta do Modernismo, quanto pelo 

Concílio Vaticano II. Em consequência, acabaram direcionando os projetos de algumas das novas 

igrejas a uma simplicidade extrema, suprimindo sua importância simbólica, ao concentrar-se 

apenas na funcionalidade, causando uma descaracterização desta arquitetura, que se refletiu na 

produção contemporânea. Assim, este artigo tem por intenção, através de pesquisas bibliográficas, 

realizar uma análise de algumas destas transformações e como elas podem ter interferido na 

relação dos fiéis com o espaço, bem como, buscar pontuar as suas principais características.  

 

Palavras-chave: Concílio Vaticano II. Igrejas Católicas. Simbologias Cristãs. 

 

 

CONTEMPORARY CATHOLIC SACRED ARCHITECTURE  

AND YOUR PROBLEMS:  A CASE STUDY OF CRISTO SACERDOTE PARISH, 

SITUADED IN APUCARANA CITY – PR  

 

ABSTRACT 

 

The Christian Sacred Architecture nearly along 16 centuries, since its first, has been known by a 

diversity of styles and a extreme concern to fullfil with primacy the intention of being a worthy 

local to shelter the Church, the Christ’s Wife, and be able to transcend spiritually the congregation 

that of this space used. However, with the arrival of XX century, relevants changes in Catholic 

Sacred Architecture production happened due toModernism, as for to Second Vatican Council. In 

consequence, the projects of some new churchs were directed to an extreme plainness, forgetting 

the symbolic importance and thinking only on the functionality, causing a mischaracterization of 

this architecture, that reflected in contemporary production. Thus, this article have as intention, 

through bibliographic searches, achieve an analysis of what were some of these transformations 

and how they interfere in the relationship between the faithful and the space, beyond to look for to 

highlight the main characteristics of this.   

 

Keywords: Second Vatican Council. Catholic Churchs. Christian Symbologies.  



 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Ao longo de sua história, a arquitetura sacra cristã ficou conhecida por uma riqueza 

estilística que deixou à humanidade um legado de obras admiráveis. Contudo, no século XX, 

ela passou, provavelmente, pelo período de maior transformação e de desafios por conta do 

movimento Moderno, que, com seu princípio de funcionalidade, levou a uma descaracterização 

destas edificações, afastando-as de tradições seculares e desconsiderando o seu caráter 

simbólico. Além disso, distanciou os novos projetos do intuito principal de almejar espaços 

transcendentais e valorosos, para concentrar-se em questões formais e funcionais, se 

esquecendo de pontos de grande relevância para os edifícios religiosos.  

Junto ao modernismo, o Concílio Vaticano II, ocorrido no mesmo século, também teve 

influência direta na arquitetura sacra contemporânea ao propor modificações nos parâmetros de 

concepção de novas igrejas, baseadas em um número um tanto quanto modesto de sugestões 

interpretativas de como este espaço deveria se configurar, contidas em alguns documentos 

redigidos durante o mesmo.  

Fundamentado nestes acontecimentos, parece se fazer necessário compreender estas 

transformações, seus impactos e entender as problemáticas que surgiram com eles. A 

arquitetura das igrejas católicas na atualidade, em sua grande maioria, não tem caminhado 

ligada a liturgia e a teologia, sendo gerados edifícios que, por vezes, se utilizam de conceitos 

que não possuem nenhuma correlação com a religião. Com isso, o que se tem é um número de 

construções que em quase nada acrescentam aos fiéis, que, por sua vez, não se identificam com 

esses novos espaços, que se tornam tão semelhantes e comuns a qualquer outro, afastando-se 

completamente da imagem existente no senso comum da sociedade e principalmente de que 

participa ativamente da religião, do que seria uma igreja.  

Desta forma, esta pesquisa bibliográfica, apoiada em autores de livros e artigos da área 

de arquitetura e áreas relativas ao estudo, somados a documentos da própria Igreja Católica, 

tem como propósito discorrer um pouco sobre todos esses fatos, abordando a história da 

arquitetura sacra, durante o Concílio Vaticano II, seus aspectos espaciais e simbológicos, 

chegando na problemática contemporânea de uma forma sucinta e sem findar a infinidade de 

assuntos que são pertinentes ao tema.  
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2. HISTÓRIA DA ARQUITETURA SACRA CRISTÃ  

 

A arquitetura sacra cristã é conhecida por uma diversidade de estilos e de formas que 

trazem consigo as marcas do seu tempo e que são capazes de demonstrar características 

culturais e geográficas próprias, além do desenvolvimento dos sistemas construtivos ao longo 

dos anos. Essa variedade estilística está ligada à liberdade que sempre foi dada aos artistas pela 

Igreja, que nunca aderiu a um estilo único, mas que aceitou as mais diversas produções ao longo 

dos anos, porém, sempre prezando para que as construções cumprissem seu intuito principal: o 

de abrigar o povo de Deus e ser um local digno para oração e celebração da Santa Missa 

(PASTRO, 2001). 

 

A produção da arquitetura cristã desde o século 3 ou 4 contribuiu ao longo da 

história com inumeráveis exemplares que procuram ser local adequado para a 

relação do ser humano com Deus. Em cerca de 16 a 17 séculos de história, a 

arquitetura sacra cristã foi inventada, sofreu modificações, influências – e 

determinou influências –, e, para dizer de algum modo, evoluiu com o 

desenvolvimento da própria religião a que está ligada. (SEEGERER, 2019, p. 

35). 
 

 

2.1. ARQUITETURA SACRA CRISTÃ – SÉCULO I AO IV   

 

O início do cristianismo, no século I d.C., foi marcado por uma massiva perseguição aos 

primeiros cristãos pelo Império Romano. Essa situação levou os cristãos a se reunirem de forma 

escondida em catacumbas, que eram cemitérios subterrâneos espalhados por toda orla 

mediterrânea e que serviram como espaços de celebração durante os três primeiros séculos 

(PASTRO, 2001).   

 

Elas [catacumbas] são o símbolo indestrutível dessa existência perigosa e 

semiclandestina que foi a da Igreja nos tempos em que conquistava o mundo, 

da mesma forma que as suas paredes exprimem ainda hoje, de mil maneiras, 

as duas grandes virtudes que, no fim das contas, permitiram o seu triunfo: a 

caridade e a fidelidade. (ROPS, 1988 p. 197). 

 

Nestes gigantescos cemitérios, os cristãos, em comunidade, buscavam se ajudar 

mutuamente, em partilha constante, e perpetuar os ensinamentos de Jesus Cristo. Em algumas 

salas destes locais, símbolos nas paredes confirmam que muito além de espaços para enterrar 

os seus mortos, as catacumbas foram locais de verdadeiras celebrações cristãs (ROPS, 1988).  
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Além das catacumbas, durantes os três primeiros séculos depois de Cristo, dois outros 

espaços serviram como abrigo para os encontros dos primeiros fiéis: a Ecclesia domestica, casas 

dos recém-convertidos, em que normalmente nobres da sociedade permitiam a realização de 

celebrações em suas moradias; e a Domus Ecclesia, edifícios erguidos com o intuito de abrigar 

as celebrações cristãs, iniciando a construção da casa da Igreja, que se configuraram mais a 

partir do século III por conta do aumento no número dos convertidos (PASTRO, 2001). 

 

Figura 1: Primeira igreja construída no começo do século IV. 

 

Fonte: ROPS, 1988, p.192. 

 

A chegada do século IV trouxe o fim da perseguição do Império aos cristãos, quando 

em 313, ocorreu a conversão do imperador Constantino, que legalizou o Cristianismo, com o 

Édito de Milão1 e que, anos depois, tornou a tornou a religião oficial do Império. Neste período, 

segundo Martins (2015, p. 57), “[...] a Igreja começou a construir igrejas [...] para o culto 

público cristão, aproveitando edifícios existentes ou construindo novos de tipo planta basilical, 

dando início à arquitetura religiosa católica.”. 

A basílica romana, que era local de assembleias, comércio público e tribunal de justiça 

na época, tornou-se o modelo para a construção destas primeiras igrejas cristãs, sendo escolhida 

por Constantino por diferenciar-se dos templos pagãos. Tinha o formato retangular, com naves 

iluminadas por clerestório2, galerias laterais, abside localizada no eixo longitudinal e tetos 

 
1 Documento assinado por Constantino que assegurou a liberdade de culto e tolerância religiosa no Império. 
2 Conjunto de janelas laterais, localizadas na parte superior das paredes das naves das primeiras igrejas cristãs. 



7 

 
 

planos que futuramente foram substituídos por abóbadas (STRICKLAND, 2003). Esta tipologia 

de edifício, como já dito, foi a base para construção das primeiras igrejas cristãs, perpetuando 

essa condição até meados do século XX, com o início do Movimento Modernista. Assim, 

durante aproximadamente dezesseis séculos de história, as mudanças “foram essencialmente de 

ordem estilística” (MARTINS, 2015, p. 86).   

 

 

2.2. ARQUITETURA SACRA CRISTÃ ATÉ O SÉCULO XIX   

 

Após o fim da perseguição aos cristãos e a oficialização da religião, Constantino fundou, 

no ano de 324, a cidade de Constantinopla (atual Istambul) e para lá transferiu, por motivos de 

segurança, a capital do Império, que se localizava em Roma. Neste período e nos anos que se 

sucederam, o Império passou por crises diversas, levando ao seu enfraquecimento e divisão, no 

ano de 395, em Oriental (tendo como centro Constantinopla) e Ocidental (tendo como centro a 

Itália). Com a queda do Império Ocidental, em 476, teve início a Idade Média, que se prolongou 

até o século XV com a queda do Império Oriental, após a conquista de Constantinopla pelos 

otomanos. Durante este período, são construídas as primeiras igrejas cristãs ficando conhecidas 

pelas arquiteturas Paleocristã e Bizantina (FAZIO; MOFFETT; WODEHOUSE, 2011). 

A arquitetura Paleocristã foi atribuída a parte Ocidental do Império, tendo como 

características a planta baixa em forma de cruz latina e o edifício em formato retangular, 

organizado em um eixo longitudinal composto pelo átrio3, naves centrais e laterais e abside, 

local onde se localizava o altar. De exterior simples, seu interior era rico em decorações que 

tinham por objetivo transmitir ensinamentos aos fiéis e demonstrar as riquezas do Reino de 

Deus (FAZIO; MOFFETT; WODEHOUSE, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Espaço em frente as entradas das igrejas para acomodar os fiéis antes das celebrações e que “permitia que as 

pessoas não batizadas, as quais não podiam participar da missa, escutassem a celebração” (FAZIO; MOFFETT; 

WODEHOUSE, 2011, p.154). 
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Figura 2: Planta baixa da antiga Basílica de São Pedro, Roma, 318-22 – Arquitetura Paleocristã. 

 

Fonte: FAZIO; MOFFETT; WODEHOUSE, 2011, p.156. 

 

A arquitetura Bizantina, atribuída a parte Oriental, se evidenciou por suas cúpulas. De 

tipologias diversas (quadradas, circulares ou octogonais), sua planta baixa centralizada originou 

a planta em formato de cruz grega, característica marcante deste estilo e em seu sistema 

construtivo destacaram-se os pendentes4. Assim como a arquitetura Paleocristã, a Bizantina 

possuía interiores riquíssimos, decorados com mosaicos e mármores (FAZIO; MOFFETT; 

WODEHOUSE, 2011).  

 
4 Elementos côncavos de formato triangular, responsáveis pela transição da carga da cúpula circular para os 

pilares de seção quadrada. 

 

Figura 3: Corte longitudinal Santa Sofia, Constantinopla, 532-

37 d.C. – Arquitetura Bizantina 

Fonte: Paper Blog, 2020. 

 

Figura 4: Santa Sofia, Constantinopla, 

532-37 d.C. – Arquitetura Bizantina 

Fonte: Escotour, 2018. 
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Ao analisar ambos os estilos, nota-se que a preocupação para que os espaços 

respondessem ao seu propósito de forma satisfatória existiu desde as primeiras igrejas cristãs, 

utilizando-se de simbologias e ornamentações, bem como pensando em sua distribuição e 

organização. Segundo Fazio, Moffett e Wodehouse (2011, p.171), “tanto o esquema 

longitudinal quanto o centralizado resolveram uma miríade de problemas litúrgicos, estéticos e 

de construção.”. 

Alguns anos depois, das profundezas da Idade das Trevas surge o estilo Românico, 

considerado a transição para o Gótico. Desenvolveu-se na parte da Europa Ocidental, marcado 

por um estilo monumental, baseado em estruturas maciças, abóbadas e arcos romanos. Sua 

planta baixa era de forma basilical simples. Com forte ligação a características militares, era 

uma arquitetura esteticamente pesada para demonstrar um caráter defensivo (GLANCEY, 

2001). 

Seguidamente ao Cisma do Oriente5, em meados do 

século XII, começou a ser desenvolvido o último estilo que 

marca a arquitetura medieval, descrito por Glancey (2001, 

p. 53) como “[...] uma das glórias da civilização europeia, 

uma tentativa de elevar nossa vida cotidiana aos céus, de 

tocar a face de Deus, nas mais altas abóbadas, torres e 

agulhas que a tecnologia da época permitiu.”. Pontos 

marcantes deste novo estilo, o Gótico, são os arcos em 

ogivas, o rendilhado6 e os interiores extremamente 

decorados. De construções esbeltas, ficou marcado também 

pela altura de suas igrejas, pela leveza de suas paredes e 

pelas grandes aberturas, que não se viam em estilos 

anteriores e que deram origem ao surgimento dos vitrais. 

Todas essas características possibilitadas graças ao 

desenvolvimento da técnica construtiva do arcobotante. 

Segundo Glancey (2001, p.54), “o objetivo dos 

construtores, clientes e arquitetos das novas catedrais [...] 

era construir tão alto e com tanto vidro quanto fosse possível”. (GLANCEY, 2001). 

 
5 Iniciado no século XI, o Cisma do Oriente marcou a primeira grande divisão do Cristianismo, onde agora os fiéis 

por conta de desentendimentos acerca da religião, passam a ser chamados de católicos, no lado Ocidental e 

ortodoxos, do lado Oriental.  
6 “Decoração que preenche a parte superior de uma janela gótica” (GLANCEY, 2001, p.56) 

 

Figura 5: Interior da Catedral de 

Notre-Dame, Paris, 1163-1250 – 

Arquitetura Gótica  

Fonte: Wikipedia (1), 2007. 
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Ao final da Idade Média, muitas transformações começam a ser vistas na sociedade. A 

invenção da imprensa possibilitou a disseminação do conhecimento, que antes era restrito a 

parte da população. Novas descobertas são feitas, entre elas a da perspectiva por Brunelleschi, 

que influenciará de forma direta a arquitetura (GLANCEY, 2001). Neste momento, a sociedade 

se desvincula do pensamento extremamente teocêntrico e agora em um mundo humanista, “[...] 

celebra a racionalidade, a individualidade e a capacidade humana de fazer observações 

empíricas do mundo físico e agir como elas” (FAZIO; MOFFETT; WODEHOUSE, 2011, p. 

305).  

Na arquitetura, o Renascimento fica famoso por reavivar os clássicos gregos e romanos 

e por buscar a simetria e a harmonia, “a igreja de planta baixa centralizada passou a representar 

a forma mais perfeita, absoluta e imutável, capaz de refletir a harmonia celestial” (FAZIO; 

MOFFETT; WODEHOUSE, 2011, p.305). O destaque deste período são as cúpulas utilizadas 

pelos arquitetos novamente depois de serem esquecidas durante o período Gótico, fato dado 

principalmente pela construção da célebre cúpula da Catedral de Florença, de Brunelleschi, com 

suas técnicas construtivas inovadoras (GLANCEY, 2001).  

No século XVI, a Igreja Católica, apesar de todo o seu poder, se deteriorava por 

problemas morais internos, culminando, por conta destes, em uma reforma religiosa (FAZIO; 

MOFFETT; WODEHOUSE, 2011). 

 

Dentro do contexto histórico da sociedade cristã do século XVI, está o 

desequilíbrio provocado pela Reforma Protestante, que teve como mentor 

Martinho Lutero que protestou contra diversas questões da Igreja Católica 

Romana. Diante da fragilidade que se encontrava e dos constantes fieis que se 

afastavam, a igreja inicia um processo de reestruturação de algumas estruturas 

Fonte: Fotoblog de Jorge Costa, 2014. Fonte: Wikipedia (2), 2005. 

 

Figura 6: Basílica se São Pedro, Roma, 1546 – 

Arquitetura Renascentista                                                    
Figura 7: Interior da Igreja da Abadia de Melk, Melk, 

1702-14 – Arquitetura Barroca                                  
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cristãs, avaliando as críticas da Reforma Protestante, além de reformular o 

aspecto morfológico arquitetônico. (CELASCHI; SALLES, 2018, p. 59). 

 

Em resposta a esse ocorrido, a Igreja propõe a Contrarreforma e, em 1545, realiza o 

Concílio de Trento. Com base no que foi proposto pelo Concílio, a Igreja percebeu que seria de 

boa serventia utilizar-se da arte para ensinar os fiéis e reavivar a fé, trazendo novos adeptos e 

buscando recuperar os que haviam se desvinculado. Assim, nesta fase, tem início o 

desenvolvimento do Barroco, arquitetura teatral, que busca através dos excessos, reacender a 

fé dos católicos. Neste novo estilo, os elementos do Renascimento continuam a aparecer, porém 

tudo se torna ‘exagerado’. Tal ‘exagero’ fica marcado na decoração que busca despertar 

sentimentos e emoções, ser didática e ao mesmo tempo exuberante. Algumas de suas 

características estão presentes no jogo entre formas côncavas e convexas, no uso de formas 

elípticas e ovais, nos elementos aplicados aos pares, na forma como a luz é trabalhada para criar 

dramaticidade, nas colunas retorcidas e no excesso do uso da arte, de pintura, da decoração, 

somado ao maior uso de linhas curvas para dar movimento e fluidez (FAZIO; MOFFETT; 

WODEHOUSE, 2011). 

Destaca-se que, até aqui, a arquitetura das igrejas cristãs apresentou estilos bem 

definidos, mas sem se afastar da sua prioridade de ser um espaço digno para celebrações, pois, 

através dos símbolos presentes nas edificações, teve o seu propósito assegurado.  

Ao prosseguir dos séculos, uma série de acontecimentos, como a Revolução Francesa, 

a Revolução Industrial, as guerras diversas, as descobertas e desenvolvimento científico e 

tecnológico, causaram transformações na sociedade, que acabaram por influenciar também a 

arquitetura. No século XIX, a arquitetura passa novamente por um processo de reavivamento, 

mas agora, além dos clássicos grego e romano, com o Neoclassicismo, os demais estilos 

históricos também voltam a serem produzidos, como o Neogótico, Neobarroco, entre outros. 

Assim, essa época fica marcada por uma variedade talvez nunca vista previamente, bem como 

por uma liberdade nas escolhas estilísticas, possibilitadas agora pelo desenvolvimento dos 

métodos construtivos e dos novos materiais (FAZIO; MOFFETT; WODEHOUSE, 2011). 

Alguns anos depois, a fusão de estilos históricos começou a ocorrer, dando origem à arquitetura 

Eclética.  
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 As novas igrejas seguiam os 

princípios estilísticos da época, os ‘Neos’ 

e o Ecletismo, sem grandes novidades. 

Provavelmente, a arquitetura de cunho 

católica de maior relevância neste 

momento tenha sido a Igreja da Sagrada 

Família, em Barcelona, do arquiteto 

Antoní Gaudí. Iniciada em 1882, sua 

construção perdura até os dias atuais. 

Esplêndida, se destaca por seu estilo único 

e dificilmente se encaixa em algo já feito 

ou que estava sendo feito na época.  

 

 

2.3. A ARQUITETURA RELIGIOSA CRISTÃ NO SÉCULO XX 

 

Enquanto o século XIX agregou pouco à arquitetura sacra cristã, no que diz respeito às 

novidades estilísticas, o século XX foi de grandes transformações e fez surgir dilemas que se 

refletem até os dias atuais na construção de novas igrejas. Neste período, a humanidade 

deparou-se com os horrores de duas guerras mundiais e entre elas, jovens arquitetos, de certa 

forma desiludidos com os acontecimentos e buscando transformações sociais, viram na 

arquitetura uma forma de promover as mudanças almejadas (FAZIO; MOFFETT; 

WODEHOUSE, 2011). Com esse pensamento, tem-se origem o movimento Moderno, que ao 

romper com os estilos passados, passa a realizar uma arquitetura que preza pela funcionalidade 

das edificações.  

Muito influenciada pelas famosas sentenças de Louis Sullivan7, “form follows function8” 

e de Mies van der Rohe9, “less is more10”, a arquitetura moderna ficou marcada pela busca da 

funcionalidade na edificação, colocada como premissa para um bom projeto, e, assim, tudo o 

que não desenvolvesse alguma função não teria porque ser aplicado, retirando das novas 

construções todos os tipos de ornamentação. O uso dos novos materiais, como o vidro e o 

concreto, é um destaque para a fase.  

 
7 Arquiteto norte-americano que viveu entre os anos de 1856-1924. 
8 Expressão inglesa que significa “forma segue a função”. 
9 Arquiteto alemão naturalizado norte-americano que viveu entre os anos de 1886-1969. 
10 Expressão inglesa que significa “menos é mais”. 

Figura 8: Igreja da Sagrada Família, Barcelona, 1882 – 

até os dias atuais.  

Fonte: Glamurama, 2019. 
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Mais uma vez, aceitando as produções de seu tempo, a Igreja, em suas novas 

construções, assume as características da nova arquitetura e por isso e o neste momento, 

segundo Seegerer (2019, p. 35), “a arquitetura sacra encontrou, talvez, seu maior desafio, tanto 

quantitativo como qualitativo”. Prezando pela funcionalidade e por um certo minimalismo, com 

a retirada de todo tipo de ornamentação, a arquitetura sacra católica começa a perder um pouco 

de seu intuito, já que novas construções, abdicando do uso de decoração, que para os arquitetos 

modernistas não eram essenciais para um espaço funcional, se afastam de todo simbolismo e 

da tradição secular que se demostrou de extrema importância, seja para aproximar, buscar 

transcender ou seja para de certa forma catequizar os fiéis.  

 

Na capela Notre-Dame-du-Haut, em 

Rochamp, de 1955, projeto de Le Corbusier, essa 

situação fica clara, onde o que se vê é uma 

arquitetura que busca ser funcional e de um 

formalismo que em nada lembra as igrejas de estilos 

anteriores. Dificilmente encontra-se nela toda a 

simbologia explícita que até então se estava 

acostumado a ver e como este, os demais edifícios 

deste período apresentam aspecto ‘clean’, 

minimalista, que pouco lembram, por exemplo, 

uma catedral Gótica. A busca pelo simples e pelo 

funcional em algumas obras acabam fazendo com 

que os arquitetos se esqueçam de questões 

importantíssimas, trazendo problemáticas à 

arquitetura sacra que se refletem até os dias de hoje 

e que serão retratadas posteriormente.  

 

 

3.  CONCÍLIO VATICANO II  

 

Como já visto, durante o século XX, muitas mudanças ocorreram na arquitetura sacra 

católica causadas pelo Movimento Modernista. Porém, além deste, outro acontecimento, o 

Concílio Vaticano II, transformou a Igreja e sua liturgia, interferindo em suas edificações. Nas 

rápidas mudanças que vinham ocorrendo na sociedade (principalmente pelas inovações 

Fonte: Archdaily (1), 2012. 

Figura 9: Capela modernista Notre-Dame-du-Haut, 

Rochamp, 1955. 
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tecnológicas), diante dos problemas com os movimentos litúrgicos de anos anteriores e por 

sentir que estava perdendo fiéis, a Igreja viu a necessidade de que seus bispos se reunissem para 

discutir sobre a situação em que ela se encontrava e sobre o seu futuro. Criando condições que 

culminaram no vigésimo primeiro Concílio da Igreja, que se iniciou durante o papado de João 

XXIII, em 1962, e terminou sob o papado de Paulo VI, em 1965, sendo que desde o Concílio 

de Trento, já citado neste artigo, poucas alterações haviam sido feitas na celebração da Santa 

Missa e sua liturgia, que por ser considerado o rito mais importante, prosseguia o mesma 

(SEEGERER, 2019).  

Após três anos, ao final do Concílio, as discussões foram reunidas em 16 documentos 

entre constituições, declarações e decretos. O foco esteve na busca pela participação ativa dos 

fiéis nas celebrações, fato que foi auferido através das diversas transformações propostas, 

podendo ser citadas, entre elas, o uso da língua vernácula em vez do latim nas celebrações; a 

realização da Santa Missa com o sacerdote voltado de frente para a assembleia; a participação 

dos fiéis leigos agora também em ritos de alta sacralidade; o diálogo entre religiões, entre outras 

(PRANDI; SANTOS, 2015). 

Com relação à arquitetura, pouco foi mencionado diretamente nos documentos 

(SEEGERER, 2019). Apesar disso, é inegável sua influência nas edificações construídas 

posteriormente. A constituição Sacrosanctum Concilium (1963), que dedica seu capítulo VII a 

arte sacra e as alfaias litúrgicas, é a que de forma mais direta, porém muito interpretativa, fala 

sobre o espaço sacro em alguns de seus artigos. Destacamos aqui o artigo 124: 

 

Ao promoverem uma autêntica arte sacra, prefiram os Ordinários à mera 

sumptuosidade (luxo, riqueza) uma beleza que seja nobre. [...] 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. 
 

 

Para Captivo (2016, p. 15), “não existem declarações oficiais do Vaticano com concretas 

propostas de alteração do espaço de celebração litúrgica, existem apenas recomendações 

pastorais e sugestões.”. Entretanto, ao final do concílio, uma nova configuração do espaço igreja 

surge. Entre as principais alterações está a relação presbitério-assembleia, que procurando uma 

participação mais ativa dos fiéis nas celebrações, as distâncias são encurtadas e barreiras que 

antes separavam estes espaços são retiradas. Outro ponto importante, se não principal, é a 

centralidade e importância que o altar ganha no presbitério, deixando de ser um balcão 

encostado na parede (Desenho 1 – Figura 10) para se tornar a mesa, centro da liturgia (Desenho 

3 e 5 – Figura 10). A boa visibilidade deste espaço por todos os fiéis também deve ser pensada 
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durante a concepção dos novos edifícios (CAPTIVO, 2016). 

 

Figura 10: Diferentes configurações do espaço litúrgico, antes e após concílio.  

 

Fonte: CAPTIVO, 2016, p.16. 

 

Na figura 10, é possível ver uma outra forma de distribuição que surge pós Concílio, 

além do formato de uma única nave, retangular (Desenho 3 – Figura 10), agora também se opta 

por uma configuração centralizada (Desenho 5 – Figura 10), onde o presbitério é circundado 

pelo espaço da assembleia. As demais alterações observadas foram a colocação da cadeira do 

celebrante localizada atrás do altar em um local visível a todos os fiéis, a visibilidade ganhada 

pelo coro11 e o ambão12, onde o primeiro deve estar próximo ao presbitério, enquanto que o 

segundo elemento como parte do próprio presbitério, além disso, altera-se a necessidade de se 

pensar em espaços adequados para o sacrário e o batistério (CAPTIVO, 2016). Simplicidade 

arquitetônica também começa a ser vista, tanto em relação aos materiais, elementos 

compositivos e cores, além da retirada do excesso de imagens de dentro das igrejas, ficando na 

maioria das vezes como símbolo apenas o crucifixo (SEEGERER, 2019).  

Enfim, é significativo evidenciar novamente que essas mudanças são sugestões de 

ordem interpretativa feitas pelo Vaticano, nas quais nada é tão claro e a liberdade restrita aos 

artistas ainda continua até os dias atuais (CAPTIVO, 2016). Entretanto, as sugestões 

‘interpretativas’ se somarão como mais uma problemática do século XX, juntamente com as 

transformações vindas do movimento moderno, as quais se refletirão nas dificuldades 

encontradas pela arquitetura sacra na contemporaneidade.   

 

 

 
11 Local onde fica localizado o coral e possivelmente algum instrumento.  
12 Elemento localizado no altar de onde é proclamada a Palavra. 
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4.  COMPOSIÇÃO ESPACIAL E SIMBOLOGIAS   

 

Consoante ao que já foi observado, desde os primórdios da arquitetura sacra cristã, 

buscou-se que os projetos das igrejas culminassem em um edifício funcional e simbólico 

(MARTINS, 2015). Sabendo da importância destas características, discorrer sobre os espaços 

e simbologias se faz necessário.  

Quando se pensa em funcionalidade na arquitetura, a palavra espaço, normalmente, é 

uma das primeiras que vem à mente. Pastro (2001, p. 15) o conceitua como uma “dimensão 

indefinida”, mas que “por ser uma dimensão, temos a capacidade de medir, de ir ao infinito”. 

Essa conceituação acaba por relacionar-se com a religião, onde Deus, que representa o infinito, 

é buscado pelo homem, o finito, que peregrina até Ele, criando a necessidade de um local para 

este encontro (PASTRO, 2001). 

Esse espaço encontra sua representação maior nas igrejas, que possui um programa de 

necessidades para que as atividades possam ser desenvolvidas da melhor forma possível. Essa 

composição é passível de mudanças, como as já ocorridas ao longo dos anos, por exemplo, após 

o Concílio Vaticano II, adaptando-se às transformações da Igreja. De uma forma geral, nos dias 

atuais, este programa é formado por 13 espaços que juntos originam o “edifício-igreja”, sendo 

eles o santuário ou presbitério, nave, átrio13, campanário ou torre sineira, jardim, sacristia, 

batistério, capela do Santíssimo, capela da reconciliação, capela da Mãe de Deus, o coro, 

secretaria e programa iconográfico. Destes, o centro da celebração se volta ao presbitério, por 

ser o local onde a liturgia da palavra e a liturgia eucarística irão acontecer. Estarão aí localizados 

o altar, a sédia (cadeira do celebrante) e o ambão (de onde são proferidas as leituras), que, de 

preferência, devem ser fixos dado sua grande importância, além da cruz processional e em 

alguns casos a relíquia de um Mártir ou Santo (PASTRO, 2001). Também é válido salientar 

que esta disposição citada pode sofrer alterações de acordo com o tamanho do edifício, sendo 

mais comum em igrejas de média (paróquias) e grande escala (catedrais e basílicas), enquanto 

as de pequena escala (capelas) apresentam um programa mais simples, normalmente composto 

por nave, presbitério e sacristia.   

Juntamente com a funcionalidade, o simbolismo vem para garantir que as igrejas sejam 

um local apropriado para abrigar o povo de Deus. Com base nisso, Martins (2015, p. 71) afirma 

que “o edifício deve ser funcional e ao mesmo tempo simbólico, [...]. No projeto de uma igreja, 

 
13 Como já citado, é um espaço vazio, na entrada da igreja, mas que agora terá como função a colocação de quadro 

de avisos e em algumas situações se colocam ali a pia batismal. 
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ao trabalhar com a funcionalidade e o simbolismo, gera-se um espaço que contribui para a 

experiência dos fiéis com o mistério de Cristo, que é o centro da liturgia católica.”. 

O simbolismo vem através do uso de símbolos. Estes, de acordo com Campos (2014, p. 

77), são descritos como “algo associado a outro algo, sem o qual não pode ser reconhecido. 

Portanto, o que ele próprio é, e o que por ele se representa, estão internamente conectados”. Ou 

seja, em um símbolo, sua importância ou significado não está no objeto em si, porém no que 

ele representa. Um bom exemplo disso é a cruz, o símbolo mais conhecido do cristianismo, 

cujo significado não está no objeto, mas sim no que ele significa para os cristãos: o sacrifício 

de Cristo, que deu sua vida pela humanidade para salvá-la. Desta mesma forma, outros símbolos 

estão relacionados com a religião católica, como o pão e o vinho, o cordeiro, as letras gregas 

alfa e ômega14, entre outros, que ganham um significado especial quando inseridos no contexto 

religioso. 

Com relação a arquitetura sacra, Mello (2007) aponta que a simbologia pode estar 

presente em várias partes do projeto, desde a localização, na implantação, no edifício, na forma, 

nos elementos espaciais, nos percursos, na arte e até na decoração. Exemplos deste simbolismo 

estão: (a) na implantação de algumas igrejas, inseridas de acordo com a orientação solar, através 

do eixo Leste-Oeste, com a entrada direcionada a oeste e o presbitério a leste, marcando assim 

o caminho até o sol nascente, símbolo da divindade, onde o religioso caminha das trevas para 

a luz (SUGAWARA, 2017); (b) no formato das plantas em cruz, ganhando ganham significados 

solenes desde as construções Paleocristãs e Bizantinase que, segundo Campos (2014, p. 75), 

“simbolizam a perfeita humanidade do Cristo encarnado e também apontam para a sua 

crucificação”; (c) na elevação do presbitério, que vem para destacar este espaço, que é o centro 

da celebração e garantir a sua boa visibilidade (PASTRO, 2001); e (d) em outros, como a 

iluminação que, quando bem utilizada, traz beleza e cria um ambiente de contemplação e 

oração; os vitrais, que desde as catedrais góticos se tornaram um símbolo da arquitetura cristã; 

a altura das igrejas, que buscam remeter ao céu e o uso de decorações e imagens (ALMEIDA; 

et al., 2015). 

Estes são alguns dos muitos pontos que poderiam ser citados como símbolos do 

catolicismo, podendo estar implícitos ou explícitos na arquitetura. O entendimento destes está 

muito ligado a significação dada pelas pessoas, de acordo com seus conhecimentos. Desta 

 
14 Para a religião católica estes elementos representam respectivamente, o Corpo e Sangue de Jesus Cristo, o 

próprio Jesus que se entrega em expiação dos pecados e Deus o início e fim de todas as coisas.  
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forma, para entender essa simbologia, é necessário considerá-la no ambiente em que está 

inserida, e não isoladamente, como um arranjo da obra arquitetônica no qual está presente 

(SUGAWARA, 2017). 

 

 

5.  A ARQUITETURA CATÓLICA NA CONTEMPORANIEDADE 

 

Discorrida a importância do símbolo para a arquitetura sacra católica, é possível 

compreender melhor as problemáticas que se originaram tanto do modernismo quanto do 

Concílio Vaticano II. Destacando-se por conta de toda a sua simbologia em relação a outras 

edificações e, assim, criando espaços apropriados para elevar os corações dos cristãos 

espiritualmente (MARTINS, 2015), ao longo de toda sua tradição, a arquitetura sacra teve uma 

representação celestial na Terra, um espaço onde Deus se revela, não podendo, dessa forma, ser 

um local qualquer (PASTRO, 2001). 

Com o modernismo, porém, essas características começaram a se perder, como já dito, 

deixando de lado ornamentações e simbologias que não pareciam agregar funcionalidade ao 

espaço. Inicia-se uma produção de igrejas sem ligações teológicas e que não se preocupavam 

em remeter ao transcendental, perdendo o caráter piedoso que elas tiveram ao longo de sua 

história (MARTINS, 2015). Soma-se a isso as sugestões interpretativas do próprio Concílio 

Vaticano II, que pede pela preferência do simples ao luxuoso (Sacrosanctum Concilium, 124, 

1963), e o que se tem na contemporaneidade são alguns exemplos arquitetônicos totalmente 

desvinculados da religião.  

 

Fonte: Blog Um Brasileiro na Espanha, 2016. 

 

Fonte: Blog Um Brasileiro na Espanha, 2016. 

Figura 11: Parish Church of Santa Monica, Madri, 

2008.                                                    

Figura 12: Interior da Parish Church of Santa 

Monica, Madri, 2008.                                                    
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As imagens anteriores (Figuras 11 e 12), exemplos de algumas obras contemporâneas, 

sintetizam um pouco essa situação. Olhando para as edificações da figura 11, pouco ou quase 

nada se vê de uma imaginabilidade15 tradicional de uma igreja, de construções que facilmente 

são identificadas e reconhecidas por esta função. Este, que pode ser considerado um problema 

formal, não tem relação com a qualidade arquitetônica ou com a indiferença dos seus usuários 

por essa arquitetura (MARTINS, 2015), mas no fato de que algumas construções atuais são tão 

simples que se confundem a um edifício qualquer do entorno, enquanto a outras tão 

extravagantes, à primeira vista, são atribuídas qualquer uso, que não necessariamente de um 

templo religioso, porque não se caracterizam como um. Segundo Pastro (2001, p. 23) "A beleza 

de nossas igrejas sempre nos revelou que o sagrado ilumina o profano. Agora parece que o 

profano quer "determinar" o Sagrado com seus sons e objetos, gestos, cores, vestes, arquitetura 

qualquer...". 

Quando se olha para a produção atual, percebe-se que em grande número delas parece 

não ter ocorrido solicitude com questões teológicas e simbólicos. Muitos arquitetos, ao projetar, 

não se preocupam em compreender ao menos um pouco sobre a religião e sua história; apenas 

buscam realizar mais uma obra bela e criativa, com uma boa resposta funcional, uma arquitetura 

por fim incrível, mas que acaba se perdendo do seu desígnio e se tornando tão banal quanto 

qualquer outra edificação. Relacionado a isso, Martins (2015, p. 224) diz que “[...] a construção 

sacra, para além da criatividade que se lhe possa associar, transportará consigo um grande peso 

teológico e simbólico – claro está, desde a crença cristã – daí a dificuldade e fundamentação, 

que resulta da sua concepção, ser extremadamente complexa.”. 

Somando-se aos aspectos exteriores, tão relevantes são as questões interiores. É 

necessário que as igrejas se constituam de um espaço adequado à reflexão e à oração, não 

podendo ser pensadas apenas como uma obra de arte (ALMEIDA et al., 2015). A beleza nestes 

espaços se diferencia da que normalmente cerca as demais produções que estamos acostumados 

em nosso dia a dia, que buscam a sensação de agrado e divertimento. O belo para o sagrado 

necessita servir como um meio para transcender, levar da racionalidade à sentimentalidade, 

despertar emoções (ANTUNES, 2010). Enquanto a arte religiosa é intrínseca ao artista e parte 

de seu entendimento e vivências sobre o assunto, a sacra encontra-se a serviço de Deus, onde o 

artista apenas é o meio para que ela se realize (PASTRO, 2001). Por vir de Deus, sua beleza é 

natural e presente. Sendo assim, a arquitetura sacra não deve se objetivar apenas em interesses 

 
15 Termo utilizado pelo urbanista Kevin Lynch, em seu livro a Imagem da cidade (2011, p.19-20), definido como: 

“àquela qualidade de um objeto físico que lhe dá uma grande probabilidade de evocar uma imagem forte ao 

observador”. 
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artísticos mundanos, mas ser bela porque agrega nela quesitos necessários para cumprir seu 

objetivo celestial.  

Na contemporaneidade, a busca pelo simples levou algumas igrejas a ambientes 

simplórios, onde questões simbólicas supracitadas não parecem ter sido levadas em 

consideração durante a concepção do projeto, da mesma forma, ocorrendo com a concepção 

formal exterior. Quando o Concílio Vaticano II sugere que se prefira o simples ao luxuoso, se 

refere muito mais a materiais e continua a reforçar a necessidade de criar um espaço digno para 

a reunião da Igreja, Esposa de Cristo.  

A arquitetura católica precisa ser acolhedora, transcender, aproximar os fiéis do céu e 

ser um local próprio para que a celebração ocorra da melhor forma, possibilitando a integração 

entre seus participantes. A preocupação com seu interior precisa ser uma parte primordial na 

concepção, não apenas pensando em espaços e funcionalidades, mas no todo que irá compor o 

ambiente, como as decorações e simbologias que são, sim, importantes nesta arquitetura. 

 Além de questões ambientais acústicas, térmicas e outras, que nos últimos anos cada 

vez mais são utilizadas como um acréscimo a estes ambientes, elevando o seu conforto e 

propiciando que se viva a liturgia de uma forma plena (MARTINS, 2015), o interior também 

precisa ser um ambiente que provoque concentração de quem participa das celebrações ou se 

refugia nele para rezar, concentração esta que em alguns casos pode ser tirada pelo acréscimo 

de elementos compositivos em excesso (Figura 12), que não possuem nenhuma relação com a 

religião e que podem, durante a celebração, retirar a atenção da assembleia.  

A contemporaneidade também trouxe consigo, do movimento moderno, o uso de 

simbologias implícitas, onde os símbolos passam a estar inerentes à arquitetura (CELASCHI; 

SALLES, 2018). Assim, mesmo estando presentes na concepção projetual, de uma forma geral, 

esses símbolos podem ser de difícil leitura para os fiéis leigos e prejudicar, assim, o caráter 

evangelizador que esta arquitetura pode ter. Isso porque, muito além de ser bela e gerar 

emoções, a arquitetura também pode assumir um caráter educacional, catequizando através de 

elementos que fazem parte da composição dos ambientes, por exemplo, os vitrais, com 

encenações de passagens bíblicas. Ou, também, pelo fato de criar uma tradição de 

características próprias, torna-se um patrimônio cultural da humanidade, podendo ser estudada 

por gerações e carregar consigo a história do seu tempo (JALUSKA, 2018). 

Por fim, vê-se que a arquitetura sacra cristã contemporânea (não de forma generalizada), 

ao fazer uso de conceitos não relacionados a religião, pensando em obras minimalistas ou 

desconstrutivistas, tomou rumos que estão a afastando de aspectos divinos e recuperá-los parece 

se fazer necessário para que a igreja do futuro continue a perpetuar a sua importância 
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arquitetônica. Desde a instituição da Eucaristia, houve a preocupação por parte de Jesus de que 

o ambiente fosse digno para tal acontecimento, “[...] e digam ao dono da casa: 'O mestre manda 

dizer: Onde é a sala em que eu e meus discípulos vamos comer a Páscoa?' Então ele mostrará 

para vocês, no andar de cima, uma sala grande, arrumada com almofadas. Preparem tudo aí’.” 

(BÍBLÍA, Lc 22, 11-12). Assim, como espaço principal que abriga a Esposa de Cristo e a 

celebração da transubstanciação16, a Igreja continua a exigir um espaço preparado para receber 

tão grandes mistérios.  

 

6. ANÁLISE DE CORRELATOS 

  

6.1. IGREJA CRISTO RESSUSCITADO, MARINGÁ 

 

O projeto de Retrofit da Igreja Cristo 

Ressuscitado, do escritório Verri & Galvão 

Arquitetos, construído no ano de 2017, 

buscou dar uma nova aparência para a igreja 

matriz da Paróquia Cristo Ressuscitado as 

vésperas de completar seus 50 anos. 

Construída em 1969 de forma provisória e 

servindo por anos como abrigo para as 

celebrações, o antigo galpão nunca tinha 

passado por uma grande reforma.   

 

 

 
16 Para os cristãos é o momento em que ocorre a transformação do pão e do vinho em Corpo e Sangue de Cristo.  

Figura 13: Fachada atual da Igreja Cristo Ressuscitado, 

Maringá.                                        

Fonte: Verri & Galvão, 2017.                                       

Figura 14: Igreja Cristo Ressuscitado anterior ao 

Retrofit, Maringá.                                        

Figura 15: Igreja Cristo Ressuscitado posterior ao 

Retrofit, Maringá.                                                                     

Fonte: Pinterest, 2020.                                        Fonte: Maringá Post, 2019.                                        
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O projeto do escritório maringaense teve por objetivo conseguir também através da 

arquitetura demonstrar a importância desta edificação. A princípio, os arquitetos desejaram 

manter algumas características da antiga construção, porém, como ela se encontrava em um 

estado de grande deterioração, apenas os alicerces conseguiram ser preservados. Além da 

reforma, os autores também buscaram trazer as simbologias necessárias nos espaços sagrados 

não contempladas na antiga igreja, fazendo com que o novo edifício pudesse ajudar na ascensão 

espiritual dos fiéis.  

 

6.1.1. Localização e contexto 

 

A edificação em questão encontra-se localizada na cidade de Maringá, Zona 5, esquina 

entre a Avenida Rio Branco e a Rua Vitória Balani, em um terreno com um leve aclive. A 

cidade, localizada no noroeste do Paraná, é a terceira maior do estado e de acordo com o IBGE, 

no ano de 2019, tinha uma população estimada de 423.666 pessoas. Se destaca por sua 

arborização e por seus parques.  

 

Figura 16: Vista aérea da localização do projeto, Maringá.                                        

 

Fonte: Google Earth. Adaptado pela autora.                                        

 

6.1.2. Programa  
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Figura 17: Planta baixa do térreo da Igreja Cristo Ressuscitado, Maringá.                                        

 

 

 

 

Após a intervenção, o programa de necessidades da Igreja conseguiu responder bem às 

diretrizes propostas pelo Concílio Vaticano II, possibilitando participação e integração da 

assembleia durante a celebração. A igreja que anteriormente tinha uma capacidade para 540 

pessoas passou a acomodar até 662 fiéis sentados.  Como normalmente ocorre com edificações 

de caráter religioso, a igreja possui um fluxo bem livre, sendo o principal dado pelo átrio, nave 

e presbitério. Um ponto importante da nova configuração foi a criação dos espaços destinados 

para o batistério e a Capela do Santíssimo, sendo que este último, por possuir um acesso 

exclusivo, possibilita o uso pelos fiéis mesmo fora do horário de celebração. Além disso, estes 

dois espaços são de grande importância dentro do programa da igreja, dado ao fato de esta ser 

a matriz da paróquia.  

 

6.1.3. Forma, espaço e tecnologias 

 

Fonte:Verri & Galvão, 2017. Adaptado pela autora.                                    

Figura 18: Planta baixa do pav. superior da Igreja Cristo Ressuscitado, Maringá.                                        

Fonte: Verri & Galvão, 2017. Adaptado pela autora.                                    
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Figura 19:  Maquete Igreja Cristo Ressuscitado.   

 
Fonte: Verri & Galvão, 2017.  

 

De volumetria retangular e uma cobertura em duas águas, a planta deste projeto é 

também retangular e simétrica, com os espaços da nave e do presbitério amplos, livres e com 

pé-direito duplo. As cores e texturas são as dos próprios materiais, concreto aparente, tijolinho 

a vista, madeira e vidro, utilizados em seu estado natural e destaca-se o painel de Cristo 

Ressuscitado ao fundo do presbitério.  

A configuração mais alta das janelas somadas as bandejas de luz17 propiciam um melhor 

aproveitamento da iluminação natural, além destas bandejas remeterem ao clerestório dos 

primeiros estilos arquitetônicos sacros cristãos. Com relação as questões de conforto, os 

responsáveis pelo projeto optaram por uma cobertura que fosse feita com um material que 

possibilitasse que a temperatura interior fosse amenizada, além do edifício contar com um 

sistema de ar-condicionado central e de captação e armazenamento de águas pluviais.  

 

 
17 Artifício usado para diminuir a incidência de luz no ambiente, mas que uniformiza a distribuição da iluminação 

natural. 
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Fonte: Facebook, 2020.                                               Fonte: Youtube, 2020. 

 

6.1.4. Considerações sobre o projeto 

 

Após a análise do projeto, um dos pontos positivos de maior destaque é a forma como 

os arquitetos conseguiram apresentar como resultado uma igreja com uma imagem 

contemporânea, mas sem se afastar da arquitetura sacra religiosa, onde o edifício ainda continua 

tendo todos os aspectos necessários para cumprir o seu intuito principal. Além deste, outros 

pontos a serem citados são o uso de materiais em seu estado natural e a adição de alguns espaços 

importantes no programa de uma igreja matriz, como o batistério e a Capela do Santíssimo. 

 

 

6.2. ST. MONICA CATHOLIC CHURCH, DALLAS 

 

O projeto de renovação interior da Igreja Católica de Santa Monica, do escritório 

americano Fisher Heck Architects, foi concluído no ano de 2013 e buscou transformar um 

espaço escuro e nada encantador em um local iluminado e arejado, que respeitasse as memórias 

do edifício anterior (FISHER HECK ARCHITECTS).  

 

Figura 20: Interior da Paróquia Cristo 

Ressuscitado antes do Retrofit, Maringá. 

Figura 21: Interior da Paróquia Cristo Ressuscitado após 

Retrofit, Maringá. 
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6.2.1. Localização  

 

Localizado na cidade de Dallas, no Texas, Estados Unidos, o edifício está implantado 

em um terreno plano, de uma região de clima subtropical úmida. 

 

Figura 24: Vista aérea da Igreja Católica de Santa Monica, Dallas. 

 
     Fonte: Google Earth. Adaptado pela autora. 

 

6.2.2. Programa  

 

A edificação de planta circular e simétrica, que comporta um número de 1000 fiéis, 

sofreu algumas pequenas modificações em seu programa, com o acréscimo de alguns novos 

espaços e mudança de locais de alguns outros, podendo citar a remoção da pia batismal do átrio 

para o início da nave central, o acréscimo de uma sacristia de apoio e secretaria próximos ao 

átrio, o acréscimo das capelas de reconciliação, a diminuição da capela do Santíssimo para a 

Figura 22: Interior da Igreja Católica de Santa Monica 

anterior ao projeto de renovação, Dallas. 

 

Figura 23: Interior da Igreja Católica de Santa Monica 

posterior ao projeto de renovação, Dallas. 

 

Fonte: Fisher Heck Architects, 2020. Fonte: Fisher Heck Architects, 2020. 
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locação de uma sacristia e sanitários e modificação do presbitério, melhorando com essas 

transformações a distribuição e os fluxos dentro da edificação.  

 

        Figura 25: Planta baixa da Igreja Católica de Santa Monica, Dallas, antes e após a reforma. 

 

Fonte: Archdaily (2), 2015. Adaptado pela autora. 

 

6.2.3. Forma, espaço e tecnologias 

 

Além das alterações já citadas, no design interior, as principais mudanças foram quanto 

aos materiais e à iluminação. Dos materiais utilizados no projeto, destacam-se os vitrais 

coloridos, com predominância da cor azul; a madeira usada como revestimento em algumas 

partes das paredes; e os diversos tipos de pedras, usados em alguns elementos como a pia 

batismal e com uma predominância menor. Também se tem a presença do concreto no teto e o 

uso de cores claras nas paredes que receberam pinturas. 
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 Com relação a iluminação, ponto importante no projeto, dada a busca dos arquitetos 

por tornar a igreja um local convidativo, transformando o ambiente escuro em um ambiente 

iluminado, uma das principais realizações foi o reparo da claraboia central que se localiza sobre 

o altar, possibilitando novamente a entrada de iluminação natural por ela, que se tornou um 

ponto focal. Somando-se a ela, os vitrais perfazem uma boa iluminação natural, que ainda foi 

reforçada com uma iluminação artificial bem pensada, cumprindo assim o objetivo inicial.  

 

 

 

 

A volumetria da edificação pode ser definida como uma caixa dentro de outra caixa, 

onde a planta origina uma caixa cilíndrica coberta por uma caixa quadrada, originada pela 

cobertura. Além disso, outros detalhes significativos que podem ser citados como parte do 

projeto de renovação são a preocupação com questões de sustentabilidade, levando em 

consideração que os arquitetos propuseram modificações nos sistemas elétricos, pensando em 

Figura 26: Nave central da Igreja Católica de Santa 

Monica, Dallas. 

 

Figura 27: Interior de uma das Capelas Menores da 

Igreja Católica de Santa Monica, Dallas. 

 

Fonte: Fisher Heck Architects, 2020. 

 

Fonte: Fisher Heck Architects, 2020. 

Figura 28: Fachada da Igreja Católica de Santa 

Monica, Dallas. 

 

Figura 29: Interior da Igreja Católica de Santa 

Monica, Dallas. 

 

Fonte: Fisher Heck Architects, 2020. Fonte: Fisher Heck Architects, 2020. 
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sistemas de energia mais eficientes e a preocupação com questões acústicas, com estratégias 

sendo aplicadas tanto nas paredes quanto no teto (FISHER HECK ARCHITECTS). 

 

6.2.4. Considerações sobre o projeto 

 

Após a análise de todas as mudanças propostas pelo escritório americano neste projeto 

de renovação, percebe-se que as alterações citadas, somadas à altura do pé-direito já 

característico da edificação existente, levaram a um espaço acolhedor e propício para oração e 

elevação espiritual, com características próprias das edificações de caráter sacro e que ao 

mesmo tempo deram um aspecto contemporâneo à edificação. Logo, os arquitetos conseguiram 

responder bem tanto questões funcionais, de conforto, estética, quanto simbólicas. Por fim, o 

sucesso do projeto foi reconhecido em 2015, quando recebeu o prêmio da revista Faith and 

Form pelo melhor design de interior litúrgico (ARCHDAILY). 

 

 

6.3. CARDBOARD CATHEDRAL, CHRISTCHURCH 

 

Após o terremoto de 6.3 de 

magnitude que atingiu a cidade de 

Christchurch, na Nova Zelândia, em 

2011, a Catedral Anglicana da cidade, 

em estilo gótico e construída no ano 

de 1864, foi drasticamente destruída. 

Por conta disso, surge o projeto da 

Cardboard Cathedral, do arquiteto 

Shigeru Ban, de 2013: uma igreja 

temporária feita com um material não tão convencional, o papelão, que abrigará os fiéis até que 

a antiga Catedral seja reconstruída.   

Figura 30: Fachada Cardboard Cathedral, Christchurch 

 

Fonte: Archdaily (3), 2014. 
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A principal busca do 

arquiteto Shigeru Ban neste 

projeto foi uma construção 

duradoura e resistente, de 

um baixo custo e 

sustentável, sendo que para 

alcançar esses conceitos faz 

partido do papelão como 

material principal, que além 

de suprir bem as questões de 

custo e sustentabilidade, 

combinado a outros 

materiais neste projeto, 

garante uma construção a 

prova de fogo e intempéries, que terá uma duração média de 50 anos. Outro ponto que o 

arquiteto buscou enfatizar diz respeito às memórias da antiga catedral, ao se inspirar nas formas 

desta na concepção do novo projeto, tanto nas fachadas, como na planta. 

 

6.3.1. Localização e contexto  

 

 

 

A Cardboard Cathedral, localiza-se na Nova Zelândia, na cidade de Christchurch, uma 

Garden City, exemplo de uma cidade organizada e planejada anteriormente ao terremoto. Com 

seus jardins e parques, a cidade tem uma relevante relação entre espaços rurais e urbanos. 

Figura 31: Desenhos da Catedral de Christcrurch (destruída pelo 

terremoto) e da Cardboard Cathedral, Christchurch 

 

Fonte: Archdaily (4), 2013. Adaptado pela autora. 

 

Figura 32: Vista aérea da Catedral de Christcrurch e da Cardboard Cathedral, Christchurch 

 

Fonte: Google Earth. Adaptado pela autora. 

( 
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Localizada no Anel de Fogo do Pacífico, uma das áreas com maior ocorrência de abalos 

sísmicos do planeta, o país vive em constate risco de terremotos (TAVARES; COCCOZZA, 

2015). 

 

6.3.2. Programa  

 

A nova igreja tem a capacidade de abrigar até 700 pessoas e possui um programa bem 

simples, composto basicamente pelo eixo norte-sul, átrio, nave e presbitério, e conta com alguns 

espaços laterais, proporcionados pelo uso dos containers. O acesso principal do edifício se dá 

pela fachada norte e a edificação ainda conta com mais 8 acessos secundários, sendo que os 

acessos/saídas da fachada leste fazem a integração com as edificações de apoio que ficam ao 

lado da catedral. Com relação aos espaços, esse são amplos, com fluxo livre, sendo o seu 

principal fluxo o que faz a ligação átrio-presbitério, citada anteriormente.   

 

 

 

6.3.3. Forma, espaço e tecnologias 

 

A edificação de estudo é composta por um volume único, de formato triangular, de uma 

estrutura simples em formato de A e de planta trapezoidal e simétrica. Com um interior em 

cores claras, há um destaque para o vitral colorido na fachada norte, sendo este um dos pontos 

que chamam a atenção nesta edificação. Suas texturas ficam por conta dos próprios materiais, 

sendo que internamente a que mais marca a edificação é a do próprio papelão. 

 

 

Figura 33: Planta baixa Cardboard Cathedral, Christchurch 

 

Fonte: Archdaily (4), 2013. Adaptado pela autora. 

 

 



32 

 
 

 

 

 

Dos materiais presentes nesta construção, como já dito, o que se destaca é o papelão, 

principal entre os utilizados e que fez essa e outras construções do mesmo arquiteto ganharem 

destaque mundial, pelo uso deste material não tão convencional e em 2014 ganhar o prêmio 

Pritzker. Além dele, também há o uso de madeira e aço em algumas partes da estrutura; o 

concreto na base da edificação; o poliuretano, usado para recobrir os 98 tubos de papelão 

utilizados, garantindo a resistência deste material contra a água e o fogo; o policarbonato, 

utilizado na cobertura para também garantir a proteção da estrutura em papelão; além de 8 

containers, que formam os espaços e salas laterais do edifício. 

 

6.3.4. Considerações sobre o projeto 

 

Sobressai neste projeto o uso do papelão, material não-convencional, mas que permite 

o arquiteto alcançar os seus objetivos propostos de uma construção de baixo custo, sustentável, 

duradoura e resistente e que ao mesmo tempo se torna única por ser diferente. Apesar de ser 

uma igreja provisória, mais simples se comparada às anteriores, consegue ser um local 

acolhedor, quando somada a iluminação que adentra o ambiente, principalmente pelo vitral da 

fachada, que aqui pode ser colocado como um dos pontos de maior relevância do projeto e a 

altura da edificação, que juntos propiciam alguns dos muitos aspectos importantes do projeto 

de construções sacras. 

 

 

 

Figura 34: Fachada Cardboard Cathedral, 

Christchurch. 

 

Figura 35: Interior Cardboard Cathedral, 

Christchurch. 

 

Fonte: Archdaily (3), 2014. 

 

Fonte: Archdaily (3), 2014. 
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7. ANÁLISE DE VISITA TÉCNICA  

 

7.1. PARÓQUIA SANTUÁRIO SÃO JOSÉ, APUCARANA  

 

Em seus primeiros anos, a 

Paróquia São José, fundada em 1960, 

funcionou em uma pequena capela 

de madeira, aos fundos do Colégio 

São José.  Dado o crescimento do 

número de fiéis que participava das 

celebrações, os párocos viram a 

necessidade da construção de uma 

outra igreja, que ficou pronta por 

volta do ano de 1973.  Passados anos  

do término da construção, em 1987, a igreja necessitou passar por uma reforma, por conta de 

problemas em sua estrutura, sendo finalizada no ano de 2000, deixando a edificação com as 

características vistas nos dias atuais (KLEIN, 2010). 

 

 

 

 

A Paróquia, como já citado, localiza-se na cidade de Apucarana e faz parte do conjunto 

São José Marello, juntamente ao centro pastoral e o colégio São José.  

 

 

Figura 37: Fachada da Paróquia São José antes 

da reforma de 1987, Apucarana. 
Figura 38: Fachada da Paróquia São José atualmente, 

Apucarana. 

 

Fonte: Prefeitura da cidade de Apucarana, 

2020. 

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2020.  

 

Figura 36: Paróquia Santuário São José, Apucarana 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2020.  
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7.2. FOTOS E CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO  

 

 Após visita in loco, o objetivo foi pontuar elementos de destaques pertinentes a 

edificação de arquitetura monumental, volume único e volumetria em prisma retangular. O 

Santuário, propriamente, tem um programa composto por secretaria, sanitários, átrio, nave 

central, presbitério, capela da reconciliação, batistério, capela do Santíssimo, sacristia e jardim.  

Os espaços da edificação são amplos e apresentam uma boa organização espacial, seu 

fluxo é livre e uma notoriedade é a altura do pé-direito da nave central. Outros pontos relevantes 

são os vitrais coloridos e as ornamentações. O desenho da cruz no teto da nave (Figura 42), 

alguns detalhes em mosaicos, como nas paredes ao fundo do batistério e da Capela do 

Santíssimo (Figuras 40 e 41), e o painel com a imagem de São José com Jesus ao fundo do 

presbitério (Figura 44), são alguns destes elementos internos que se destacam.  

É interessante ressaltar ainda as capelas laterais, uma para o batistério e outra para o 

Santíssimo, proporcionando espaços específicos para eles, que também podem ser usados pelos 

fiéis como espaços de oração cotidiana, calmos e que auxiliam na concentração. 

De uma forma geral, a experiência no Santuário é muito propícia à oração e à 

contemplação. A obra como um conjunto favorece uma sensação de transcendência, um local 

onde é possível passar horas orando, refletindo e meditando, cumprindo este projeto com 

primazia os objetivos de um templo sacro católico.  

Figura 39: Vista aérea do Santuário São José, Apucarana. 

Fonte: Google Earth. Adaptado pela autora. 

( 
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Figura 41: Capela do Santíssimo. 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2020.  

 

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2020.  

 

Figura 40: Pia batismal, batistério. 

 

Figura 42: Nave central. 

 

Figura 43: Nave central e presbitério. 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2020. 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2020.  

 

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2020.  

 

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2020.  

 

Figura 44: Presbitério. 

 

Figura 45: Jardim. 
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8. CONCLUSÃO 

 

A longo do presente artigo, viu-se que a arquitetura sacra cristã, no decorrer de sua 

história, foi designada por uma pluralidade estilística e uma liberdade artística, que deu origem 

a estilos marcantes, que carregam as peculiaridades de seu tempo e suas tradições. A beleza 

destas edificações sempre foi um ponto crucial, assim como as simbologias e a funcionalidade, 

buscando cumprir da melhor forma o seu intuito de abrigar com dignidade a Santa Igreja.  

Durante anos, a Igreja Cristã passou por transformações, sofreu com problemas internos, 

viu suas divisões e teve seus anos de glórias. Da mesma forma, a sociedade se modificou, viu 

anos de ouro, de guerras, se deparou com novas descobertas, avanços científicos e tecnológicos, 

e por dezesseis séculos a importância dada ao espaço igreja permaneceu intacta.  

Mas com a chegada do século XX, essa tipologia arquitetônica viu um de seus maiores 

impasses, o modernismo, que de certa forma, afastou a importância teológica do edifício, 

considerando-o apenas como mais uma construção que deveria ter como objetivo primeiro a 

funcionalidade e ser retirada de seu espaço todo tipo de ornamentação. O Concílio Vaticano II, 

acontecimento do mesmo século, também interferiu significativamente nas novas construções, 

principalmente ao ter sugerido simplicidade e uma conformação espacial que acolhesse e 

propiciasse a participação de todos os fiéis.  

Depois disso, o que se viu foi a problemática contemporânea, resultado das 

transformações anteriores. A arquitetura sacra católica produzida nos últimos tempos sofre com 

problemas de uma simplicidade extrema, tanto exterior quanto interior e uma grande 

despreocupação com a tradição que perpetuou ao longo dos anos. Ao ser feita, por vezes, por 

arquitetos que quase nada compreendem sobre o assunto teológico, se afastam do divino e 

começam a se aproximar do banal, tornando-se apenas mais uma construção atual, preocupada 

em se destacar por uma forma criativa, tendo um conceito religioso ou não.  

De forma não menos relevante, é necessário aludir que essa problemática atual não se 

aplica a todas as obras produzidas nos últimos anos. Algumas delas têm sim sua qualidade, 

continuam cumprindo com primazia o intuito principal, citado várias vezes ao longo deste texto 

por ser o ponto mais relevante desta arquitetura, que é criar espaços propícios para que os fiéis 

possam se reunir e celebrar o mistério eucarístico de Cristo Jesus. Muitas obras 

contemporâneas, mesmo sendo simples, não são simplórias, não se afastam dos aspectos 

teológicos e simbologias em sua concepção e continuam a ser um espaço que busca transcender, 

permitir a concentração dos fiéis em suas orações e que ainda conseguem manter o caráter 

educacional que esta arquitetura também pode ter.  
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Por fim, após todas as análises das referências utilizadas, fica visível que como qualquer 

outra tipologia de projeto, a concepção de uma igreja exige conhecimentos específicos e que 

não podem se resumir em uma espécie de ‘receita de bolo’, pois cada projeto terá suas 

particularidades e deverá buscar atender às necessidades reais da comunidade que abrigará. É 

importante não esquecer o passado, olhar o que foi feito, observar os pontos positivos e sempre 

buscar aperfeiçoar, afinal, a arquitetura cristã sempre aceitou as inovações e as mais diversas 

produções e agora não poderia ser diferente, porém, é essencial que esta nunca deixe de buscar 

a sua relação com as coisas celestiais.   
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Este trabalho buscou abordar um pouco um assunto com uma infinidade de 

análises possíveis de serem feitas, a arquitetura sacra católica na contemporaneidade. 

Sua escolha se deu pela necessidade de debater sobre a trajetória da arquitetura cristã 

e como esta se encontra na atualidade, trazendo um pouco de suas problemáticas, 

iniciadas no período moderno, no século XX, quando esta perdeu um pouco de sua 

essência. 

Muitas das igrejas contemporâneas se afastaram das simbologias, tradições, 

teologia, onde o que se vê são edifícios que pouco condizem com o que estes 

deveriam ser, desviando da imagem que se tem no senso comum, tornando esta 

edificação tão similar a qualquer outra em seu entorno. Por isso o artigo buscou 

retratar um pouco sobre o espaço igreja, trazer alguns dos símbolos pertinentes neste, 

demonstrar sua importância para o projeto, que muito além de funcionalidade, 

quando contempla essas questões, pode interferir diretamente em como as pessoas 

que se utilizam do local irão se sentir, ajudando na concentração, na oração e na 

ascensão necessária. 

Artigo 

Conceituação do artigo  

Arquitetura sacra católica contemporânea

 e as suas problemáticas: 

um estudo de caso da Paróquia Cristo Sacerdote, 

localizada na cidade de Apucarana, PR. 
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Keywords: Second Vatican Council. Catholic Churchs. Christian Symbologies. .  

A arquitetura sacra cristã, ao longo de aproximadamente dezesseis séculos, desde o seu 

primórdio, ficou conhecida pela diversidade de estilos e pela extrema preocupação em cumprir com 

primazia o intuito de ser um local digno para abrigar a Igreja, Esposa de Cristo, e poder transcender 

espiritualmente os fiéis que deste espaço utilizassem. Porém, no século XX, importantes alterações na 

produção arquitetônica sacra católica ocorreram, tanto por conta do Modernismo, quanto pelo Concílio 

Vaticano II. Em consequência, acabaram direcionando os projetos de algumas das novas igrejas a uma 

simplicidade extrema, suprimindo sua importância simbólica, ao concentrar-se apenas na 

funcionalidade, causando uma descaracterização desta arquitetura, que se refletiu na produção 

contemporânea. Assim, este artigo tem por intenção, através de pesquisas bibliográficas, realizar uma 

análise de algumas destas transformações e como elas podem ter interferido na relação dos fiéis com o 

espaço, bem como, buscar pontuar as suas principais características.

 Palavras-chave: Concílio Vaticano II. Igrejas Católicas. Simbologias Cristãs.

Abstract

Resumo

The Christian Sacred Architecture nearly along 16 centuries, since its first, has been known by a 

diversity of styles and a extreme concern to fullfil with primacy the intention of being a worthy local to 

shelter the Church, the Christ's Wife, and be able to transcend spiritually the congregation that of this 

space used. However, with the arrival of XX century, relevants changes in Catholic Sacred Architecture 

production happened due toModernism, as for to Second Vatican Council. In consequence, the projects 

of some new churchs were directed to an extreme plainness, forgetting the symbolic importance and 

thinking only on the functionality, causing a mischaracterization of this architecture, that reflected in 

contemporary production. Thus, this article have as intention, through bibliographic searches, achieve an 

analysis of what were some of these transformations and how they interfere in the relationship between 

the faithful and the space, beyond to look for to highlight the main characteristics of this
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Junto ao modernismo, o Concílio Vaticano II, ocorrido no mesmo século, também teve influência 

direta na arquitetura sacra contemporânea ao propor modificações nos parâmetros de concepção de 

novas igrejas, baseadas em um número um tanto quanto modesto de sugestões interpretativas de como 

este espaço deveria se configurar, contidas em alguns documentos redigidos durante o mesmo. 

Fundamentado nestes acontecimentos, parece se fazer necessário compreender estas 

transformações, seus impactos e entender as problemáticas que surgiram com eles. A arquitetura das 

igrejas católicas na atualidade, em sua grande maioria, não tem caminhado ligada a liturgia e a teologia, 

sendo gerados edifícios que, por vezes, se utilizam de conceitos que não possuem nenhuma correlação 

com a religião. Com isso, o que se tem é um número de construções que em quase nada acrescentam aos 

fiéis, que, por sua vez, não se identificam com esses novos espaços, que se tornam tão semelhantes e 

comuns a qualquer outro, afastando-se completamente da imagem existente no senso comum da 

sociedade e principalmente de que participa ativamente da religião, do que seria uma igreja. 

Desta forma, esta pesquisa bibliográfica, apoiada em autores de livros e artigos da área de 

arquitetura e áreas relativas ao estudo, somados a documentos da própria Igreja Católica, tem como 

propósito discorrer um pouco sobre todos esses fatos, abordando a história da arquitetura sacra, 

durante o Concílio Vaticano II, seus aspectos espaciais e simbológicos, chegando na problemática 

contemporânea de uma forma sucinta e sem findar a infinidade de assuntos que são pertinentes ao tema. 

1. Introdução

Ao longo de sua história, a arquitetura sacra cristã ficou conhecida por uma riqueza estilística que 

deixou à humanidade um legado de obras admiráveis. Contudo, no século XX, ela passou, 

provavelmente, pelo período de maior transformação e de desafios por conta do movimento Moderno, 

que, com seu princípio de funcionalidade, levou a uma descaracterização destas edificações, afastando-

as de tradições seculares e desconsiderando o seu caráter simbólico. Além disso, distanciou os novos 

projetos do intuito principal de almejar espaços transcendentais e valorosos, para concentrar-se em 

questões formais e funcionais, se esquecendo de pontos de grande relevância para os edifícios 

religiosos.
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O início do cristianismo, no século I d.C., foi marcado por uma massiva perseguição aos primeiros 

cristãos pelo Império Romano. Essa situação levou os cristãos a se reunirem de forma escondida em 

catacumbas, que eram cemitérios subterrâneos espalhados por toda orla mediterrânea e que serviram 

como espaços de celebração durante os três primeiros séculos (PASTRO, 2001).

Elas [catacumbas] são o símbolo indestrutível dessa existência perigosa e semiclandestina 

que foi a da Igreja nos tempos em que conquistava o mundo, da mesma forma que as suas 

paredes exprimem ainda hoje, de mil maneiras, as duas grandes virtudes que, no fim das 

contas, permitiram o seu triunfo: a caridade e a fidelidade. (ROPS, 1988, p. 197).

Nestes gigantescos cemitérios, os cristãos, em comunidade, buscavam se ajudar mutuamente, 

em partilha constante, e perpetuar os ensinamentos de Jesus Cristo. Em algumas salas destes locais, 

símbolos nas paredes confirmam que muito além de espaços para enterrar os seus mortos, as  

2.1. ARQUITETURA SACRA CRISTÃ – SÉCULO I AO IV

2. História da arquitetura sacra cristã

A arquitetura sacra cristã é conhecida por uma diversidade de estilos e de formas que trazem 

consigo as marcas do seu tempo e que são capazes de demonstrar características culturais e geográficas 

próprias, além do desenvolvimento dos sistemas construtivos ao longo dos anos. Essa variedade 

estilística está ligada à liberdade que sempre foi dada aos artistas pela Igreja, que nunca aderiu a um 

estilo único, mas que aceitou as mais diversas produções ao longo dos anos, porém, sempre prezando 

para que as construções cumprissem seu intuito principal: o de abrigar o povo de Deus e ser um local 

digno para oração e celebração da Santa Missa (PASTRO, 2001).

A produção da arquitetura cristã desde o século 3 ou 4 contribuiu ao longo da história com 

inumeráveis exemplares que procuram ser local adequado para a relação do ser humano 

com Deus. Em cerca de 16 a 17 séculos de história, a arquitetura sacra cristã foi inventada, 

sofreu modificações, influências – e determinou influências –, e, para dizer de algum 

modo, evoluiu com o desenvolvimento da própria religião a que está ligada. (SEEGERER, 

2019, p. 35).
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A chegada do século IV trouxe o fim da perseguição do Império aos cristãos, quando em 313, 

ocorreu a conversão do imperador Constantino, que legalizou o Cristianismo, com o Édito de Milão¹ e 

que, anos depois, tornou a tornou a religião oficial do Império. Neste período, segundo Martins (2015, p. 

57), “[...] a Igreja começou a construir igrejas [...] para o culto público cristão, aproveitando edifícios 

existentes ou construindo novos de tipo planta basilical, dando início à arquitetura religiosa católica.”.

A basílica romana, que era local de assembleias, comércio público e tribunal de justiça na época, 

tornou-se o modelo para a construção destas primeiras igrejas cristãs, sendo escolhida por Constantino 

por diferenciar-se dos templos pagãos. Tinha o formato retangular, com naves iluminadas por 

clerestório², galerias laterais, abside localizada no eixo longitudinal e tetos planos que futuramente 

foram substituídos por abóbadas (STRICKLAND, 2003). Esta tipologia de edifício, como já dito, foi a base 

para construção das primeiras igrejas cristãs, perpetuando essa condição até meados do século XX, com 

o início do Movimento Modernista. Assim, durante aproximadamente dezesseis séculos de história, as 

mudanças “foram essencialmente de ordem estilística” (MARTINS, 2015, p. 86).   

2.2. ARQUITETURA SACRA CRISTÃ ATÉ O SÉCULO XIX  

Após o fim da perseguição aos cristãos e a oficialização da religião, Constantino fundou, no ano 

de 324, a cidade de Constantinopla (atual Istambul) e para lá transferiu, por motivos de segurança, a 

capital do Império, que se localizava em Roma. Neste período e nos anos que se sucederam, o Império 

passou por crises diversas, levando ao seu enfraquecimento e divisão, no ano de 395, em Oriental (tendo 

como centro Constantinopla) e Ocidental (tendo como centro a Itália). Com a queda do Império 

Ocidental, em 476, teve início a Idade Média, que se prolongou até o século XV com a queda do Império 

Oriental, após a conquista de Constantinopla pelos otomanos. Durante este período, são construídas as 

primeiras igrejas cristãs ficando conhecidas pelas arquiteturas Paleocristã e Bizantina (FAZIO; MOFFETT; 

WODEHOUSE, 2011).

¹ Documento assinado por Constantino que assegurou a liberdade de culto e tolerância religiosa no Império.

² Conjunto de janelas laterais, localizadas na parte superior das paredes das naves das primeiras igrejas cristãs.

Além das catacumbas, durantes os três primeiros séculos depois de Cristo, dois outros espaços 

serviram como abrigo para os encontros dos primeiros fiéis: a Ecclesia domestica, casas dos recém-

convertidos, em que normalmente nobres da sociedade permitiam a realização de celebrações em suas 

moradias; e a Domus Ecclesia, edifícios erguidos com o intuito de abrigar as celebrações cristãs, iniciando 

a construção da casa da Igreja, que se configuraram mais a partir do século III por conta do aumento no 

número dos convertidos (PASTRO, 2001).

Figura 1: Primeira igreja construída no começo do século IV.

catacumbas foram locais de verdadeiras celebrações cristãs (ROPS, 1988).

Fonte: ROPS, 1988, p.192.
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satisfatória existiu desde as primeiras igrejas cristãs, utilizando-se de simbologias e ornamentações, bem 

como pensando em sua distribuição e organização. Segundo Fazio, Moffett e Wodehouse (2011, p.171), 

“tanto o esquema longitudinal quanto o centralizado resolveram uma miríade de problemas litúrgicos, 

estéticos e de construção.”.

Seguidamente ao Cisma do Oriente⁵, em meados do século XII, começou a ser desenvolvido o 

último estilo que marca a arquitetura medieval, descrito por Glancey (2001, p. 53) como “[...] uma das 

glórias da civilização europeia, uma tentativa de elevar nossa vida cotidiana aos céus, de tocar a face de 

⁵ Iniciado no século XI, o Cisma do Oriente marcou a primeira grande divisão do Cristianismo, onde agora os fiéis por conta de 

desentendimentos acerca da religião, passam a ser chamados de católicos, no lado Ocidental e ortodoxos, do lado Oriental. 

Alguns anos depois, das profundezas da Idade das Trevas surge o estilo Românico, considerado a 

transição para o Gótico. Desenvolveu-se na parte da Europa Ocidental, marcado por um estilo 

monumental, baseado em estruturas maciças, abóbadas e arcos romanos. Sua planta baixa era de forma 

basilical simples. Com forte ligação a características militares, era uma arquitetura esteticamente pesada 

para demonstrar um caráter defensivo (GLANCEY, 2001).

A arquitetura Paleocristã foi atribuída a parte Ocidental do Império, tendo como características a 

planta baixa em forma de cruz latina e o edifício em formato retangular, organizado em um eixo 

longitudinal composto pelo átrio³, naves centrais e laterais e abside, local onde se localizava o altar. De 

exterior simples, seu interior era rico em decorações que tinham por objetivo transmitir ensinamentos 

aos fiéis e demonstrar as riquezas do Reino de Deus (FAZIO; MOFFETT; WODEHOUSE, 2011).

Figura 2: Planta baixa da antiga Basílica de São Pedro, Roma, 318-22 – Arquitetura Paleocristã.

Fonte: FAZIO; MOFFETT; WODEHOUSE, 2011, p.156.

A arquitetura Bizantina, atribuída a parte Oriental, se evidenciou por suas cúpulas. De tipologias 

diversas (quadradas, circulares ou octogonais), sua planta baixa centralizada originou a planta em 

formato de cruz grega, característica marcante deste estilo e em seu sistema construtivo destacaram-se 
4

os pendentes . Assim como a arquitetura Paleocristã, a Bizantina possuía interiores riquíssimos, 

decorados com mosaicos e mármores (FAZIO; MOFFETT; WODEHOUSE, 2011). Ao analisar ambos os 

estilos, nota-se que a preocupação para que os espaços respondessem ao seu propósito de forma 

3  Espaço em frente as entradas das igrejas para acomodar os fiéis antes das celebrações e que “permitia que as pessoas não 

batizadas, as quais não podiam participar da missa, escutassem a celebração” (FAZIO; MOFFETT; WODEHOUSE, 2011, p.154).
4 Elementos côncavos de formato triangular, responsáveis pela transição da carga da cúpula circular para os pilares de seção 

quadrada.

Figura 3: Corte longitudinal Santa Sofia, Constantinopla, 532-

37 d.C. – Arquitetura Bizantina.

Fonte: Paper Blog.

Figura 4: Santa Sofia, Constantinopla, 

532-37 d.C. – Arquitetura Bizantina.

Fonte: Escotour.
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No século XVI, a Igreja Católica, apesar de todo o seu poder, se deteriorava por problemas morais 

internos, culminando, por conta destes, em uma reforma religiosa (FAZIO; MOFFETT; WODEHOUSE, 

2011).

Dentro do contexto histórico da sociedade cristã do século XVI, está o desequilíbrio 

provocado 1pela Reforma Protestante, que teve como mentor Martinho Lutero que 

protestou contra diversas questões da Igreja Católica Romana. Diante da fragilidade que 

se encontrava e dos constantes fieis que se afastavam, a igreja inicia um processo de 

reestruturação de algumas estruturas cristãs, avaliando as críticas da Reforma Protestante, 

além de reformular o aspecto morfológico arquitetônico. (CELASCHI; SALLES, 2018, p. 59).

Em resposta a esse ocorrido, a Igreja propõe a Contrarreforma e, em 1545, realiza o Concílio de 

Trento. Com base no que foi proposto pelo Concílio, a Igreja percebeu que seria de boa serventia utilizar-

se da arte para ensinar os fiéis e reavivar a fé, trazendo novos adeptos e buscando recuperar os que 

haviam se desvinculado. Assim, nesta fase, tem início o desenvolvimento do Barroco, arquitetura teatral, 

que busca através dos excessos, reacender a fé dos católicos. Neste novo estilo, os elementos do 

Renascimento continuam a aparecer, porém tudo se torna 'exagerado'. Tal 'exagero' fica marcado na 

decoração que busca despertar sentimentos e emoções, ser didática e ao mesmo tempo exuberante. 

Deus, nas mais altas abóbadas, torres e agulhas que a tecnologia 

da época permitiu.”. Pontos marcantes deste novo estilo, o Gótico, 

são os arcos em ogivas, o rendilhado⁶ e os interiores 

extremamente decorados. De construções esbeltas, ficou 

marcado também pela altura de suas igrejas, pela leveza de suas 

paredes e pelas grandes aberturas, que não se viam em estilos 

anteriores e que deram origem ao surgimento dos vitrais. Todas 

essas características possibilitadas graças ao desenvolvimento da 

técnica construtiva do arcobotante. Segundo Glancey (2001, 

p.54), “o objetivo dos construtores, clientes e arquitetos das novas 

catedrais [...] era construir tão alto e com tanto vidro quanto fosse 

possível”. (GLANCEY, 2001).

Ao final da Idade Média, muitas transformações começam a ser vistas na sociedade. A invenção 

da imprensa possibilitou a disseminação do conhecimento, que antes era restrito a parte da população. 

Novas descobertas são feitas, entre elas a da perspectiva por Brunelleschi, que influenciará de forma 

direta a arquitetura (GLANCEY, 2001). Neste momento, a sociedade se desvincula do pensamento 

extremamente teocêntrico e agora em um mundo humanista, “[...] celebra a racionalidade, a 

individualidade e a capacidade humana de fazer observações empíricas do mundo físico e agir como 

elas” (FAZIO; MOFFETT; WODEHOUSE, 2011, p. 305). 

Na arquitetura, o Renascimento fica famoso por reavivar os clássicos gregos e romanos e por 

buscar a simetria e a harmonia, “a igreja de planta baixa centralizada passou a representar a forma mais 

perfeita, absoluta e imutável, capaz de refletir a harmonia celestial” (FAZIO; MOFFETT; WODEHOUSE, 

2011, p.305). O destaque deste período são as cúpulas utilizadas pelos arquitetos novamente depois de 

serem esquecidas durante o período Gótico, fato dado principalmente pela construção da célebre cúpula 

da Catedral de Florença, de Brunelleschi, com suas técnicas construtivas inovadoras (GLANCEY, 2001).

⁶ “Decoração que preenche a parte superior de uma janela gótica” (GLANCEY, 2001, p.56) 

Figura 5: Interior da Catedral de 

Notre-Dame, Paris, 1163-1250 – 

Arquitetura Gótica 

Fonte: Wikipedia (1).

Figura 7: Interior da Igreja da Abadia de Melk, 

Melk, 1702-14 – Arquitetura Barroca.

Figura 6: Basílica se São Pedro, Roma, 1546 – 

Arquitetura Renascentista.

Fonte: Wikipedia (2). Fonte: Fotoblog de Jorge Costa.
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Algumas de suas características estão presentes no jogo entre formas côncavas e convexas, no uso de 

formas elípticas e ovais, nos elementos aplicados aos pares, na forma como a luz é trabalhada para criar 

dramaticidade, nas colunas retorcidas e no excesso do uso da arte, de pintura, da decoração, somado ao 

maior uso de linhas curvas para dar movimento e fluidez (FAZIO; MOFFETT; WODEHOUSE, 2011).

Destaca-se que, até aqui, a arquitetura das igrejas cristãs apresentou estilos bem definidos, mas 

sem se afastar da sua prioridade de ser um espaço digno para celebrações, pois, através dos símbolos 

presentes nas edificações, teve o seu propósito assegurado. 

Ao prosseguir dos séculos, uma série de acontecimentos, como a Revolução Francesa, a 

Revolução Industrial, as guerras diversas, as descobertas e desenvolvimento científico e tecnológico, 

causaram transformações na sociedade, que acabaram por influenciar também a arquitetura. No século 

XIX, a arquitetura passa novamente por um processo de reavivamento, mas agora, além dos clássicos 

grego e romano, com o Neoclassicismo, os demais estilos históricos também voltam a serem produzidos, 

como o Neogótico, Neobarroco, entre outros. Assim, essa época fica marcada por uma variedade talvez 

nunca vista previamente, bem como por uma liberdade nas escolhas estilísticas, possibilitadas agora 

pelo desenvolvimento dos métodos construtivos e dos novos materiais (FAZIO; MOFFETT; WODEHOUSE, 

2011). Alguns anos depois, a fusão de estilos históricos começou a ocorrer, dando origem à arquitetura 

Eclética. 

As novas igrejas seguiam os 

princípios estilísticos da época, os 'Neos' e o 

Ec let ismo,  sem grandes novidades . 

Provavelmente, a arquitetura de cunho 

católica de maior relevância neste momento 

tenha sido a Igreja da Sagrada Família, em 

Barcelona, do arquiteto Antoní Gaudí. 

Iniciada em 1882, sua construção perdura até 

os dias atuais. Esplêndida, se destaca por seu 

estilo único e dificilmente se encaixa em algo 

já feito ou que estava sendo feito na época. 

Enquanto o século XIX agregou pouco à arquitetura sacra cristã, no que diz respeito às novidades 

estilísticas, o século XX foi de grandes transformações e fez surgir dilemas que se refletem até os dias 

atuais na construção de novas igrejas. Neste período, a humanidade deparou-se com os horrores de 

duas guerras mundiais e entre elas, jovens arquitetos, de certa forma desiludidos com os acontecimentos 

e buscando transformações sociais, viram na arquitetura uma forma de promover as mudanças 

almejadas (FAZIO; MOFFETT; WODEHOUSE, 2011). Com esse pensamento, tem-se origem o movimento 

Moderno, que ao romper com os estilos passados, passa a realizar uma arquitetura que preza pela 

funcionalidade das edificações.

2.3. A ARQUITETURA RELIGIOSA CRISTÃ NO SÉCULO XX

Muito influenciada pelas famosas sentenças de Louis Sullivan⁷, “form follows function⁸” e de Mies 

van der Rohe⁹, “less is more¹⁰”, a arquitetura moderna ficou marcada pela busca da da funcionalidade na 

edificação, colocada como premissa para um bom projeto, e, assim, tudo o que não desenvolvesse 

alguma função não teria porque ser aplicado, retirando das novas construções todos os tipos de 

ornamentação. O uso dos novos materiais, como o vidro e o concreto, é um destaque para a fase. 

Mais uma vez, aceitando as produções de seu tempo, a Igreja, em suas novas construções, 

assume as características da nova arquitetura e por isso e o neste momento, segundo Seegerer (2019, p. 

35), “a arquitetura sacra encontrou, talvez, seu maior desafio, tanto quantitativo como qualitativo”. 

Prezando pela funcionalidade e por um certo minimalismo, com a retirada de todo tipo de 

ornamentação, a arquitetura sacra católica começa a perder um pouco de seu intuito, já que novas 

construções, abdicando do uso de decoração, que para os arquitetos modernistas não eram essenciais 

para um espaço funcional, se afastam de todo simbolismo e da tradição secular que se demostrou de 

extrema importância, seja para aproximar, buscar transcender ou seja para de certa forma catequizar os 

fiéis. 

 ⁷ Arquiteto norte-americano que viveu entre os anos de 1856-1924.

 ⁸ Expressão inglesa que significa “forma segue a função”.

 ¹⁰ Expressão inglesa que significa “menos é mais”.

 ⁹ Arquiteto alemão naturalizado norte-americano que viveu entre os anos de 1886-1969.

Figura 8: Igreja da Sagrada Família, Barcelona, 1882 – até os 

dias atuais. 

Fonte: Glamurama.
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Na capela Notre-Dame-du-Haut, em Rochamp, de 1955, projeto de Le Corbusier, essa situação 

fica clara, onde o que se vê é uma arquitetura que busca ser funcional e de um formalismo que em nada 

lembra as igrejas de estilos anteriores. Dificilmente encontra-se nela toda a simbologia explícita que até 

então se estava acostumado a ver e como este, os demais edifícios deste período apresentam aspecto 

'clean', minimalista, que pouco lembram, por exemplo, uma catedral Gótica. A busca pelo simples e pelo 

funcional em algumas obras acabam fazendo com que os arquitetos se esqueçam de questões 

importantíssimas, trazendo problemáticas à arquitetura sacra que se refletem até os dias de hoje e que 

serão retratadas posteriormente. 

Figura 9: Capela modernista Notre-Dame-du-Haut, 

Rochamp, 1955.

Fonte: Archdaily (1).
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Ao promoverem uma autêntica arte sacra, prefiram os Ordinários à mera sumptuosidade 

(luxo, riqueza) uma beleza que seja nobre. [...] 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.

Com relação à arquitetura, pouco foi mencionado diretamente nos documentos (SEEGERER, 

2019). Apesar disso, é inegável sua influência nas edificações construídas posteriormente. A constituição 

Sacrosanctum Concilium (1963), que dedica seu capítulo VII a arte sacra e as alfaias litúrgicas, é a que de 

forma mais direta, porém muito interpretativa, fala sobre o espaço sacro em alguns de seus artigos. 

Destacamos aqui o artigo 124:

3. Concílio Vaticano II

Como já visto, durante o século XX, muitas mudanças ocorreram na arquitetura sacra católica 

causadas pelo Movimento Modernista. Porém, além deste, outro acontecimento, o Concílio Vaticano II, 

transformou a Igreja e sua liturgia, interferindo em suas edificações. Nas rápidas mudanças que vinham 

ocorrendo na sociedade (principalmente pelas inovações tecnológicas), diante dos problemas com os 

movimentos litúrgicos de anos anteriores e por sentir que estava perdendo fiéis, a Igreja viu a 

necessidade de que seus bispos se reunissem para discutir sobre a situação em que ela se encontrava e 

sobre o seu futuro. Criando condições que culminaram no vigésimo primeiro Concílio da Igreja, que se 

iniciou durante o papado de João XXIII, em 1962, e terminou sob o papado de Paulo VI, em 1965, sendo 

que desde o Concílio de Trento, já citado neste artigo, poucas alterações haviam sido feitas na celebração 

da Santa Missa e sua liturgia, que por ser considerado o rito mais importante, prosseguia o mesma 

(SEEGERER, 2019). 

Após três anos, ao final do Concílio, as discussões foram reunidas em 16 documentos entre 

constituições, declarações e decretos. O foco esteve na busca pela participação ativa dos fiéis nas 

celebrações, fato que foi auferido através das diversas transformações propostas, podendo ser citadas, 

entre elas, o uso da língua vernácula em vez do latim nas celebrações; a realização da Santa Missa com o 

sacerdote voltado de frente para a assembleia; a participação dos fiéis leigos agora também em ritos de 

alta sacralidade; o diálogo entre religiões, entre outras (PRANDI; SANTOS, 2015).
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 próprio presbitério, além disso, altera-se a necessidade de se pensar em espaços adequados para o 

sacrário e o batistério (CAPTIVO, 2016). Simplicidade arquitetônica também começa a ser vista, tanto em 

relação aos materiais, elementos compositivos e cores, além da retirada do excesso de imagens de 

dentro das igrejas, ficando na maioria das vezes como símbolo apenas o crucifixo (SEEGERER, 2019). 

Enfim, é significativo evidenciar novamente que essas mudanças são sugestões de ordem 

interpretativa feitas pelo Vaticano, nas quais nada é tão claro e a liberdade restrita aos artistas ainda 

continua até os dias atuais (CAPTIVO, 2016). Entretanto, as sugestões 'interpretativas' se somarão como 

mais uma problemática do século XX, juntamente com as transformações vindas do movimento 

moderno, as quais se refletirão nas dificuldades encontradas pela arquitetura sacra na 

contemporaneidade.  

Para Captivo (2016, p. 15), “não existem declarações oficiais do Vaticano com concretas 

propostas de alteração do espaço de celebração litúrgica, existem apenas recomendações pastorais e 

sugestões.”. Entretanto, ao final do concílio, uma nova configuração do espaço igreja surge. Entre as 

principais alterações está a relação presbitério-assembleia, que procurando uma participação mais ativa 

dos fiéis nas celebrações, as distâncias são encurtadas e barreiras que antes separavam estes espaços são 

retiradas. Outro ponto importante, se não principal, é a centralidade e importância que o altar ganha no 

presbitério, deixando de ser um balcão encostado na parede (Desenho 1 – Figura 10) para se tornar a 

mesa, centro da liturgia (Desenho 3 e 5 – Figura 10). A boa visibilidade deste espaço por todos os fiéis 

também deve ser pensada durante a concepção dos novos edifícios (CAPTIVO, 2016).

Figura 10: Diferentes configurações do espaço litúrgico, antes e após concílio. 

¹² Elemento localizado no altar de onde é proclamada a Palavra.   

 

Na figura 10, é possível ver uma outra forma de distribuição que surge pós Concílio, além do 

formato de uma única nave, retangular (Desenho 3 – Figura 10), agora também se opta por uma 

configuração centralizada (Desenho 5 – Figura 10), onde o presbitério é circundado pelo espaço da 

assembleia. As demais alterações observadas foram a colocação da cadeira do celebrante localizada 

atrás do altar em um local visível a todos os fiéis, a visibilidade ganhada pelo coro¹¹ e o ambão¹², onde o 

primeiro deve estar próximo ao ao presbitério, enquanto que o segundo elemento como parte do

¹¹ Local onde fica localizado o coral e possivelmente algum instrumento. 

Fonte: CAPTIVO, 2016, p.16.
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Consoante ao que já foi observado, desde os primórdios da arquitetura sacra cristã, buscou-se 

que os projetos das igrejas culminassem em um edifício funcional e simbólico (MARTINS, 2015). Sabendo 

da importância destas características, discorrer sobre os espaços e simbologias se faz necessário. 

4. Composição espacial e simbologias 

Esse espaço encontra sua representação maior nas igrejas, que possui um programa de 

necessidades para que as atividades possam ser desenvolvidas da melhor forma possível. Essa 

composição é passível de mudanças, como as já ocorridas ao longo dos anos, por exemplo, após o 

Concílio Vaticano II, adaptando-se às transformações da Igreja. De uma forma geral, nos dias atuais, este 

programa é formado por 13 espaços que juntos originam o “edifício-igreja”, sendo eles o santuário ou 

presbitério, nave, átrio¹³, campanário ou torre sineira, jardim, sacristia, batistério, capela do Santíssimo, 

capela da reconciliação, capela da Mãe de Deus, o coro, secretaria e programa iconográfico. Destes, o 

centro da celebração se volta ao presbitério, por ser o local onde a liturgia da palavra e a liturgia 

eucarística irão acontecer. Estarão aí localizados o altar, a sédia (cadeira do celebrante) e o ambão (de 

onde são proferidas as leituras), que, de preferência, devem ser fixos dado sua grande importância, além 

da cruz processional e em alguns casos a relíquia de um Mártir ou Santo (PASTRO, 2001). Também é 

válido salientar que esta disposição citada pode sofrer alterações de acordo com o tamanho do edifício, 

sendo mais comum em igrejas de média (paróquias) e grande escala (catedrais e basílicas), enquanto as 

de pequena escala (capelas) apresentam um programa mais simples, normalmente composto por nave, 

presbitério e sacristia. 

¹³ Como já citado, é um espaço vazio, na entrada da igreja, mas que agora terá como função a colocação de quadro de avisos e 

em algumas situações se colocam ali a pia batismal.

Quando se pensa em funcionalidade na arquitetura, a palavra espaço, normalmente, é uma das 

primeiras que vem à mente. Pastro (2001, p. 15) o conceitua como uma “dimensão indefinida”, mas que 

“por ser uma dimensão, temos a capacidade de medir, de ir ao infinito”. Essa conceituação acaba por 

relacionar-se com a religião, onde Deus, que representa o infinito, é buscado pelo homem, o finito, que 

peregrina até Ele, criando a necessidade de um local para este encontro (PASTRO, 2001).
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Estes são alguns dos muitos pontos que poderiam ser citados como símbolos do catolicismo, 

podendo estar implícitos ou explícitos na arquitetura. O entendimento destes está muito ligado a 

significação dada pelas pessoas, de acordo com seus conhecimentos. Desta forma, para entender essa 

simbologia, é necessário considerá-la no ambiente em que está inserida, e não isoladamente, como um 

arranjo da obra arquitetônica no qual está presente (SUGAWARA, 2017).

Juntamente com a funcionalidade, o simbolismo vem para garantir que as igrejas sejam um local 

apropriado para abrigar o povo de Deus. Com base nisso, Martins (2015, p. 71) afirma que “o edifício deve 

ser funcional e ao mesmo tempo simbólico, [...]. No projeto de uma igreja, ao trabalhar com a 

funcionalidade e o simbolismo, gera-se um espaço que contribui para a experiência dos fiéis com o 

mistério de Cristo, que é o centro da liturgia católica.”.

O simbolismo vem através do uso de símbolos. Estes, de acordo com Campos (2014, p. 77), são 

descritos como “algo associado a outro algo, sem o qual não pode ser reconhecido. Portanto, o que ele 

próprio é, e o que por ele se representa, estão internamente conectados”. Ou seja, em um símbolo, sua 

importância ou significado não está no objeto em si, porém no que ele representa. Um bom exemplo 

disso é a cruz, o símbolo mais conhecido do cristianismo, cujo significado não está no objeto, mas sim no 

que ele significa para os cristãos: o sacrifício de Cristo, que deu sua vida pela humanidade para salvá-la. 

Desta mesma forma, outros símbolos estão relacionados com a religião católica, como o pão e o vinho, o 

cordeiro, as letras gregas alfa e ômega¹⁴, entre outros, que ganham um significado especial quando 

inseridos no contexto religioso.

¹⁴ Para a religião católica estes elementos representam respectivamente, o Corpo e Sangue de Jesus Cristo, o próprio Jesus que 

se entrega em expiação dos pecados e Deus o início e fim de todas as coisas. 

Com relação a arquitetura sacra, Mello (2007) aponta que a simbologia pode estar presente em 

várias partes do projeto, desde a localização, na implantação, no edifício, na forma, nos elementos 

espaciais, nos percursos, na arte e até na decoração. Exemplos deste simbolismo estão: (a) na 

implantação de algumas igrejas, inseridas de acordo com a orientação solar, através do eixo Leste-Oeste, 

com a entrada direcionada a oeste e o presbitério a leste, marcando assim o caminho até o sol nascente, 

símbolo da divindade, onde o religioso caminha das trevas para a luz (SUGAWARA, 2017); (b) no formato 

das plantas em cruz, ganhando ganham significados solenes desde as construções Paleocristãs e 

Bizantinase que, segundo Campos (2014, p. 75), “simbolizam a perfeita humanidade do Cristo encarnado 

e também apontam para a sua crucificação”; (c) na elevação do presbitério, que vem para destacar este 

espaço, que é o centro da celebração e garantir a sua boa visibilidade (PASTRO, 2001); e (d) em outros, 

como a iluminação que, quando bem utilizada, traz beleza e cria um ambiente de contemplação e oração; 

os vitrais, que desde as catedrais góticos se tornaram um símbolo da arquitetura cristã; a altura das 

igrejas, que buscam remeter ao céu e o uso de decorações e imagens (ALMEIDA; et al., 2015).
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Com o modernismo, porém, essas características começaram a se perder, como já dito, deixando 

de lado ornamentações e simbologias que não pareciam agregar funcionalidade ao espaço. Inicia-se 

uma produção de igrejas sem ligações teológicas e que não se preocupavam em remeter ao 

transcendental, perdendo o caráter piedoso que elas tiveram ao longo de sua história (MARTINS, 2015). 

Soma-se a isso as sugestões interpretativas do próprio Concílio Vaticano II, que pede pela preferência do 

simples ao luxuoso (Sacrosanctum Concilium, 124, 1963), e o que se tem na contemporaneidade são 

alguns exemplos arquitetônicos totalmente desvinculados da religião. 

Discorrida a importância do símbolo para a arquitetura sacra católica, é possível compreender 

melhor as problemáticas que se originaram tanto do modernismo quanto do Concílio Vaticano II. 

Destacando-se por conta de toda a sua simbologia em relação a outras edificações e, assim, criando 

espaços apropriados para elevar os corações dos cristãos espiritualmente (MARTINS, 2015), ao longo de 

toda sua tradição, a arquitetura sacra teve uma representação celestial na Terra, um espaço onde Deus se 

revela, não podendo, dessa forma, ser um local qualquer (PASTRO, 2001).

5. A arquitetura católica na contemporaniedade 

Figura 11: Parish Church of Santa Monica, Madri, 2008.                                                   Figura 12: Interior da Parish Church of Santa Monica, 

Madri, 2008.                                                                                               

Fonte: Blog Um Brasileiro na Espanha. Fonte: Blog Um Brasileiro na Espanha. 
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Na contemporaneidade, a busca pelo simples levou algumas igrejas a ambientes simplórios, 

onde questões simbólicas supracitadas não parecem ter sido levadas em consideração durante a 

concepção do projeto, da mesma forma, ocorrendo com a concepção formal exterior. Quando o Concílio 

Vaticano II sugere que se prefira o simples ao luxuoso, se refere muito mais a materiais e continua a 

reforçar a necessidade de criar um espaço digno para a reunião da Igreja, Esposa de Cristo. 

Enquanto a arte religiosa é intrínseca ao artista e parte de seu entendimento e vivências sobre o assunto, 

a sacra encontra-se a serviço de Deus, onde o artista apenas é o meio para que ela se realize (PASTRO, 

2001). Por vir de Deus, sua beleza é natural e presente. Sendo assim, a arquitetura sacra não deve se 

objetivar apenas em interesses artísticos mundanos, mas ser bela porque agrega nela quesitos 

necessários para cumprir seu objetivo celestial. 

A contemporaneidade também trouxe consigo, do movimento moderno, o uso de simbologias 

implícitas, onde os símbolos passam a estar inerentes à arquitetura (CELASCHI; SALLES, 2018). Assim, 

mesmo estando presentes na concepção projetual, de uma forma geral, esses símbolos podem ser de 

difícil leitura para os fiéis leigos e prejudicar, assim, o caráter evangelizador que esta arquitetura pode ter. 

Isso porque, muito além de ser bela e gerar emoções, a arquitetura também pode assumir um caráter 

A arquitetura católica precisa ser acolhedora, transcender, aproximar os fiéis do céu e ser um 

local próprio para que a celebração ocorra da melhor forma, possibilitando a integração entre seus 

participantes. A preocupação com seu interior precisa ser uma parte primordial na concepção, não 

apenas pensando em espaços e funcionalidades, mas no todo que irá compor o ambiente, como as 

decorações e simbologias que são, sim, importantes nesta arquitetura.

 Além de questões ambientais acústicas, térmicas e outras, que nos últimos anos cada vez mais 

são utilizadas como um acréscimo a estes ambientes, elevando o seu conforto e propiciando que se viva a 

liturgia de uma forma plena (MARTINS, 2015), o interior também precisa ser um ambiente que provoque 

concentração de quem participa das celebrações ou se refugia nele para rezar, concentração esta que em 

alguns casos pode ser tirada pelo acréscimo de elementos compositivos em excesso (Figura 12), que não 

possuem nenhuma relação com a religião e que podem, durante a celebração, retirar a atenção da 

assembleia. 

As imagens anteriores (Figuras 11 e 12), exemplos de algumas obras contemporâneas, 

sintetizam um pouco essa situação. Olhando para as edificações da figura 11, pouco ou quase nada se vê 

de uma imaginabilidade¹⁵ tradicional de uma igreja, de construções que facilmente são identificadas e 

reconhecidas por esta função. Este, que pode ser considerado um problema formal, não tem relação com 

a qualidade arquitetônica ou com a indiferença dos seus usuários por essa arquitetura (MARTINS, 2015), 

mas no fato de que algumas construções atuais são tão simples que se confundem a um edifício qualquer 

do entorno, enquanto a outras tão extravagantes, à primeira vista, são atribuídas qualquer uso, que não 

necessariamente de um templo religioso, porque não se caracterizam como um. Segundo Pastro (2001, 

p. 23) "A beleza de nossas igrejas sempre nos revelou que o sagrado ilumina o profano. Agora parece que 

o profano quer "determinar" o Sagrado com seus sons e objetos, gestos, cores, vestes, arquitetura 

qualquer...".

 

¹⁵ Termo utilizado pelo urbanista Kevin Lynch, em seu livro a Imagem da cidade (2011, p.19-20), definido como: “àquela 

qualidade de um objeto físico que lhe dá uma grande probabilidade de evocar uma imagem forte ao observador”.

Somando-se aos aspectos exteriores, tão relevantes são as questões interiores. É necessário que 

as igrejas se constituam de um espaço adequado à reflexão e à oração, não podendo ser pensadas 

apenas como uma obra de arte (ALMEIDA et al., 2015). A beleza nestes espaços se diferencia da que 

normalmente cerca as demais produções que estamos acostumados em nosso dia a dia, que buscam a 

sensação de agrado e divertimento. O belo para o sagrado necessita servir como um meio para 

transcender, levar da racionalidade à sentimentalidade, despertar emoções (ANTUNES, 2010).

Quando se olha para a produção atual, percebe-se que em grande número delas parece não ter 

ocorrido solicitude com questões teológicas e simbólicos. Muitos arquitetos, ao projetar, não se 

preocupam em compreender ao menos um pouco sobre a religião e sua história; apenas buscam realizar 

mais uma obra bela e criativa, com uma boa resposta funcional, uma arquitetura por fim incrível, mas que 

acaba se perdendo do seu desígnio e se tornando tão banal quanto qualquer outra edificação. 

Relacionado a isso, Martins (2015, p. 224) diz que “[...] a construção sacra, para além da criatividade que se 

lhe possa associar, transportará consigo um grande peso teológico e simbólico – claro está, desde a 

crença cristã – daí a dificuldade e fundamentação, que resulta da sua concepção, ser extremadamente 

complexa.”.
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educacional, catequizando através de elementos que fazem parte da composição dos ambientes, por 

exemplo, os vitrais, com encenações de passagens bíblicas. Ou, também, pelo fato de criar uma tradição 

de características próprias, torna-se um patrimônio cultural da humanidade, podendo ser estudada por 

gerações e carregar consigo a história do seu tempo (JALUSKA, 2018).

¹⁶ Para os cristãos é o momento em que ocorre a transformação do pão e do vinho em Corpo e Sangue de Cristo. 

Por fim, vê-se que a arquitetura sacra cristã contemporânea (não de forma generalizada), ao 

fazer uso de conceitos não relacionados a religião, pensando em obras minimalistas ou 

desconstrutivistas, tomou rumos que estão a afastando de aspectos divinos e recuperá-los parece se 

fazer necessário para que a igreja do futuro continue a perpetuar a sua importância arquitetônica. Desde 

a instituição da Eucaristia, houve a preocupação por parte de Jesus de que o ambiente fosse digno para 

tal acontecimento, “[...] e digam ao dono da casa: 'O mestre manda dizer: Onde é a sala em que eu e meus 

discípulos vamos comer a Páscoa?' Então ele mostrará para vocês, no andar de cima, uma sala grande, 

arrumada com almofadas. Preparem tudo aí'.” (BÍBLÍA, Lc 22, 11-12). Assim, como espaço principal que 

abriga a Esposa de Cristo e a celebração da transubstanciação¹⁶, a Igreja continua a exigir um espaço 

preparado para receber tão grandes mistérios. 
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Mas com a chegada do século XX, essa tipologia arquitetônica viu um de seus maiores impasses, 

o modernismo, que de certa forma, afastou a importância teológica do edifício, considerando-o apenas 

como mais uma construção que deveria ter como objetivo primeiro a funcionalidade e ser retirada de seu 

espaço todo tipo de ornamentação. O Concílio Vaticano II, acontecimento do mesmo século, também 

interferiu significativamente nas novas construções, principalmente ao ter sugerido simplicidade e uma 

conformação espacial que acolhesse e propiciasse a participação de todos os fiéis. 

Depois disso, o que se viu foi a problemática contemporânea, resultado das transformações 

anteriores. A arquitetura sacra católica produzida nos últimos tempos sofre com problemas de uma 

simplicidade extrema, tanto exterior quanto interior e uma grande despreocupação com a tradição que 

perpetuou ao longo dos anos. Ao ser feita, por vezes, por arquitetos que quase nada compreendem 

sobre o assunto teológico, se afastam do divino e começam a se aproximar do banal, tornando-se apenas 

mais uma construção atual, preocupada em se destacar por uma forma criativa, tendo um conceito 

religioso ou não. 

De forma não menos relevante, é necessário aludir que essa problemática atual não se aplica a 

todas as obras produzidas nos últimos anos. Algumas delas têm sim sua qualidade, continuam 

cumprindo com primazia o intuito principal, citado várias vezes ao longo deste texto por ser o ponto mais 

relevante desta arquitetura, que é criar espaços propícios para que os fiéis possam se reunir e celebrar o 

mistério eucarístico de Cristo Jesus. Muitas obras contemporâneas, mesmo sendo simples, não são 

simplórias, não se afastam dos aspectos teológicos e simbologias em sua concepção e continuam a ser 

um espaço que busca transcender, permitir a concentração dos fiéis em suas orações e que ainda 

conseguem manter o caráter educacional que esta arquitetura também pode ter. 

Por fim, após todas as análises das referências utilizadas, fica visível que como qualquer outra 

tipologia de projeto, a concepção de uma igreja exige conhecimentos específicos e que não podem se 

resumir em uma espécie de 'receita de bolo', pois cada projeto terá suas particularidades e deverá buscar 

atender às necessidades reais da comunidade que abrigará. É importante não esquecer o passado, olhar 

o que foi feito, observar os pontos positivos e sempre buscar aperfeiçoar, afinal, a arquitetura cristã 

sempre aceitou as inovações e as mais diversas produções e agora não poderia ser diferente, porém, é 

essencial que esta nunca deixe de buscar a sua relação com as coisas celestiais.  

6. Conclusão

A longo do presente artigo, viu-se que a arquitetura sacra cristã, no decorrer de sua história, foi 

designada por uma pluralidade estilística e uma liberdade artística, que deu origem a estilos marcantes, 

que carregam as peculiaridades de seu tempo e suas tradições. A beleza destas edificações sempre foi 

um ponto crucial, assim como as simbologias e a funcionalidade, buscando cumprir da melhor forma o 

seu intuito de abrigar com dignidade a Santa Igreja. 

Durante anos, a Igreja Cristã passou por transformações, sofreu com problemas internos, viu 

suas divisões e teve seus anos de glórias. Da mesma forma, a sociedade se modificou, viu anos de ouro, 

de guerras, se deparou com novas descobertas, avanços científicos e tecnológicos, e por dezesseis 

séculos a importância dada ao espaço igreja permaneceu intacta. 
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1. Igreja Cristo Ressuscitado, Maringá 

O projeto de Retrofit da Igreja Cristo 

Ressuscitado, do escritório Verri & Galvão 

Arquitetos, construído no ano de 2017, buscou 

dar uma nova aparência para a igreja matriz da 

Paróquia Cristo Ressuscitado as vésperas de 

completar seus 50 anos. Construída em 1969 

de forma provisória e servindo por anos como 

abrigo para as celebrações, o antigo galpão 

nunca tinha passado por uma grande reforma.

O projeto do escritório maringaense teve por objetivo conseguir também através da arquitetura 

demonstrar a importância desta edificação. A princípio, os arquitetos desejaram manter algumas 

características da antiga construção, porém, como ela se encontrava em um estado de grande 

deterioração, apenas os alicerces conseguiram ser preservados. Além da reforma, os autores também 

buscaram trazer as simbologias necessárias nos espaços sagrados não contempladas na antiga igreja, 

fazendo com que o novo edifício pudesse ajudar na ascensão espiritual dos fiéis. 

  
Figura 14: Igreja Cristo Ressuscitado anterior ao Retrofit, 

Maringá.

Fonte: Pinterest.

Figura 15: Igreja Cristo Ressuscitado posterior ao Retrofit, 

Maringá.

Fonte: Maringá Post.

Figura 13: Fachada atual da Igreja Cristo Ressuscitado, 

Maringá.

Fonte: Verri & Galvão.



Figura 18: Planta baixa do pav. superior da Igreja Cristo Ressuscitado, Maringá.

Fonte:Verri & Galvão. Adaptado pela autora.

Figura 17: Planta baixa do térreo da Igreja Cristo Ressuscitado, Maringá.

Fonte:Verri & Galvão. Adaptado pela autora.

A edificação em questão encontra-se localizada na cidade de Maringá, Zona 5, esquina entre a 

Avenida Rio Branco e a Rua Vitória Balani, em um terreno com um leve aclive. A cidade, localizada no 

noroeste do Paraná, é a terceira maior do estado e de acordo com o IBGE, no ano de 2019, tinha uma 

população estimada de 423.666 pessoas. Se destaca por sua arborização e por seus parques. 

Figura 16: Vista aérea da localização do projeto, Maringá.

Localização e contexto

Fonte: Google Earth. Adaptado pela autora.

Programa

Após a intervenção, o programa de necessidades da Igreja conseguiu responder bem às 

diretrizes propostas pelo Concílio Vaticano II, possibilitando participação e integração da assembleia 

durante a celebração. A igreja que anteriormente tinha uma capacidade para 540 pessoas passou a 

acomodar até 662 fiéis sentados.  

4645

N

Igreja Cristo Ressuscitado

Centro Pastoral

Legenda: 

Acessos:
Principal

Secundário 

Pav. Superior 

Capela do Santíssimo

Centro Pastoral (ligação)

Programa de Necessidades:

Central do dízimo 
Local da Reconciliação 

Presbitério 

Nave 

Coro
Capelas N° Senhora e S. José

Sanitários 

Capela do Santíssimo

Sacristia 

Batistério   

Circulação Vertical 

Átrio1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

9

7

5

6

11

10

12

8

8

2

1

3
N

11 1213

14
N

Sanitários 

Circulação Vertical 

11

12

Salas 

Circulação 

13

14

Programa de Necessidades:



A configuração mais alta das janelas somadas as bandejas de luz¹⁷ propiciam um melhor 

aproveitamento da iluminação natural, além destas bandejas remeterem ao clerestório dos primeiros 

estilos arquitetônicos sacros cristãos. Com relação as questões de conforto, os responsáveis pelo projeto 

optaram por uma cobertura que fosse feita com um material que possibilitasse que a temperatura 

interior fosse amenizada, além do edifício contar com um sistema de ar-condicionado central e de 

captação e armazenamento de águas pluviais. 

Após a análise do projeto, um dos pontos positivos de maior destaque é a forma como os 

arquitetos conseguiram apresentar como resultado uma igreja com uma imagem contemporânea, mas 

sem se afastar da arquitetura sacra religiosa, onde o edifício ainda continua tendo todos os aspectos 

necessários para cumprir o seu intuito principal. Além deste, outros pontos a serem citados são o uso de 

materiais em seu estado natural adição de alguns espaços importantes no programa de uma  e a 

igreja matriz, como o batistério e a Capela do Santíssimo.

¹⁷ Artifício usado para diminuir a incidência de luz no ambiente, mas que uniformiza a distribuição da iluminação natural.

Considerações finais sobre o projeto

Figura 19:  Maquete Igreja Cristo Ressuscitado.  

Forma, espaço e tecnologia

Fonte: Verri & Galvão. 

 De volumetria retangular e uma cobertura em duas águas, a planta deste projeto é também 

retangular e simétrica, com os espaços da nave e do presbitério amplos, livres e com pé-direito duplo. As 

cores e texturas são as dos próprios materiais, concreto aparente, tijolinho a vista, madeira e vidro, 

utilizados em seu estado natural e destaca-se o painel de Cristo Ressuscitado ao fundo do presbitério. 

Como normalmente ocorre com edificações de caráter religioso, a igreja possui um fluxo bem 

livre, sendo o principal dado pelo átrio, nave e presbitério. Um ponto importante da nova configuração 

foi a criação dos espaços destinados para o batistério e a Capela do Santíssimo, sendo que este último, 

por possuir um acesso exclusivo, possibilita o uso pelos fiéis mesmo fora do horário de celebração. Além 

disso, estes dois espaços são de grande importância dentro do programa da igreja, dado ao fato de esta 

ser a matriz da paróquia. 
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Figura 20: Interior da Paróquia Cristo Ressuscitado antes 

do Retrofit, Maringá.

Fonte: Facebook.

Figura 21: Interior da Paróquia Cristo Ressuscitado após 

Retrofit, Maringá.

Fonte: Youtube.



Localizado na cidade de Dallas, no Texas, Estados Unidos, o edifício está implantado em um 

terreno plano, de uma região de clima subtropical úmida.

Localização

O projeto de renovação interior da Igreja Católica de Santa Monica, do escritório americano 

Fisher Heck Architects, foi concluído no ano de 2013 e buscou transformar um espaço escuro e nada 

encantador em um local iluminado e arejado, que respeitasse as memórias do edifício anterior (FISHER 

HECK ARCHITECTS).  
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2. St. Monica Catholic Church, Dallas

Figura 22: Interior da Igreja Católica de Santa Monica 

anterior ao projeto de renovação, Dallas.

Fonte: Fisher Heck Architects.

Figura 23: Interior da Igreja Católica de Santa Monica 

posterior ao projeto de renovação, Dallas.

Fonte: Fisher Heck Architects.

Figura 24: Vista aérea da Igreja Católica de 

Santa Monica, Dallas.

Fonte: Google Earth. Adaptado pela autora.



A edificação de planta circular e simétrica, que comporta um número de 1000 fiéis, sofreu 

algumas pequenas modificações em seu programa, com o acréscimo de alguns novos espaços e 

mudança de locais de alguns outros, podendo citar a remoção da pia batismal do átrio para o início da 

nave central, o acréscimo de uma sacristia de apoio e secretaria próximos ao átrio, o acréscimo das 

capelas de reconciliação, a diminuição da capela do Santíssimo para a locação de uma sacristia e 

sanitários e modificação do presbitério, melhorando com essas transformações a distribuição e os fluxos 

dentro da edificação. 

Forma, espaço e tecnologias 

Além das alterações já citadas, no design interior, as principais mudanças foram quanto aos 

materiais e à iluminação. Dos materiais utilizados no projeto, destacam-se os vitrais coloridos, com 

predominância da cor azul; a madeira usada como revestimento em algumas partes das paredes; e os 

diversos tipos de pedras, usados em alguns elementos como a pia batismal e com uma predominância 

menor. Também se tem a presença do concreto no teto e o uso de cores claras nas paredes que 

receberam pinturas.

 Com relação a iluminação, ponto importante no projeto, dada a busca dos arquitetos por tornar 

a igreja um local convidativo, transformando o ambiente escuro em um ambiente iluminado, uma das 

Fonte: Archdaily (2). Adaptado pela autora.

Programa

Figura 25: Planta baixa da Igreja Católica de Santa Monica, Dallas, antes e após a reforma.
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Figura 26: Nave central da Igreja Católica de Santa 

Monica, Dallas.

Fonte: Fisher Heck Architects.

Figura 27: Interior de uma das Capelas Menores da Igreja 

Católica de Santa Monica, Dallas.

Fonte: Fisher Heck Architects.



Considerações finais sobre o projeto 

Após a análise de todas as mudanças propostas pelo escritório americano neste projeto de 

renovação, percebe-se que as alterações citadas, somadas à  já característico da altura do pé-direito

edificação existente, levaram a um espaço acolhedor e propício para oração e elevação espiritual, com 

características próprias das edificações de caráter sacro e que ao mesmo tempo deram um aspecto 

contemporâneo à edificação, destacando-se aqui o , , os uso dos vitrais a iluminação materiais 

escolhidos, como a madeira, as pedras. Logo, os arquitetos conseguiram responder bem tanto questões 

funcionais, de conforto, estética, quanto simbólicas. Por fim, o sucesso do projeto foi reconhecido em 

2015, quando recebeu o prêmio da revista Faith and Form pelo melhor design de interior litúrgico 

(ARCHDAILY).

principais realizações foi o reparo da claraboia central que se localiza sobre o altar, possibilitando 

novamente a entrada de iluminação natural por ela, que se tornou um ponto focal. Somando-se a ela, os 

vitrais perfazem uma boa iluminação natural, que ainda foi reforçada com uma iluminação artificial bem 

pensada, cumprindo assim o objetivo inicial. 

A volumetria da edificação pode ser definida como uma caixa dentro de outra caixa, onde a 

planta origina uma caixa cilíndrica coberta por uma caixa quadrada, originada pela cobertura. Além disso, 

outros detalhes significativos que podem ser citados como parte do projeto de renovação são a 

preocupação com questões de sustentabilidade, levando em consideração que os arquitetos 

propuseram modificações nos sistemas elétricos, pensando em sistemas de energia mais eficientes e a 

preocupação com questões acústicas, com estratégias sendo aplicadas tanto nas paredes quanto no teto 

(FISHER HECK ARCHITECTS).
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Figura 26: Nave central da Igreja Católica de Santa 

Monica, Dallas.

Fonte: Fisher Heck Architects.

Figura 27: Interior de uma das Capelas Menores da Igreja 

Católica de Santa Monica, Dallas.

Fonte: Fisher Heck Architects.



Após o terremoto de 6.3 de magnitude que 

atingiu a cidade de Christchurch, na Nova 

Zelândia, em 2011, a Catedral Anglicana da 

cidade, em estilo gótico e construída no ano de 

1864, foi drasticamente destruída. Por conta 

disso, surge o projeto da Cardboard Cathedral, 

do arquiteto Shigeru Ban, de 2013: uma igreja 

temporária feita com um material não tão 

convencional, o papelão, que abrigará os fiéis até 

que a antiga Catedral seja reconstruída.  

Figura 31: Desenhos da Catedral de Christcrurch (destruída pelo terremoto) e da Cardboard Cathedral, Christchurch.

Fonte: Archdaily (4). Adaptado pela autora.

3. Cardboard Cathedral, Christchurch
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Figura 30: Fachada Cardboard Cathedral, Christchurch.

Fonte: Archdaily (3).
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Figura 33: Planta baixa Cardboard Cathedral, Christchurch.

A nova igreja tem a capacidade de abrigar até 700 pessoas e possui um programa bem simples, 

composto basicamente pelo eixo norte-sul, átrio, nave e presbitério, e conta com alguns espaços laterais, 

proporcionados pelo uso dos containers. O acesso principal do edifício se dá pela fachada norte e a 

edificação ainda conta com mais 8 acessos secundários, sendo que os acessos/saídas da fachada leste 

fazem a integração com as edificações de apoio que ficam ao lado da catedral. Com relação aos espaços, 

esse são amplos, com fluxo livre, sendo o seu principal fluxo o que faz a ligação átrio-presbitério, citada 

anteriormente.

Fonte: Archdaily (4). Adaptado pela autora.

Forma, espaço e tecnologias 

A edificação de estudo é composta por um volume único, de formato triangular, de uma 

estrutura simples em formato de A e de planta trapezoidal e simétrica. Com um interior em cores claras, 

há um destaque para o vitral colorido na fachada norte, sendo este um dos pontos que chamam a 

atenção nesta edificação. Suas texturas ficam por conta dos próprios materiais, sendo que internamente 

a que mais marca a edificação é a do próprio papelão.

Acessos:

Fonte: Google Earth. Adaptado pela autora

Localização e contexto 

A principal busca do arquiteto Shigeru Ban neste projeto foi uma construção duradoura e 

resistente, de um baixo custo e sustentável, sendo que para alcançar esses conceitos faz partido do 

papelão como material principal, que além de suprir bem as questões de custo e sustentabilidade, 

combinado a outros materiais neste projeto, garante uma construção a prova de fogo e intempéries, que 

terá uma duração média de 50 anos. Outro ponto que o arquiteto buscou enfatizar diz respeito às 

memórias da antiga catedral, ao se inspirar nas formas desta na concepção do novo projeto, tanto nas 

fachadas, como na planta. 

Figura 32: Vista aérea da Catedral de Christcrurch e da Cardboard Cathedral, Christchurch 

A Cardboard Cathedral, localiza-se na Nova Zelândia, na cidade de Christchurch, uma Garden 

City, exemplo de uma cidade organizada e planejada anteriormente ao terremoto. Com seus jardins e 

parques, a cidade tem uma relevante relação entre espaços rurais e urbanos. Localizada no Anel de Fogo 

do Pacífico, uma das áreas com maior ocorrência de abalos sísmicos do planeta, o país vive em constate 

risco de terremotos (TAVARES; COCCOZZA, 2015)..
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Considerações finais sobre o projeto

Sobressai neste projeto o uso do papelão, material não-convencional, mas que permite o 

arquiteto alcançar os seus objetivos propostos de uma construção de baixo custo, sustentável, 

duradoura e resistente e que ao mesmo tempo se torna única por ser diferente. Apesar de ser uma igreja 

provisória, mais simples se comparada às anteriores, consegue ser um local acolhedor, quando somada a 

iluminação vitral que adentra o ambiente, principalmente pelo  da fachada, que aqui pode ser colocado 

como um dos pontos de maior relevância do projeto e a  da edificação, que juntos propiciam altura

alguns dos muitos aspectos importantes do projeto de construções sacras.

Dos materiais presentes nesta construção, como já dito, o que se destaca é o papelão, principal 

entre os utilizados e que fez essa e outras construções do mesmo arquiteto ganharem destaque mundial, 

pelo uso deste material não tão convencional e em 2014 ganhar o prêmio Pritzker. Além dele, também há 

o uso de madeira e aço em algumas partes da estrutura; o concreto na base da edificação; o poliuretano, 

usado para recobrir os 98 tubos de papelão utilizados, garantindo a resistência deste material contra a 

água e o fogo; o policarbonato, utilizado na cobertura para também garantir a proteção da estrutura em 

papelão; além de 8 containers, que formam os espaços e salas laterais do edifício.
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Figura 34: Fachada Cardboard Cathedral, Christchurch.

Fonte: Archdaily (3).

Figura 35: Interior Cardboard Cathedral, Christchurch.

Fonte: Archdaily (3).



Em seus primeiros anos, a Paróquia São 

José, fundada em 1960, funcionou em uma 

pequena capela de madeira, aos fundos do 

Colégio São José.  Dado o crescimento do 

número de fiéis que participava das celebrações, 

os párocos viram a necessidade da construção de 

uma outra igreja, que ficou pronta por volta do 

ano de 1973.  Passados anos do término da 

construção, em 1987, a igreja necessitou passar 

por uma reforma, por conta de problemas em sua 

estrutura, sendo finalizada no ano de 2000, 

deixando a edificação com as características 

vistas nos dias atuais (KLEIN, 2010).

A Paróquia, como já citado, localiza-se na cidade de Apucarana e faz parte do conjunto São José 

Marello, juntamente ao centro pastoral e o colégio São José. 
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4. Santuário São José, Apucarana -

Análise de visita técnica 

Figura 36: Paróquia Santuário São José, Apucarana.

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

Figura 37: Fachada da Paróquia São José antes da 

reforma de 1987, Apucarana.

Fonte: Prefeitura da cidade de Apucarana.

Figura 38: Fachada da Paróquia São José atualmente, 

Apucarana.

Fonte: Acervo pessoal da autora. 



De uma forma geral, a experiência no Santuário é muito propícia à oração e à contemplação. A 

obra como um conjunto favorece uma sensação de transcendência, um local onde é possível passar 

horas orando, refletindo e meditando, cumprindo este projeto com primazia os objetivos de um templo 

sacro católico. 

Imagens do Santuário São José

É interessante ressaltar ainda as capelas laterais, uma para o batistério e outra para o Santíssimo, 

proporcionando espaços específicos para eles, que também podem ser usados pelos fiéis como espaços 

de oração cotidiana, calmos e que auxiliam na concentração.

Os espaços da edificação são amplos e apresentam uma boa organização espacial, seu fluxo é 

livre e uma notoriedade é a altura do pé-direito da nave central. Outros pontos relevantes são os vitrais 

coloridos e as ornamentações. O desenho da cruz no teto da nave (Figura 42), alguns detalhes em 

mosaicos, como nas paredes ao fundo do batistério e da Capela do Santíssimo (Figuras 40 e 41), e o 

painel com a imagem de São José com Jesus ao fundo do presbitério (Figura 44), são alguns destes 

elementos internos que se destacam. 

Após visita in loco, o objetivo foi pontuar elementos de destaques pertinentes a edificação de 

arquitetura monumental, volume único e volumetria em prisma retangular. O Santuário, propriamente, 

tem um programa composto por secretaria, sanitários, átrio, nave central, presbitério, capela da 

reconciliação, batistério, capela do Santíssimo, sacristia e jardim. 

Fonte: Google Earth. Adaptado pela autora.

 Considerações sobre o projeto 

Figura 39: Vista aérea do Santuário São José, Apucarana.
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Centro Pastoral
Colégio São José

Legenda: 
Santuário São José N

Figura 40: Pia batismal, batistério. Figura 41: Capela do Santíssimo.

Fonte: Acervo pessoal da autora. Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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Figura 42: Nave central. Figura 43: Nave central e presbitério.

Fonte: Acervo pessoal da autora. Fonte: Acervo pessoal da autora. 

Figura 44: Presbitério. Figura 45: Jardim.

Fonte: Acervo pessoal da autora. Fonte: Acervo pessoal da autora. 



A função do edifício do projeto de renovação e ampliação, como já citado, é de um templo 

católico, mantendo o mesmo uso que este tem desde a sua construção. Seus usuários, são os fiéis, 

católicos, pertencentes a Igreja Matriz da Paróquia de Cristo Sacerdote, que abrange pessoas de 

todas as faixas etárias. Segundo dados da própria Paróquia, essa totaliza um número entre 3000 a 

3500 fiéis participantes (contando a igreja matriz, as comunidades e diaconias), sendo que só a 

Matriz tem aproximadamente 1100 frequentantes.  

Buscando demonstrar a importância de arquitetura e teologia caminharem juntas em projetos 

deste tema, a proposta de renovação e ampliação da Paróquia Cristo Sacerdote, vem como uma 

forma de concretizar o que foi exposto ao longo do artigo. Procurando uma área na cidade de 

Apucarana- PR para a intervenção, chegou-se até a Paróquia Cristo Sacerdote, pertencente a Diocese 

do mesmo município, escolha influenciada pelo fato de a autora pertencer a esta comunidade e 

participar ativamente da mesma. Após análises, conversa com fiéis e com o pároco, Pe. Alexandro 

Freitas, viu-se que muito mais do que a construção de uma nova capela para a paróquia, a Igreja 

Matriz, construída em 1991, poderia passar por um processo de renovação e ampliação.

O aumento no número de fiéis participantes na igreja matriz nos últimos anos, fez com que a 

edificação já não conseguisse mais comportar todos eles, principalmente nas Missas de dias solenes, 

tendo que ser realizadas no salão paroquial. Levando também em consideração tudo o que foi 

abordado neste artigo, o projeto tem por propósito trazer para a edificação, que ainda é simples, 

simbologias para se alcançar a ascensão espiritual necessária e espaços que não são contemplados 

na mesma, mas que são imprescindíveis, como a capela do Santíssimo e o batistério. Esta expansão 

proposta ocorreria através dos espaços ociosos onde se localizavam as antigas salas de reunião e 

catequese, atualmente situadas no salão paroquial. Almeja-se também além de uma transformação 

espacial, com acréscimos de novas áreas como batistério, capela do Santíssimo e coro, uma melhor 

organização desta espacialidade, a renovação da fachada e um melhor aproveitamento da área 

restante do terreno. A proposta de renovação e de ampliação busca, assim, dar uma nova aparência 

para a igreja, que em novembro de 2022, comemorará seu jubileu de 50 anos. 

Conceituação da proposta



Local

do projeto 

03

A Paróquia, está inserida no Decanato de Apucarana (figura 48), da Diocese da mesma cidade, 

que atualmente é dirigida pelo bispo Dom Carlos José de Oliveira. A cidade de acordo com o IBGE, no 

último censo em 2010, tinha uma população de 120.919 habitantes, sendo que deste 85.717 se diziam 

católicos. Em 2019, a cidade, segundo estimativas do próprio IBGE, tinha uma população de 134.996, 

porém não há dados estimados do atual número de fiéis.   

A proposta de renovação e ampliação se dará no edifício da Igreja Cristo Sacerdote, matriz da 

Paróquia Cristo Sacerdote, situada em um terreno de esquina entre a Av. Santos Dumont e a Rua Estéfano 

Zshoka, Vila Shangri-La, na cidade de Apucarana, que fica ao norte do estado do Paraná.

Apucarana

Figura 46: Localização de Apucarana, PR.

Fonte: IBGE. Adaptado pela autora.

Área Central

Área do projeto

Fonte: Prefeitura de Apucarana. Disponível em: www.apucarana.pr.gov.br

Acesso em: 18/06/2020. Adaptado pela autora.

Figura 47: Mapa da cidade de Apucarana, PR.
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Figura 49: Vista aérea da região do projeto

Linha férrea

Paróquia Cristo Sacerdote 

Figura 48: Mapa da Diocese de Apucarana 

Paróquia Cristo Sacerdote 

Catedral Nossa Senhora de Lourdes

Apucarana

Decanato Norte

Decanato Centro -Norte

Decanato de Apucarana

Decanato Centro

Decanato Centro - Sul

Decanato Sul

Legenda:

Fonte: Diocese de Apucarana. 

Disponível em: http://diocesedeapucarana.com.br/portal/mapa-diocese/ - 

Acesso em: 18/06/2020. Adaptado pela autora. Fonte: Google Earth. Adaptado pela autora.
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Figura 50: Mapa de equipamentos urbanos em um raio 500 m

Legenda:

2 - Praça Antenor Consolaro (espaço púb.de vizinhança)  

3 - Praça Eugênio Dallacosta (espaço púb.de vizinhança) 

4 - Praça Eraclides de Morais (espaço púb.de vizinhança) 

5 - UBS Leopoldo Hartwig Júnior 

6 - Colégio Agrícola Estadual Manuel Ribas  

7 - UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná  

1 - Paróquia Cristo Sacerdote 

8 - Estádio Municipal Olímpio Barreto 

Equipamentos de Lazer 

Equipamentos de Saúde

Equipamentos de Educação

Terreno da proposta

Equipamento Esportivo

A análise em questão, buscou mostrar os equipamentos urbanos mais próximos a área de 

intervenção, abrangendo um raio menor,  de 500 metros, para que fossem mostrados os equipamentos 

presentes no bairro onde se localiza o terreno do projeto. Nesta região, o que se nota é uma falta de 

equipamentos de segurança, que não estão presentes nem em bairros próximos e também uma carência 

de CMEI, porém sendo bem abastecido das demais infra-estruturas urbanas. 
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Fonte: Prefeitura de Apucarana. Disponível em: www.apucarana.pr.gov.br

Acesso em: 18/06/2020. Adaptado pela autora.



Figura 51: Mapa de templos religiosos católicos em um raio 1000 m
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Em um raio de 1000 metros, além da Igreja Matriz Cristo Sacerdote, encontram-se mais duas 

capelas, pertencentes a Paróquia, que tem por objetivo atender em uma escala menor os bairros da 

região. O perímetro de abrangência desta engloba ao todo seis comunidades (bairros) e mais três 

diaconias (capelas fora do perímetro urbano), sendo o número de fiéis em torno de 3500 pessoas. 

Apesar de totalizar nove capelas além da matriz, estas se encontram distantes uma das outras, o 

que permite que essas atendam apenas os bairros nas quais estão inseridas, restando uma área 

significativa para a Igreja Matriz, que nos últimos anos aumentou, após a abertura de um novo 

loteamento, totalizando hoje um número de fiéis aproximados de 1100 pessoas. Por conta de tudo isso, o 

edifício construído no ano de 1991, atualmente, já não consegue comportar de forma satisfatória todos 

os seus usuários, sendo esse um dos motivos  que levaram a escolha da edificação para o projeto de 

ampliação e renovação.  

Legenda:

área de abrangência da Igreja Matriz Cristo Sacerdote. 

área do novo loteamento criado após os anos 2000.
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Fonte: Prefeitura de Apucarana. Disponível em: www.apucarana.pr.gov.br

Acesso em: 18/06/2020. Adaptado pela autora.
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Figura 52: Mapa de mobilidade urbana do entorno imediato

Legenda:

Ponto de ônibus
Linha: 205 - Residencial Sumatra 

Alto fluxo de pedestres

Médio fluxo de pedestres

Baixo fluxo de pedestres

Ponto de ônibus
Linha: 120 - Michel Soni 

Alto fluxo de automóveis

Médio fluxo de automóveis

Baixo fluxo de automóveis

Área de intervenção

 

Quanto a mobilidade verde, o meio de transporte que se destaca é o coletivo, atendendo de 

forma satisfatória a região, não havendo a presença de outro, sendo que o fluxo de ciclistas é 

praticamente desconsiderável. 

De forma geral, a mobilidade na região não apresenta problemas, tem um baixo fluxo de 

automóveis na maioria das vias dado ao fato de ser uma área predominantemente residencial. É  

importante ressaltar que o terreno do projeto, localizado na Av. Santos Dumont, uma das que tem o 

maior fluxo da região, auxilia na visibilidade e no acesso à edificação. 

Com relação a mobilidade urbana da área, a maioria destas são vias locais, com trânsito em 

ambos os sentidos e com uma pista de rolamento para cada, sendo possível estacionar em ambos os 

lados. As vias onde há a passagem de transporte coletivo são coletoras e as que apresentam os maiores 

fluxos tanto de automóveis quanto de pedestres por fazerem a ligação entre os bairros.

7877

Fonte: Prefeitura de Apucarana. Disponível em: www.apucarana.pr.gov.br

Acesso em: 18/06/2020. Adaptado pela autora.



A área do entorno do projeto é predominantemente residencial, com a presença de algumas 

edificações que abrigam pequenos estabelecimentos comerciais, como padarias e mercearias e alguns 

serviços. A área já consolidada, apresenta poucos vazios urbanos. 

Apesar da região em questão apresentar altos índices de parâmetros de uso e ocupação do solo, 

como altura livre, as edificações em sua maioria são térreas ou não passam de térreo  +1, fato que 

provavelmente ocorra por se tratar de uma área predominantemente residencial, como já dito 

anteriormente, e por ser um bairro antigo da cidade. Além disso, a maior parte das edificações que 

apresentam mais de um pavimento, tem por característica o uso misto ou comercial / serviços. 

Figura 53: Mapa de análise das funções das 

edificações no entorno imediato
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Figura 54: Mapa de análise das alturas das 

edificações no entorno imediato
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Fonte: Prefeitura de Apucarana. Disponível em: www.apucarana.pr.gov.br

Acesso em: 18/06/2020. Adaptado pela autora.

Fonte: Prefeitura de Apucarana. Disponível em: www.apucarana.pr.gov.br

Acesso em: 18/06/2020. Adaptado pela autora.



Legenda: 

Zona Comercial 4 - ZC4

Eixo de comércio e serviço 1 - ECS1

Zona especial de adensamento - 

Eixo de comércio e serviço 2 - ECS2

Terreno da proposta 

0 100m50
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Figura 55: Mapa de zoneamento do entorno imediato

Além das legislação municipais, pertinente aos parâmetros de uso e ocupação do solo e a LC n° 

007/14 sobre edificações, o projeto também deverá atender as normas estaduais impostas pelo corpo de 

bombeiros do estado do Paraná, de acordo com o que está escrito no Código de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico de 2018 e a NPT 011, que discorre sobre as saídas de emergência, atendendo aos 

parâmetros estipulados por estas, como também, seguir os parâmetros de acessibilidade da legislação 

de âmbito federal, NBR 9050/2020, atendendo as normas previstas desde os acessos, espaços de 

circulação, banheiros acessíveis e demais pontos pertinentes ao projeto.  

Legislações municipais, estaduais e federais 

Parâmetros de uso e ocupação do solo - zoneamento 

pertencente ao terreno da proposta - legislação municipal 

Eixo de comércio e serviço 2 - ECS2: de uso misto, destinado à habitação multifamiliar de alta densidade, 

ao comércio e à prestação de  serviços centrais e vicinais, de afluência ocasional e intermitente. 

Permissíveis: Indústria de porte familiar e pequeno porte de natureza inofensiva; estabelecimento 

de revenda de gás Classe II;

Permitidos: Comércio vicinal do grupo A, B e C; Serviço vicinal do grupo A, B ( ) e templos de culto

C; Comércio central do grupo A; Serviço central do grupo A; ocupação multifamiliar de alta 

densidade. 

Tolerados: Ocupações unifamiliares e bifamiliares.

Proibidos: Usos incômodos, nocivos e perigosos. 

Usos: 

Taxas de Ocupação do Solo: 

Altura 

máxima 

Livre

Coef. máx. 

de 

aproveita-

mento 

8,0

(possível 

construir até 

11.817,68m²)

Taxa de 

ocupação

máxima

Subsolo 

90%

Térreo e 

demais 

pavimentos 

90%

(1.329,49m²)

Recuos

Frontal

sem abert:

dispensado

com abert:

1,50 m

Fundos  Laterais 

Dispensado 

sem abert:

dispensado

com abert:

1,50 m

Área 

permeável 

10%

(147,72m²)

Fonte: Prefeitura de Apucarana. 
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Fonte: Prefeitura de Apucarana. Disponível em: www.apucarana.pr.gov.br

Acesso em: 18/06/2020. Adaptado pela autora.



Figura 57: Terreno e implantação da edificação existente 

Fonte: Produzido pela autora. 
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Fonte: Produzido pela autora. 
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Figura 56: Análise de condicionantes do terreno

O terreno de formato retangular, tem dimensões de 32,90 metros de largura 

por 44,90 metros de comprimento, totalizando uma área total de 1.477,21 m². 
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Edificação 

existente 

Levantamento histórico e arquitetônico 

do edifício existente da Igreja Matriz da 

Paróquia Cristo Sacerdote.  
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A criação da Paróquia Cristo Sacerdote, pertencente a Diocese de Apucarana, ocorreu no dia 26 de novembro de 1972. Nos primeiros anos as celebrações eram realizadas em uma pequena capela de 

madeira, até o início da construção da atual Igreja Matriz, projeto do engenheiro civil Valter Tadeu, no ano de 1991.

Interior da Igreja Cristo Sacerdote 
na antiga capela de madeira.  

1972 - 1991

Fonte: Paróquia Cristo Sacerdote 

Início da construção da atual igreja, 
onde é possível ver a estrutura já 

levantada e ainda a antiga capela de 
madeira.

1991

Fonte: Paróquia Cristo Sacerdote 

Julho de 1991

Fonte: José Mathias 

Obra da nova igreja Cristo 
Sacerdote, podendo ainda ser visto do 
lado esquerdo a capela de madeira. 

Na foto, dois dos pedreiros 
responsáveis aparecem com o crucifixo 
recém retirado da antiga capela e que 
se encontra na igreja até os dias 

atuais. 

Setembro de 1991

Fonte: Paróquia Cristo Sacerdote 

Fachada da nova igreja, até então 
em construção, mas com as primeiras 

celebrações começando a ocorrer. 

Setembro de 1991

Fonte: Paróquia Cristo Sacerdote 

Celebração da Santa Missa no 
interior da atual igreja, ainda em 

obras.

Levantamento histórico e iconográfico
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A edificação existente que abriga a Igreja Matriz da Paróquia 

Cristo Sacerdote, se trata de um edifício composto por térreo e 

pavimento superior, com dimensões de 17,23 metros de 

largura por 36,70 metros de comprimento. A sua área total de 

projeção é de 625,15 m² e sua área útil total de 640,70 m², 

sendo que desta, 509,06 m² pertencem ao térreo e 131,64 m² 

ao pavimento superior. Atualmente, o edifício tem a 

capacidade de abrigar 320 fiéis sentados. 
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Edificação:

Fonte: desenhos realizados pela autora após levantamento in loco.
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ESCALA 1/100

Fonte: desenhos realizados pela autora após levantamento in loco.

Planta cronológica do térreo:

LEGENDA:

elementos e 

ampliação 

construídos entre 

1999 - 2001 

elementos do projeto 

original removidos

entre 1999  - 2001

projeto original 

da paróquia 

cristo sacerdote - 

construída em 1991

troca das esquadrias 

da nave central 

entre 1999 - 2001  

construção da rampa 

que dá acesso ao 

altar em 2006

pintura artística 

realizada na parede 

ao fundo do 

presbitério no ano 

de 2006

troca dos pisos 

em 2015

novas divisórias

acrescentadas 

em 2015

N
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Planta cronológica do pav. superior:

LEGENDA:

elementos e 

ampliação 

construídos entre 

1999 - 2001 

elementos do projeto 

original removidos

entre 1999  - 2001

projeto original 

da paróquia 

cristo sacerdote - 

construída em 1991

troca das esquadrias 

da nave central 

entre 1999 - 2001  

construção da rampa 

que dá acesso ao 

altar em 2006

pintura artística 

realizada na parede 

ao fundo do 

presbitério no ano 

de 2006

troca dos pisos 

em 2015

novas divisórias

acrescentadas 

em 2015

ESCALA 1/100

Fonte: desenhos realizados pela autora após levantamento in loco.
N
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ESCALA 

1/100

Após ser realizada toda a vistoria in 

loco, incluindo o levantamento das 

medidas,verifou-se que não há a 

presença de paredes fora de esquadro 

e que todas as medidas conferem. 
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ELEVAÇÃO 1
ESCALA 1/100

ELEVAÇÃO 2 
ESCALA 1/100

Fonte: Desenho realizado pela autora após levantamento in loco.  
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ELEVAÇÃO 3
ESCALA 1/100

Fonte: Desenho realizado pela autora após levantamento in loco.  
ELEV. 3

planta de situação esquemática
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Fonte: Desenho realizado pela autora após levantamento in loco.  

ELEV. 4

planta de situação esquemática

ELEVAÇÃO 4
ESCALA 1/100
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Fonte: Desenho realizado pela autora após levantamento in loco.  planta de situação esquemática

CORTE
ESCALA 1/100

cobertura em telha 

metálica

forro em 

madeira

alvenaria em tijolos

cerâmicos furados 
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Fonte: desenhos realizados pela autora após levantamento in loco.

Planta falada:

LEGENDA

DE MATERIAIS:

esquadrias em 

vidro e alumínio

com pintura na cor 

branca  

parede com 

pintura em textura 

azul escuro 

parede com 

pintura em textura 

azul claro

cruz com 

pintura em textura 

branca  

telha cerâmica 

revestimento 

cerâmico 

ELEVAÇÃO 1
ESCALA 1/100

ELEVAÇÃO 2 
ESCALA 1/100

E
LE

V
. 2

E
LE

V
. 1

planta de situação esquemática
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Fonte: desenhos realizados pela autora após levantamento in loco.

Planta falada:

LEGENDA

DE MATERIAIS:

esquadrias em 

vidro e alumínio

com pintura na cor 

branca  

parede com 

pintura em textura 

azul escuro 

parede com 

pintura em textura 

azul claro

cruz com 

pintura em textura 

branca  

telha cerâmica 

revestimento 

cerâmico 

ELEVAÇÃO 3
ESCALA 1/100

ELEV. 3

planta de situação esquemática
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Fonte: desenhos realizados pela autora após levantamento in loco.

Planta falada:

LEGENDA

DE MATERIAIS:

esquadrias em 

vidro e alumínio

com pintura na cor 

branca  

parede com 

pintura em textura 

azul escuro 

parede com 

pintura em textura 

azul claro

cruz com 

pintura em textura 

branca  

telha cerâmica 

revestimento 

cerâmico 

ELEV. 4

planta de situação esquemática

ELEVAÇÃO 4
ESCALA 1/100
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Foto 1 - Fachada Foto 2 - Fachada Foto 3 - Presbitério

Foto 4 - Nave Central Foto 5 - Nave Central Foto 6 - Nave Central

planta de situação esquemática
2

1

 6

 3
/4

/5

planta baixa térreo esquemática

Fonte: Acervo pessoal da autora.  

Levantamento 

fotográfico:
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Fonte: Acervo pessoal da autora.  

Levantamento 

fotográfico:

Foto 1 - Tabernáculo Foto 2 - Coro Foto 4 - Sacristia

Foto 5 - Presbitério Foto 6 - Lateral do presbitério Foto 8- Sacristia

Foto 3 - Sala do Pároco

Foto 7 - Sacristia

planta baixa térreo 

esquemática

①

② ③

④

planta baixa térreo

esquemática

⑥

⑤ ⑧⑦
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Fonte: Acervo pessoal da autora.  

Levantamento 

fotográfico:

Foto 1 - Secretaria Foto 2 - Circulação Foto 4 - Sala

Foto 5 - Sacristia de apoio Foto 6 - Circulação vertical Foto 8- Sala

Foto 3 - Sala 

Foto 7 - Sala

planta baixa pav

superior esquemática

③ ⑦

planta baixa térreo 

esquemática

①

⑤

⑧
④

②

⑥
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foto 6foto 4

Fonte: Desenho realizado pela autora após levantamento in loco // 

Fotos do acervo pessoal da autora.

Mapeamento e diagnósticos de patologias:

ELEV. 1

planta de situação esquemática

ELEVAÇÃO 1
ESCALA 1/100

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5

foto 6 foto 7

foto 8

LEGENDA:

bolor, causado 

possivelmente pela 

falta de exposição 

ao sol destas áreas 

ou umidade 

constante.  

falta de acabamento

na alvenaria, tendo

como causa algum 

conserto realizado

nestes pontos, onde 

depois não foi 

realizado o 

acabamento, 

recebendo pintura. 

descolamento 

da argamassa, 

causado 

possivelmente 

durante o processo 

de fabricação desta, 

seja pelo emprego 

do material em 

proporção, 

qualidade ou  

forma incorreta.  

fissura geométrica 

próxima a abertura,

causada

possivelmente

por excesso de

sobrecarga. 

foto 1 foto 2 foto 3

foto 7 foto 8

foto 5

122



Fonte: Desenho realizado pela autora após levantamento in loco // Fotos do acervo pessoal da autora.

Mapeamento e diagnósticos 

de patologias:

ELEV. 3
planta de situação esquemática

LEGENDA:
bolor, causado 

possivelmente pela 

falta de exposição 

ao sol destas áreas 

ou umidade 

constante.  

falta de acabamento

na alvenaria, tendo

como causa algum 

conserto realizado

nestes pontos, onde 

depois não foi 

realizado o 

acabamento, 

recebendo pintura. 

descolamento 

da argamassa, 

causado 

possivelmente 

durante o processo 

de fabricação desta, 

seja pelo emprego 

do material em 

proporção, 

qualidade ou  

forma incorreta.  

fissura horizontal na 

argamassa, causada 

possivelmente por 

conta do processo 

de fabricação desta,

 seja pelo emprego 

do material em 

proporção, qualidade

ou de forma incorreta.  

pingadeira cerâmica 

quebrada. 

foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 foto 5

ELEVAÇÃO 3
ESCALA 1/100

foto 1

foto 2

foto 3
foto 4

foto 5
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Fonte: Desenho realizado pela autora após levantamento in loco // Fotos do acervo pessoal da autora.

Mapeamento e diagnósticos de patologias:

ELEV. 4

planta de situação esquemática

LEGENDA:

fissura horizontal 

na argamassa, 

causada

possivelmente por 

conta do processo 

de fabricação desta,

 seja pelo emprego 

do material em 

proporção, 

qualidade

ou de forma 

incorreta.  

pingadeira 

cerâmica 

quebrada. 

fissura geométrica 

próxima a abertura,

causada

possivelmente

por excesso de

sobrecarga. 

ELEVAÇÃO 4
ESCALA 1/100

foto 4/5
foto 2/3

foto 1

Corredor lateral a elevação 4

Por se tratar de uma edificação nova e em uso, a igreja encontra-se em bom estado de conservação e apresenta 

poucos danos e patologias. Externamente, em todas as elevações, percebe-se problemas com a pintura que já se 

encontra desgastada e alguns demais citados ao longo dos desenhos anteriores, como bolor, descolamento. Aqui 

vale ressaltar que a elevação 2 não foi retratada por não apresentar recuo e estar ligada a divisa vizinha, não sendo 

possível a averiguação de patologias nesta. Internamente, não foram verificados danos ou patologias significativas, 

pois como já citado, por ser um edifício  em uso, recebe os devidos cuidados e se encontra bem conservado. 

Análise geral dos danos e patologias:  

foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 foto 5
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Proposta de ampliação e renovação da

Paróquia Cristo Sacerdote em Apucarana, PR. 

Projeto 

05
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Conceito e partido 

Conceito: Arquitetura + Teologia 

Além deste também inclui-se a , por se tratar de uma preservação de aspectos históricos

edificação existente (mesmo não sendo um projeto de restauro, mas de renovação) e a busca por uma 

arquitetura que englobe conforto e  acessibilidade. 

O conceito principal da proposta é a , integração da arquitetura com a teologia cristã católica

tendo como resposta uma igreja contemporânea, mas considerando questões funcionais, espaciais e 

principalmente simbólicas, objetivando um projeto que transmita a relevância da arquitetura sacra e que 

seja um local propício para celebração litúrgica / eucarística e oração.  

Além das simbologias citadas anteriormente, elementos como a  somada ao iluminação natural

uso dos , a  e o , também se farão presentes auxiliando  vitrais altura uso de materiais em seu estado natural

na ligação entre a arquitetura e a teologia, e buscando criar um espaço convidativo, agradável e que 

favoreça a concentração e reflexão, tão necessárias em ambientes de oração. Soma-se também como 

partido a utilização de  da igreja existente, trazendo-os ao novo projeto, seja como início de elementos

concepção ou o próprio elemento, como o  que se encontra na parede ao fundo do presbitério, crucifixo

que faz parte da história da Matriz desde a antiga capelinha de madeira. 

Almejando trazer a simbologia cristã para o projeto, o principal símbolo será a Santíssima 

Trindade. Fazendo memória a Cristo que dá o nome à Paróquia e é uma das pessoas que a formam, o 

número 3 procederá como um dos ponto de partida na tomada das decisões projetuais, somando-se 

também o seu significado, que no cristianismo, juntamente a ligação com a Trindade, representa a 

perfeição. Ainda seguindo o mesmo pensamento, o projeto também usará como partido em alguns 

elementos, a simbologia do (a) , que tem por significado a plenitude e a relação com o Espírito número 7

Santo, (b) o , que segundo Pastro, (2001, p.20), ‘’é no judeo-cristianismo o número perfeito número 8

correspondente aos sete elementos criados + o Um incriado e agora manifestado em Jesus Cristo [...]’’ e 

(c) o , que tem como conotação na Bíblia ser o número dos eleitos, as doze tribos de Israel, os número 12

doze apóstolos. 

Partido arquitetônico:

Crucifixo - Presbitério

Fonte: autora

Materiais em

estado natural

Fonte: Pinterest

Acesso em: 28/11/2020

Fonte: Comshalom

Acesso em: 28/11/2020

Vitrais La Sainte-

Chapelle, França

Fonte: Autora.

Números

3 7
8 12

Fachada principal - projeto final
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Concepção 

Figura 58: croqui de estudo da fachada e composição de elementos

 - primeiras intenções 

Fonte: Realizado pela autora. 

A cruz, símbolo 

marcante da fé cristã católica,

trazendo o simbolismo religioso

e como elemento de destaque 

e visibilidade, dada a sua altura.  

Os vitrais, usados deste o gótico, 

trazidos como elemento marcante 

da arquitetura sacra. Somam-se como

mais uma símbolo pertencente a esta, 

também auxiliando na ambientação 

interior, por conta dos efeitos

de iluminação.

Os materiais em seu estado 

natural, evitando as imitações,

mostrando a beleza 

do contida no próprio material.  

A forma, onde o telhado possuí uma

inclinação maior, foi escolhida por 

possibilitar o ganho de altura e 

remeter ao apontar para o alto. 

‘’Quer ‘humanamente’ elevar os 

sentidos e buscar sensorialmente 

a Deus.’’(PASTRO, 2001, p.18). 

Sua forma, em duas águas

também pode remeter a casa, 

associando o espaço a Casa de Deus 

e ao acolhimento do fiel.  

Figura 59: croqui de estudo da implantação - primeiras intenções 

Fonte: Realizado pela autora. 
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0 10m5

acesso

principal

Av. Santos Dumont

Áreas de 

ampliação

da edificação.

Concepção: primeiros estudos

131 132

A nova proposta 

manterá os acessos 

(principal e dois 

secundários), e contará 

também com um acesso

restrito, destinado ao 

pároco e demais 

funcionários da paróquia.

O acesso deste lado 

possibilita uma ligação 

da edificação com a

casa paroquial.  

O acesso principal 

e a fachada 

continuarão mantidos

para a Av. Santos 

Dumont, por ser a

rua de maior movimento

e que dá mais visibilidade 

ao projeto. 

Tentando  aproveitar o 

máximo possível 

da estrutura da edificação 

existente, buscou-se criar 

estes anexos ligados a 

igreja, possibilitando 

a criação de duas capelas 

menores, sendo uma 

destas destinada como 

Capela do Santíssimo.

A proposta de uma área 

verde se dará onde hoje 

se encontram algumas 

vagas de estacionamento, 

complementando o 

projeto e ainda 

melhorando o entorno. 



O primeiro ponto a nortear a concepção 

da proposta foi a modulação estrutural da 

edificação existente, considerando a estrutura 

original, anterior a primeira ampliação entre os 

anos de 1999 - 2001 (planta cronológica, p.94).

Por se tratar de um projeto de renovação 

e ampliação, onde  buscou-se aproveitar da 

melhor forma os espaços, tanto os ociosos, 

quanto o espaço livre que havia no terreno, bem 

como, conseguir trazer elementos com 

simbolismo e características para criar um espaço 

propício a oração e ascensão espiritual, como por 

exemplo aumentar a altura do pé-direito, que na 

construção existente é relativamente baixo (4,70 

m) para o uso do edifício, optou-se pela criação 

de um projeto praticamente novo, aproveitando-

se muito pouco da edificação existente, já que 

isso poderia acabar limitando o alcance do que 

estaria sendo proposto. 

Assim, buscando fazer referência a 

edificação existente, no novo projeto, como já 

dito, considerou-se a estrutura original, 

demarcado os pilares e replicou-se os dois 

últimos módulos - 7/8 e 8/9 - na parte frontal - 

1/2 e 2/3 - (figura 60), criando a base para a 

estrutura em pórticos. 

Concepção: modulação estrutural 

módulos a serem duplicados novos módulos / que foram duplicados  

modulação existente considerada 

N

Figura 60: modulação estrutural com base na modulação da edificação existente.

Fonte: Realizado pela autora. 

0 10m5
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Concepção: volumetria  

área: 1477,21m²

R. E
sté

fano Szh
okaAv. Santos Dumont

❶- Terreno

❷- Edificação existente 

❸ - Área de ampliação 

A edificação existente que abriga a Igreja 

Cristo Sacerdote possuí área de projeção de 

625,15 m² e área total útil de 640,70m², sendo 

essa térreo e pavimento superior. 

A partir da edificação existente, e com 

base no novo programa de necessidades, será 

necessário uma ampliação de aproximadamente 

200 m², que possibilita também o aumento 

mínimo de 100 lugares na capacidade da 

edificação. Na proposta, os recuos que fazem 

divisa com o terreno da casa paroquial e o 

posterior serão mantidos, também sendo este um 

ponto de partida para a concepção da nova 

edificação, onde as ampliações ocorrerão na 

parte frontal e na lateral que fica para a R. 

Estefáno Szhoka.   

terreno da

casa paroquial

❹ - Altura Com a área da edificação já 

ampliada, buscando atender ao 

conceito proposto, elevou-se a altura 

da edificação para 15 metros. 

❺ - Inclinação do telhado 

❻ - Simbologia 

Procurando o elevar-se e 

apontar ao céu, inclina-se a cobertura, 

dando essa sensação de remeter a 

casa, abrigo, um espaço acolhedor.

Trazendo para o projeto um 

dos símbolos propostos, transforma-se 

a volumetria rígida em uma volumetria 

esca lonada ,  que faz  menção a 

Santíssima Trindade, ao dividi-lá em 3 

alturas: 7, 12 e 15 metros. Essa escolha 

também faz com que o edifício se insira 

melhor em seu entorno, pois possibilita 

ganhar altura em determinados pontos, 

mas mantém em outros uma altura 

similar a da edificações vizinhas.

❼ - Setor administrativo O edifício que seguia em um 

escalonamento, é rebaixado na parte 

posterior levando em consideração a 

setorização. Onde estará localizada a 

parte administrativa, optou-se por 

diminuir o pé-direito desta área, 

diferenciando os usos e adequando a 

altura ao espaço. 

❽ - Capelas Atendendo novamente o 

programa, há a ampliação de mais 

dois espaços a edificação: duas 

capelas, servindo como espaço para a 

Capela da Reconciliação e a Capela 

do Santíssimo, dois espaços de  

destaque no projeto e que não são 

abrangidos na edificação existente, 

sendo colocados assim como uma 

espécie de ‘’anexo’’, simbolizando 

essas novas inserções, e trazendo 

uma nova composição a volumetria. 

❾ Torre / Cruz Por fim, o último elemento a 

compor a volumetria é a torre, onde 

ficará incorporada o principal 

símbolo desta fachada, a Cruz. A 

escolha do seu local de inserção se 

deu de forma a harmonizar com a 

volumetria, ficando do lado oposto 

ao das capelas e mais a frente, para 

compor de forma simétrica com a 

parte mais alta, onde ficará o 

presbitério.

136



Concepção: simbologia referente a Santíssima Trindade  

01

02

03

Buscando integrar à arquitetura símbolos pertencentes a fé católica, tomou-se como norte para 

o projeto a simbologia da Santíssima Trindade: Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo,  pessoas em . 3 1

Assim, tem-se como primícia para o projeto, como já citado, o número , onde  volume único, se 3 1

apresenta em 3 alturas distintas, que se originam da estrutura em pórticos. 

Pórtico 1 - h: 7 metros Pórtico 2 - h: 12 metros Pórtico 3 - h: 15 metros

A partir da modulação da estrutura proposta, os pórticos foram distribuídos da seguinte forma: 

- na fachada  pórticos de  metros de altura (onde tanto o número 3 quanto o 7 foram 3  7

escolhidos pela sua relação com a simbologia), onde esses elementos formam a entrada da Igreja, com 

um pé-direito menor do restante da edificação e que guia até o átrio. 

- os pórticos de 15 metros ( ), demarcam o presbitério, ponto focal e central das 12 + 3

celebrações, onde localiza-se o altar e o Mistério Eucarístico ocorre.

- em uma sequência crescente, os pórticos de  metros compõem a área que forma a nave, 12

fazendo a transição de altura, dando a sensação de buscar o alto quando se adentra a Igreja. A escolha da 

altura do espaço que abriga a assembléia, remete a simbologia do número, que simboliza o povo eleito, 

os escolhidos por Deus, ou seja, o espaço onde os fiéis irão ficar.  

- por fim, volta-se ao pórtico de 12 metros, na área onde está setorizada a parte administrativa, 

demarcando assim essa setorização e marcando como ponto mais alto e central, apenas a área onde se 

localiza o presbitério. 

Elevação lateral - R. Estéfano Szhoka - S/escala   

Área do setor administrativo

Localização do presbitério

Nave / Assembleia

Átrio / Entrada

Figura 61: modulação estrutural com a distribuição dos pórticos.

Fonte: Realizado pela autora. 
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Programa de necessidades 

1 25Secretaria 25

1 7DML 7

1 20Átrio 20

1 25Capela da reconciliação 25

1 25Capela do Santíssimo 25

1 25Pia Batismal 25

1 400Nave 400

2 10Sanitário (masculino e feminino) 20

Área do setor 522

Área do setor + 30% (circulação e paredes) 678,60

1 10Coro 10

1 35Presbitério 35

1 25Sacristia de apoio 25

1 25Sacristia interna 25

Área do setor 95

Área do setor + 30% (circulação e paredes) 123,50

Área do setor 50,5

Área do setor + 30% (circulação e paredes) 65,65

Quant.
Área 

Un. (m²)Ambientes
Área 

Tot. (m2)

Setor 
Administra�vo

Setor 
Interno 

(restrito)

Setor 
Público

2 3,5Sanitário acessível (mas. e fem.) 7

1 3,5Sanitário acessível 3,5

1 15Sala para atendimento (pároco) 15

Área total 677,50

Área do setor + 30% (circulação e paredes) 880,75

Área 

Total

Com relação ao 

programa de 

necessidades da 

edificação existente 

para o da proposta, 

alguns espaços foram 

retirados, como as salas 

de catequese, já que 

estas atualmente 

funcionam no salão 

paroquial. Também 

foram acrescentados 

novos espaços, que são 

de extrema importância 

para as edificações 

deste uso, sendo estes: 

um local para a 

colocação da pia 

batismal, a Capela da 

Reconciliação, a Capela 

do Santíssimo, além do 

acréscimo de sanitários 

na quantidade exigida 

pela legislação do 

município e a 

colocação de sanitários 

acessíveis. 

Acesso 

secundário

Secretaria

DML

Sanitários Átrio
Sanitários 

acessíveis 

Nave

Capela da

reconciliação 

Coro
Capela do 

Santíssimo 

Presbitério

Sanitário

Sala de 

atendimento 

Sacris�a 
interna 

Acesso 

secundário

Acesso 

restrito 

Acesso 

principal

Pia Batismal

Sacristia 

apoio

Fluxograma

Para promover uma setorização e distribuição de fluxos de forma organizada, optou-se por deixar as 

áreas de acesso público, ou seja, que não tivessem nenhum tipo de restrição, na parte frontal da edificação, 

como já se dá no edifício existente, sendo esta a parte principal de circulação dos fiéis, levando para os fundos 

as áreas restritas e que fossem mais relacionadas a parte administrativa, desta forma, diferindo da edificação 

existente, passando a secretaria e a sacristia de apoio junto as demais áreas, evitando a mistura destes fluxos. 
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Implantação e cobertura:

142
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tabela de índices construtivos:

salão paroquial

casa paroquial
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R. Estéfano Szhoka 

A
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Salão Paroquial

Casa Paroquial

Estacionamento exclusivo

da Paróquia 

N

Figura 62: Entorno esquemático - s/escala

Fonte: Realizado pela autora. 



Sistema estrutural e os materiais:  

144

Tijolos maciços 

cerâmicos aparentes

Fonte: Praconstruir Blog

Acesso em: 28/11/2020 

O tijolo maciço como material para as paredes foi escolhido por 

permitir deixar o material aparente, sem a necessidade de receber 

acabamento ou revestimentos. Além disso, também por conta de seu  

bom desempenho térmico e acústico. 

Na cobertura optou-se pela telha shingle, principalmente, por 

questões estéticas e por esta permitir o alcance de maiores inclinações, 

mas também por ela ser leve e não necessitar de uma estrutura tão 

robusta. 

Telha shingle

supreme cinza aspen

 

Fonte: Site Casa Rápida

Acesso em: 28/11/2020 

Fonte: Pinterest 

Acesso em: 28/11/2020

Madeira Natural

Dando preferência aos materiais em estado natural, a madeira 

foi aplicada no projeto no forro, nas esquadrias (portas e muxarabis), 

bem como em alguns detalhes, como em painéis. O cedro foi escolhido, 

por conta da sua tonalidade mais avermelhado, harmonizando com a 

dos tijolinhos. O material vem trazer uma sensação de acolhimento, 

contrastando com a frieza do concreto aparente dos pórticos.   

Fonte: Marina Marmores

Acesso em: 28/11/2020.

Granito 

Fonte: Piso de Pedra

Acesso em: 28/11/2020

Pedra Madeira 
A pedra, usada como símbolo base da  

Igreja, onde em Mateus 16,18 Jesus diz: ‘’[...] 

você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a 

minha Igreja, e o poder da morte nunca poderá 

vencê-la.’’, está presente no projeto no 

embasamento,  revestido com pedra madeira e 

também nas pedras ornamentais, neste caso o 

granito presente no piso e nos mobiliários. 

Forro em madeira cedrinho

inclinado, fixado por perfis 

metálicos na cobertura.

Estrutura do telhado em 

aço galvanizado, composta por

terças (espaçamento de 250cm) e 

caibros (espaçamento de 65 cm).

Cobertura em telha shingle

supreme cinza aspen

(composta por placa OBS + subcobertura +

telha shingle + beiral e cumeeira ventilada)    

Estrutura principal composta 

por pórticos contínuos aparentes  

(h: 7, 12 e 15 metros)

 em concreto armado. 

Vigas e lajes na parte frontal 

como apoio para locação da 

caixa d’água e laje técnica.

Esquadrias: muxarabis 

em madeira ou vitrais. 

Embasamento (pontos com 

desníveis)revestido com 

pedra madeira rosa claro.
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Após a ampliação, a capacidade da Igreja foi de 

320 lugares para 428 lugares e mais dez lugares 

para pessoas em cadeira de rodas, observando a 

porcentagem de 2% de locais reservados, de 

acordo com o Decreto Federal – nº 5296/04. 



Interior 

da edificação

Ao fundo do presbitério foi 

idealizada uma cruz em 

madeira iluminada por led, 

como moldura para o 

Crucifixo, que faz parte da 

história da igreja.

Na parede ao lado direito 

do presbitério, foi colocada 

a imagem de Nossa Senhora 

Aparecida, padroeira do país. 

Assim como o Crucifixo,

 a imagem é presente na

 edificação existente,

alterando no novo projeto 

apenas o seu lado.

Buscando demarcar o caminho 

até o presbitério e o próprio, 

usou-se dois tipos de granito

no piso, o branco siena 

e o amarelo ornamental,

destacando a importância 

deste espaço. Essa diferenciação,

também foi utilizada na 

capela do Santíssimo, 

pelo mesmo motivo. 

Os mobiliários da edificação 

(altar,ambão, pia batismal) serão

todos em pedra granito, sendo o

altar e o ambão simples, 

porém demarcando de forma 

oponente o local onde estão 

inseridos. Já a pia batismal 

carrega em sua forma, 

a simbologia do número , 8

tendo o formato octogonal, 

lembrando a união entre divino 

e o humano.  

Nas duas paredes paralelas ao

presbitério serão colocados

dois painéis em granito, 

marcando assim o espaço da 

pia batismal, tendo juntamente 

uma imagem do Espírito Santo

(lado esquerdo) e marcando o 

coro, juntamente com uma 

imagem da Virgem Maria. 

O presbitério elevado tem por 

objetivo marcar a importância 

deste espaço e voltar o foco ao 

altar.

Imagem do interior da Igreja - Presbitério
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Quadro de acabamentos e tabelas de esquadrias  
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Detalhamento das esquadrias 

154

caixilho metálico.  

Vitral com formas 

geométricas 

colorido em vidro, unido 

por perfis de chumbo 

fixado em 

perfis de chumbo fixado 

em caixilho metálico.  

Vitral com formas 

geométricas colorido em 

vidro, unido por 

Detalhe 

em baixo 

de cruz.

relevo em 

formato 

Detalhe 

em vidro.

Muxarabi com caixilho e 

trama com perfis de 15 mm

entrelaçados em 45° de 

madeira de cedro.

Muxarabi com caixilho e trama com perfis de 15 mm

entrelaçados em 45° de madeira de cedro.

As esquadrias neste projeto tiveram por objetivo não apenas possibilitar a entrada de iluminação 

e ventilação natural na edificação, mas também criar um espaço propício a concentração e oração e ainda 

remeter a simbologias e trazer elementos característicos dessa arquitetura sacra, como é o caso dos 

vitrais, geométricas e figurativos. Além destes, os muxarabis, foram escolhidos por permitir a entrada 

controlada da iluminação natural, principalmente nas fachadas leste e oeste, permitindo a entrada livre 

de ventilação natural, ao mesmo tempo que traz privacidade ao ambiente. 

Vitral geométrico com cores 

em tons de azul (J13) e 

 formas geométricas (figura 

escolhida para o jardim 

interno pela proposta de 

fazer no local uma espécie de 

gruta com a imagem de 

Maria) em vidro, unido por 

perfis de chumbo fixado em 

caixilho metálico. 

a Virgem Maria com fundo 

vitral figurativa (J14) - 

imagem da Santíssima 

Trindade coroando

simulação do vitral J14 - 

elevação posterior -

fonte da imagem:

Site Mensagem com Amor

Cristo Sacerdote (fachada - 

menção ao nome da Igreja) 

com fundo em formas 

geométricas em vidro, 

unido por perfis de 

Vitral figurativa -imagem 

chumbo fixado em caixilho 

metálico. simulação do vitral J2 - 

fachada-

fonte da imagem:

Pinterest 

chumbo fixado em caixilho 

metálico. 

Vitral figurativa com fundo 

em formas geométricas 

(Capela da reconciliação - 

Espírito Santo e Capela do 

Santíssimo - Hóstia e o 

Cálice, figuras escolhidas 

com base no ambiente em 

que estão inseridos) em 

vidro, unido por perfis de 

simulação do vitral J6 - 

capela da reconciliação-

fonte da imagem:

Pinterest 

simulação do vitral J6 - 

capela do Santíssimo-

fonte da imagem:

Pinterest 

Vitral com formas 

geométricas 

colorido em vidro, 

s/ escala

com dimensõesde 0.20 x 2.50 m,

geométricos coloridos em vidro, 

Conjunto formado por sete (sete 

dons do Espírito Santo) vitrais 

unido por perfis de chumbo 

fixado em caixilho metálico, 

distribuídos com peitoril que 

variam de tamanho, quebrando 

a rigidez, mas mantendo ritmo 

entre eles. 
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Corte transversal BB
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Corte transversal CC
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Corte transversal EE

planta esquemática

164

0 5 10m



Elevação 1

planta esquemática
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Elevação 2

planta esquemática
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Elevação 3

planta esquemática
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Elevação 4

planta esquemática
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Imagem 1-  Fachada av. Santos Dumont.



Imagem 2 - Perspectiva da proposta de ampliação e renovação..



Imagem 3 - Fachada rua Estéfano Szhoka.



Imagem 4-  Fachada rua Estéfano Szhoka.



Imagem 5-  Vista da nave central /

presbitério.



Imagem 6 -  Vista da nave 

central.



Imagem 7-  Vista da entrada principal.



Imagem 8-  Vista da nave.



Imagem 9-  Vista do presbitério / nave.



Imagem 10-  Vista do presbitério.



Imagem 11-  Vista da Capela 

do Santíssimo.



Imagem 12-  Vista do Jardim 

interno.



Antes e 

Depois 

06

Proposta de ampliação e renovação da 

Paróquia Cristo Sacerdote - Antes / Depois  

186



Igreja Cristo Sacerdote -  antes 

Igreja Cristo Sacerdote -  depois 

Planta baixa esquemática- 
desenhos na mesma escala 

Antes 

N

5 10 m0

área total: 

antes - 640,70 m²

depois - 1.013,03 m²

capacidade da edificação:

antes: 320 lugares 

depois: 438 lugares  

Sala do 

Pároco
Sacristia

Sala de 

catequese

Presbitério

Nave

Sacristia Secretaria

wc wc

Depois 

Sala do 

Pároco

Sanitários Sanitários

Cap. da 

Reconci-

liaçaõ

Cap. do

Santíssimo

Nave

Presbitério

Sacristia
Sacristia

de apoio
Secretaria

wcdml

CoroPia

batismal
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Igreja Cristo Sacerdote interior - antes 

Igreja Cristo Sacerdote interior - depois 

Fachada Igreja Cristo Sacerdote -  antes 

Fachada Igreja Cristo Sacerdote -  depois 

Igreja Cristo Sacerdote interior - antes 

Igreja Cristo Sacerdote interior - depois 

Imagens - antes e depois 

190



Referências

07

ANTUNES, Otávio Ferreira. A beleza como experiência de Deus. 2. ed. São Paulo: PAULUS, 2010.

ALMEIDA, Walquíria L.; et al. A influência da arquitetura na religiosidade. Revista Expressão Católica: Revista 

da Universidade Católica de Quixandá, Ceará, v.4, n.2, p.101-114, jul./dez. 2015. Disponível em: 

<http://publicacoesacademicas. unicatolicaquixada. edu.br/index.php/rec/article/view/1415>. Acesso em: 19 

de fevereiro de 2020.

BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada. Trad. Ivo Storniolo; Euclides M. Balancin; José Luiz G. do Prado. 42. imp. São 

Paulo: Paulus, 1990. Edição Pastoral. 

CELASCHI, Carolina Menzl; SALLES, Gabriella Assis. Simbologia na arquitetura cristã. Revista CAU/UCB: Revista 

da Universidade Católica de Brasília, Brasília, v.1, n.8, p. 43-73, 2018. Disponível em: < 

https://portalrevistas.ucb.br/index.php/CAU/article/view/10036>. Acesso em: 19 de fevereiro de 2020. 

FAZIO, Michael; MOFFETT, Marian; WODEHOUSE, Lawrence. A história da arquitetura mundial. 3. ed. Porto 

Alegre: AMGH, 2011.

FISHER HECK ARCHITECTS. St Monica Catholic Church. Disponível em: < https://www.fisherheck.com/st-

monica/>. Acesso em 22 de abril de 2020. 

CAPTIVO, Maria Teresa Manso. Arquitetura de espaços religiosos contemporâneos. 2016. 195f. Dissertação 

(Mestrado em Arquitetura) - Instituto Superior Técnico Lisboa, Lisboa, 2016. 

GLANCEY, Jonathan. A história da arquitetura. 1. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2001.

 

JALUSKA, Taciane Terezinha. A educação patrimonial no espaço sagrado: o potencial educativo nas obras de 

Claúdio Pastro na ambientação do santuário de Aparecida/SP segundo as percepções de visitantes e turistas. 

2018. 233f. Tese (Doutorado em Teologia) – Pontifica Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2018. 

CAMPOS, João Carlos Baptista. O espaço sagrado: linguagem, simbolização e construção de uma categoria. 

2014. 184f. Tese (Doutorado em Artes Visuais) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2014. 

KLEIN, Fernando. Paróquia Santuário São José de Apucarana: Símbolo da presença dos Oblatos no Vale do 

Ivaí. Apucarana: Gráfica Diocesana, 2010. 

ARCHDAILY. The 2015 religious architecture awards celebrate changing trends in worship. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com/779575/the-2015-religious-architecture-awards-celebrate-changing-trends-in-

worshi Acesso em: 22 de abril de 2020.p>. 



ARCHDAILY (4). Shigeru Ban's Cardboard Cathedral Underway in New Zealand. Archdaily. Disponível em: < 

https://www.archdaily.com/345255/shigeru-bans-cardboard-cathedral-underway-in-new-zealand > Acesso em: 

12 de mai. de 2020.

ARCHDAILY (1). Clássicos da Arquitetura: Capela de Ronchamp / Le Corbusier. Cara Hyde-Basso. In: Archdaily. 

Disponível em: < https://www.archdaily.com.br/br/01-16931/classicos-da-arquitetura-capela-de-ronchamp-le-

corbusier > Acesso em: 15 de abr. de 2020.

ARCHDAILY (3). Prêmio Pritzker 2014: Novas fotos da Catedral de Papelão de Shigeru Ban na Nova Zelândia. 

Bridgit Anderson. Archdaily. Disponível em: < https://www.archdaily.com.br/br/01-144107/premio-pritzker-

2014-novas-fotos-da-catedral-de-papelao-de-shigeru-ban-na-nova-zelandia?ad_medium=gallery> Acesso 

em: 12 de mai. de 2020.

ARCHDAILY (2). The 2015 Religious Architecture Awards Celebrate Changing Trends in Worship. In: Archdaily - 

DVD Design. Disponível em: <https://www.archdaily.com/779575/the-2015-religious-architecture-awards-

celebrate-changing-trends-in-worship?ad_medium=gallery > Acesso em: 12 de mai. de 2020. 

ARQUIDIOCESE DE MARINGÁ: Missa de dedicação da Igreja Cristo Ressuscitado em Maringá. Youtube. 

Disponível em: < https://i.ytimg.com/vi/PgrVUv7JRSY/maxresdefault.jpg > Acesso em: 08 de mai. de 2020.

ESCOTOUR. Istanbul Turlari. Escotour.com. Disponível em: < https://www.escotour.com/TR/istanbul-turlari > 

Acesso em: 15 de abr. de 2020.

FISHER HECK ARCHITECTS. St Monica Catholic Church. Disponível em: < https://www.fisherheck. com/st-

monica/ > Acesso em: 12 de maio de 2020. 

REFERÊNCIAS - FIGURAS 

VATICANO. Constituição conciliar Sacrosanctum Concilium sobre a sagrada liturgia. 1963. Acesso online, 

disponível em: <http://www.vatican.va/ archive/hist_councils /ii_ vatican_council/documents/vat-

ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_po.html > Acesso em: 02 de março de 2020.

LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. 3. ed. São Paulo: Wmf Martins Fontes, 2011.

MARTINS, Jorge Alexandre Martins. Arquitetura Religiosa pós Concílio Vaticano II: Adequação do espaço 

celebrativo ao rito litúrgico: o caso do Alto Minho. 2015. 476f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo) - Escola Superior Gallaecia, Portugal, 2015. 

MELLO, Ricardo Bianca de. A cultura da crença: uma reflexão sobre o espaço simbólico e o simbolismo na 

arquitetura religiosa. 2007. 248f. Dissertação (Mestrado em Projeto de Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

PRANDI, Reginaldo; SANTOS, Renan William dos. Mudança religiosa na sociedade secularizada: o Brasil 50 anos 

após o Concílio Vaticano II. Contemporânea: Revista de Sociologia da UFSCar, São Carlos, v.5, n.2, p. 351-379, 

jul./dez. 2015. Disponível em: <http://www.contemporanea.ufscar.br/index.php/contemporanea/article/view/

STRICKLAND, Carol. Arquitetura Comentada: uma breve viagem pela história da arquitetura. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Ediouro, 2003.

349>Acesso em: 24 de fevereiro de 2020.

PASTRO, Cláudio. Guia do espaço sagrado. 3. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2001. 

SUGAWARA, Katia Rodrigues Guerreiro. O anexo religioso: o caráter das capelas na produção arquitetônica 

brasileira entre 1985 e 2015. 2017. 145f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2017. 

TAVARES; COCCOZZA, 2015. A reconstrução de Christchurch. Vitruvius. Acesso online, disponível em: < 

https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/09.098/5574 > Acesso em: 22 de abril de 2020. 

ROPS, Daniel. A igreja dos apóstolos e dos mártires. 1. ed. São Paulo: Quadrante, 1988.

SEEGERER, Christian Michael. Arquitetura sacra contemporânea: Levantamento e análises de obras (2000 - 

2015). 2019. 505f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

São Paulo, 2019.



GLAMURAMA. Finalmente! Basílica da Sagrada Família deve ficar pronta em 2026 para comemorar 

centenário de Gaudi. Disponível em: <https://glamurama.uol.com.br/ finalmente-basilica-da-sagrada-familia-

deve-ficar-pronta-em-2026-para-comemorar-centenario-de-gaudi/> Acesso em: 15 de abr. de 2020.

FOTOBLOG DE JORGE COSTA. Mosteiro de Melk (Áustria) – O botão da rosa. Disponível em: <http://jcosta-

fotoblog.blogspot.com/2014/09/mosteiro-de-melk-austria-o-botao-da-rosa.html> Acesso em: 15 de abr. de 

2020.  

GOOGLE EARTH. Disponível em: <https://earth.google.com/web/> Acesso em: 08 de mai. de 2020.

IGREJA de Santa Mônica – Rivas Vaciamadrid. Um brasileiro na Espanha. Valência- Espanha, 24 de jun. de 

2016. Disponível em: <https://umbrasileironaespanha.wordpress.com/2016/06/24/igreja-de-santa-monica-

rivas-vaciamadrid/> Acesso em: 20 de abr. de 2020.

PAPERBLOG. Santa Sofía, la reina de Estambul. Disponível em: <https://es.paperblog.com/santa-sofia-la-

reina-de-estambul-3047733/> Acesso em: 15 de abr. de 2020.

MARINGÁ POST. Após reforma, igreja matriz da Paróquia Cristo Ressuscitado vai ser reinaugurada nesta 

quarta. Maringá Post – Independente, sempre. Disponível em: <https://maringapost. com.br/ cidade/ 2019/ 

12/ 18/apos-reforma-igreja-matriz-da-paroquia-cristo-ressuscitado-vai-ser-reinaugurada-nesta-quarta/> 

Acesso em: 08 de mai. de 2020. 

PARÓQUIA CRISTO RESSUSCITADO. Facebook. Disponível em: <https://pt-br. facebook. com/ cristomaringa/> 

Acesso em: 08 de mai. de 2020.

PINTEREST. Paróquia Cristo Ressuscitado – Maringá (PR). Disponível em: 

<https://br.pinterest.com/pin/459648705701025160/> Acesso em: 08 de mai. de 2020. 

WIKIPEDIA (2). Basílica de São Pedro. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/ 

%C3%ADlica_de_S%C3%A3o_Pedro#/media/Ficheiro:S%C3%A3opedro1.jpg> Acesso em: 15 de abr. de 2020.

VERRI & GALVÃO. Retrofit Igreja Cristo Ressuscitado. Disponível em: <http://www. 

verrigalvao.arq.br/projetos-e-obras/047/retrofit-igreja-cristo-ressuscitado> Acesso em: 08 de mai. de 2020. 

PREFEITURA da cidade de Apucarana. Fotos históricas de Apucarana. Disponível em: 

<http://www.apucarana.pr.gov.br/site/fotos-historicas-de-apucarana/> Acesso em: 14 de mai. de 2020.

WIKIPEDIA (1). Catedral de Notre-Dame de Paris. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org 

/wiki/Ficheiro:Paris_Notre-Dame_cathedral_interior_nave_east_01a.jpg> Acesso em: 15 de abr. de 2020.

Obrigada!


